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Durant les últimes setmanes, els rectors de les
universitats catalanes no han ocultat el seu
malestar amb la conselleria de Josep Huguet. La
situació sembla passar ara per ara per un
moment de calma i els rectors han pres la
iniciativa organitzant-se en comissions per
analitzar els problemes i proposar solucions.
D'aquesta i altres q üestions com el futur marc de
Bolonya parlem amb el rector de la Universitat
Pompeu Fabra, Josep Joan Moreso.
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"Els pressupostos de 2007 han defraudat les expectatives i els compromis
d'inversions de les universitats"
Les relacions dels rectors amb el conseller d'Universitats,
Josep Huguet, han estat "una mica" tenses últimament.
Tenen la sensació que les universitats han quedat
desemparades per aquesta macroconselleria o aquest xoc t é
més a veure amb l'estil personal del conseller?

Notícies relacionades

Set comissions per solucion
dèficits de les
(26/04/2007)

Bé, dir exactament el perqu è és una mica difícil. El tema es va
disparar quan el Govern va aprovar els pressupostos de 2007 i les
universitats ens trobem amb menys diners dels que esper àvem, un
fet que defrauda les expectatives, i en molts casos els compromisos,
d'inversions per aquest any i que va unir-se a la dimissió,
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pràcticament la mateixa setmana, dels dos directors generals.
Respecte si una conselleria com aquesta és la més adequada, jo
crec que l'estructura del govern la decideix el govern, les
universitats no ens hem de ficar en això. El que realment ens
preocupa és la manca de polítiques clares.
Són els rectors qui es comprometen a presentar a la
conselleria una sèrie de propostes, i no a l'inrevés, com seria
habitual... Per què s'ha arribat a aquest punt?
Potser perquè això sí mostra una mica la manca de propostes per
part del conseller... Els grups de treball s'han constituït per fer una
agenda clara dels problemes i de les prioritats per ordre
d'importància i urgència. Diuen que un problema ben plantejat
acostuma a ser mitja solució. Pel que fa al pla plurianual
d'inversions, estem en condicions de dir que es tancarà ben aviat
d'una manera, espero, raonablement satisfact òria. Altres qüestions
[les infraestructures, la política de personal, el nou mapa de
titulacions...] estan més obertes. Els grups s'han fet de manera que
les universitats participen en totes les comissions. En concret, jo
estic com a rector a la comissió de personal, però el vice-rector i el
gerent participen en altres comissions.
El president de l'Associació Catalana d'Universitats
Públiques, Antoni Giró, es sorprenia, en unes declaracions al
diari AVUI, de la inèdita sintonia existent entre els rectors de
les universitats públiques. Realment, les postures són tan
coincidents?
Hi ha la voluntat de crear lligams. A Europa es treballa m és en
xarxa i a Catalunya voldríem articular un sistema com aquest. La
competitivitat és necessària, però nom és és intel·ligible sobre un
background de cooperació.

