
Quin futur 
espera a les 
FILOLOGIES?

    La Subcomissió de 
Humanitats del Consell de 
Coordinació Universitària 

(CCU) ha proposat eliminar 
el títol de Filologia  títol de Filologia 

CatalanaCatalana per al nou catàleg 
de titulacions oficials que 

s’està elaborant per al 
procés de convergència de 
les universitats europees.

    El cas del catàleg de titulacions és un bon exemple de 
com els interessos empresarials o políticsinteressos empresarials o polítics poden imposar-
se als científics o acadèmics a l’hora d’elaborar una reforma 
educativa. Així, per exemple, aquesta comissió proposa 
l’eliminació de les carreres com Humanitats i Història de eliminació de les carreres com Humanitats i Història de 
l’Artl’Art per estar “poc adaptada al mercat laboral”. 

Aquesta subcomissió, que 
hauria de defensar els 
interessos de les universitats 
de l’estat, està formada per 8 
professors universitaris, dels 
quals 4 són d’universitats de 4 són d’universitats de 
l’Església i només un ve l’Església i només un ve 
d’una universitat catalana, d’una universitat catalana, 
basca o gallegabasca o gallega.

ASSOCIACIÓ D’ESTUDIANTS 
I ESTUDIANTES PROGRESSISTES

Per més informació veieu:
www.aep.pangea.org



    Des de 1998 i fins el 2010 les universitats de 40 països 
europeus estan adaptant els seus sistemes d’educació 
superior per tal de donar cos a l’Espai Europeu 
d’Ensenyament Superior.

    Aquest procés, que té com a objectiu l'homogenització 
de l'ensenyament superior a nivell europeu adaptant-lo a 
les necessitats del mercat laboral, es basa en:

··  Adoptar d’un sistema de crèdits comú (ECTS)sistema de crèdits comú (ECTS)  que 
tingui en compte l’esforç dels estudiants i d’un model 
docent que planteja un estudiant a temps complert: 
avaluació continuada, augment dels treballs, pràctiques i 
tutories obligatòries.

··  Reestructurar les titulacionsReestructurar les titulacions en un títol de Grau, molt 
generalista i de 3 o 4 anys, i un títol de Màster d’1 o 2 anys 
per a l’especialització (que tindrà un preu d’entre 3 i 6 
vegades superior als actuals).

··  Suplement Europeu al TítolSuplement Europeu al Títol, valdrà 70 euros i facilitarà 
la posterior inserció al mercat laboral europeu.

    A altres països on ja s’aplica la convergència europea, 
com ara Alemanya, Itàlia o França, aquestes mesures han 
suposat un augment molt important de les taxes un augment molt important de les taxes 
universitàriesuniversitàries  i una greu elitització de la universitatgreu elitització de la universitat, 
agreujada per la dificultat de compaginar feina i estudis 
amb el nou model docent. 
 

Què és la 
CONVERGÈNCIA EUROPEACONVERGÈNCIA EUROPEA  ?


