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Comunicat de l'AEP davant l'aprovació dels reials decrets
que regularan els títols oficials de Grau i de Postgrau

El passat 21 de gener de 2005, el govern central va aprovar els reials decrets 55/2005 i 56/2005 que
regularan els futurs títols de grau i postgrau en la nova estructura universitària que comportarà
l'entrada a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. Davant d'aquest fet, de gran importància pel
futur de les universitats de l'estat, l'Associació d'Estudiants Progressites manifesta:
  
* Aquests reials decrets, com els altres que els han precedit en aquest procés de  remodelació
universitària, s'han aprovat sense que hi hagi hagut cap tipus de debat previ a  les universitats.
Entenem que aquests decrets, que provocaran canvis molt importants a  totes les titulacions actuals,
haurien d'haver sorgit d'una profunda discusió entre tots els  sectors de la comunitat universitària.
  
* Com és habitual, en cap moment s'han escoltat les propostes que hem aportat els  estudiants a
través de la Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública, en  les que havíem
participat diverses assemblees i associacions estudiantils catalanes.
  
* Preocupa especialment que en els esmenats decrets, es facin constants referències a "una  major
competitivitat internacional", a "reforçar l'atractiu de l'educació superior europea en el  context
internacional" i a aconseguir "la integració directa dels estudiants a l'àmbit laboral  europeu". Creiem
que aquesta visió de la universitat com a empresa que ha de captar  clients fa que , enlloc de
preocupar-se per la cooperació entre les universitats, se'n fomenti  la rivalitat i la competència.
  
* El primer nivell de grau serà un títol molt devaluat i enfocat al mercal laboral, mentre que es 
deixaran els continguts més específics per aquells que puguin accedir als cursos de  postgrau.
Mirant el cas d'Itàlia, on la convergència europea es va aprovar ja fa uns anys,  podem veure que
això comportarà que els títols de postgrau siguin els que realment  capaciten per a una gran part
dels llocs de treball, i que l'accés a aquest sigui molt selectiu  (per motiu econòmics i/o acadèmics).
  
* El títol de grau podrà tenir fins al 75 % dels crèdits fixats per una agència estatal, i per tant  donarà
molt poc marge a les universitats per elaborar el pla d'estudis i encara menys a que  els estudiants
puguin escollir optatives i especialitzar-se o aprofundir en aquells àmbits que  més li interessin.
  
* Tenint en compte les mancances de finançament actuals, les universitats públiques tindran  molts
problemes per oferir un ventall ampli de postgraus de qualitat que pugui satisfer la  demanda de
places. Per satisfer aquestes mancances les universitats es veuran forçades a  augmentar les taxes
als estudiants i/o a acceptar capital privat, per no veure's devaluades  davant de les empreses
privades d'ensenyament superior.  Davant d'aquesta situació l'Associació d'Estudiants Progressistes
exigim:
  
* Que s'aposti, excepte en casos excepcionals, per a una durada de 4 anys per als títols de  Grau,
per assegurar un cert grau d'optativitat als estudiants i evitar que es converteixin en  una extensió de
la formacioó professional.
  
* Que es garanteixi l'accés als postgraus, assegurant un suficient nombre de places i un preu 
veritablement públic.
  
* Que cap postgrau s'imparteixi exclusivament a empreses privades d'ensenyament superior.
  
* Que s'obri un procés de debat als claustres de les universitats per fer que aquestes  participin
activament en les properes reformes universitàries en el marc de l'Espai Europeu  d'Ensenyament
Superior.
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