"Bolonya no supossa cap procés privatitzador de les universitats i permetr
formar millors professionals"
Un miler d'estudiants es manifestaven fa uns dies per
protestar contra el "procés privatitzador" que suposarà el
procés de Bolonya. Hi està d'acord amb aquesta visió?
No. En cap sentit. És veritat que al nostre pa ís hi ha un tant per
cent dedicat a beques molt menor que a la Unió Europea i que no hi
ha una política de préstecs, per tant, perquè els estudiants es
puguin dedicar full time a la universitat és necessari que hagi tots
aquests medis, sinó no seria equitatiu. Però que quedi clar que les
deu universitats m és importants d'Europa són públiques; Oxford i
Cambridge són públiques.
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Un miler d’estudiants es
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També consideren que s'infravalora els professors no doctors
i els alumnes...
Els professors són doctors a tot el món, i això ho hem de tenir clar.
El nucli de professors permanents són persones amb una acreditada
experiència docent i de recerca, i la recerca comença pel doctorat.
Això és compatible amb la col·laboració amb la universitat de
professionals experts en la seva matèria com a professors associats
i amb els estudiants de doctorat en període de formació com a
teaching assistants. Els professors permanents són doctors, aquesta
és la nostra voluntat i així ho estem fent.
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Quins són els reptes de Bolonya?
Per una banda, que el nostre sistema de grau, màster i postgrau i
doctorat permeti formar millors professionals, que és el que la
societat europea necessita per conservar el nivell de benestar i
igualtat que té Europa; i per una altra, dinamitzar la recerca perqu è
la universitat sigui un dels motors de la societat del coneixement.
Aquests són els objectius i em resulta difícil creure que algú hi pugui
estar en contra. Ara els nostres estudiants de grau tenen una
formació raonable, però no surten amb una sèrie de competències
com dirigir una reunió en anglès o fer un discurs en públic.
La Universitat Pompeu Fabra està preparada per aquests
objectius?
El 70% dels estudiants de primer curs estan estudiant la carrera
amb el mètode de Bolonya, que es concreta en menys lliçons
teòriques i més seminaris. Segurament som la universitat que
estem fent més esforç.

"El rendiment docent de la Pompeu Fabra dobla el percentatge d'
mitjana catalana"
Enguany la UPF es situa per primera vegada entre les tres
primeres posicions del rànquing de "50 carreres" que elabora
EL MUNDO i set titulacions ocupen la primera posició. Com
interpreta aquests bons resultats?
La Pompeu Fabra sempre ha tingut molt present l'excel·lència
docent. La puntuació del rànquing d'EL MUNDO és com la dels
medallers dels Jocs Olímpics. Es compten només les "medalles" d'or
i això és el que ens ha beneficiat. A més, s'ha de tenir en compte
que la UPF és molt m és petita que la resta d'universitats que ocupen
les primeres posicions i que la puntuació dep èn en un 40% del que
opinin professors d'altres universitats. Això vol dir que tenim una
política de selecció de personal raonable.
Aquesta dada contrasta amb l'alt índex d'abandonament
d'alguns estudis. Quina és la causa i que faran per invertir
aquesta tendència?
Per fortuna, el tenim molt analitzat. Sabem on es concentra el
problema i hem treballat en aquest àmbit i hem aconseguit superarho. Per descontextualitzar la pregunta cal dir que el nostre
rendiment docent segueix tenint el doble de percentatge d'èxit que
la mitjana catalana.
Altre dels objectius és millorar la funció docent. Quines
mesures es prendran?
Perqu è el sistema de Bolonya funcioni necessitem tenir grups petits i
el curs que ve incorporarem la figura del teaching assistant, que
serien estudiants de doctorat becats per fer aquesta col·laboraci ó
Tinc molta fe que funcionarà, perquè una de les dificultats de les
universitats espanyoles és que tenen un percentatge massa elevat
de professors permanents. Estem pensant aplicar una pràctica que
tenen també les universitats anglosaxones, que seria contractar
professors que encara que hagin fet la tesi a la Pompeu Fabra
després hagin estat un temps en altre universitat o centre
d'investigació, precisament perquè el procés de selecció no estigui
viciat.
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El Campus de la Comunicació es podrà estrenar el proper
curs? I el de la Ciutadella?
A la nau de Ca l'Aranyó portarem grups de recerca aquest curs i pel
proper (2008-2009) traslladarem els graus que hi ha ara a l'edifici
de la Rambla. A la Ciutadella tenim el centre de recerca gairebé
acabat i de moment posarem aules prefabricades entre la biblioteca
i la caserna de Jaume I per tenir més espai docent. Per al Mercat del
Peix tenim un projecte a mig termini per fer un centre de recerca
amb incubadores de negocis o bussiness bridge en un espai de més
de 30.000 metres quadrats construïbles.
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