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Som massa locals, hem
d’atraure mds estrangers"

L’AQU, I’Ag~ncia
per a la Qualitat del
Sistema Universitari
de Catalunya,
s’encarrega d’avaluar
els 480 graus i mds
de 500 m&sters que
s’imparteixen a les
universitats catalanes

GEMMA HART|

Quina nota treuen les universitats
catalanes?
Un notable.

I en qu~ haurien de millorar per
aconseguir I’excel.l~ncia?
Haurlem d’atraure m6s estudiants inter-
nationals, sobretot de m~ste~

No s6n prou internacionals?
En recerca si, per6 en doc6ncia sore mas-
sa locals, i el repte que tenim 6s captar i
atraure estudiants de m&ster i doctorat de
fora per globalitzar la formaci6 superior.

Corn es pot aconseguir?
Apostant per la qualitat. Els mhsters que
classifiquem corn ’excel.lents’ ja tenen
molts estudiants internationals. E1 se-
cret 6s fer-ho b6, i arab molta qualitat.

I~s car estudiar ales universitats
catalanes?
Catalunya i Madrid s6n les comunitats
on les taxes s6n m6s elevades, perqu6 en
el seu moment aixl ho van decidir. Aixi i
tot, el preu de la matrlcula a Catalunya
6s igual al de la mitjana d’Europa. Alho-
ra, aqui es va treat un sistema on part de
les taxes es destina a beques.

I el sisterna funciona?
Prou b6. El que 6s important 6s que el
sistema universitari catalh 6s equitatiu;
ho era abans de 1’increment de les taxes
i ho 6s ~ra.

Qu~ vol dir?
Quc una vegada una persona aconse-
ga~eix entrar a la universitat, t6 les ma-
teixes probabilitats de gTaduar-se que
qualsevol altra, independentment dels
seus ingressos. Un cop a dins, graduar-
se o no 6s qiiesti6 de m6rits i no de tenir
m6s o menys ingressos.

El problema rau en I’accds?
Si, no tothom t6 les mateixes possibili-
tats d’anar a la universitat. Encara hi ha
difer6ncies d’equitat en l’acc6s, i qui t6
m6s recursos t6 m6s facilitats per acce-
dir-hi que qui en t6 menys. La universi-
tat 6s corn un autobfs.

DANI CODINA

L’APUNT

o EL DILEMA DE TRIAR ESTUDIS

Marti Casades6s 6s del parer que "cal es-
tudiar allb que pensem que ens agradar~,
que ens interessa, perquE el rellevant 6s
tenir una formaci6 universit~ria". Segons
dades de I’AQU, al cap de tres anys, el 80%
dels graduats treballa en tasques per a
les quals necessita estudis universitaris, i
d’aquests el 50% treballa en allb que ha

estudiat. "AI cap i a la fi, la formaci6 que
d6na un grau 6s generalista i no defineix
directament quE acabar~s fent en el futur
-a excepci6 d’alguns fitols molt concrets
corn Medicina, Dret, etc., que porten a un
treball molt concret-, i el que t’acaba deft-
nint ds el m~ster que far~s al cap de quatre
o cinc anys", remarca Casades6s

Un autobds?
Hi ha gent que viu molt a prop de la pa-
rada i hi pot puj~r molt de pressa, men-
tre que qui viu m6s lluny li costa m6s
agafar-lo. Per6 una vegada tots estan
dins l’autobfls, aquest els porta al mateix
lloc. Si el Govern ting-u6s m6s recursos,
els hauria de posar abans de l’acc6s a la
universitat per facilitar que tothom hi
pugui accedir.

Hi ha encaix entre el que derna-
nen les empreses i la formacib
que s’imparteix a la universitat?
Aquest 6s prou bo. Segons una enquesta
de I’AQU, els ocupadors puntuen amb un
notable la formaci6 dels graduats.

Falten enginyers,
que sdn els que
creen empreses
i ocupacid, i cal fer
valer els estudis
d’Humanitats

Qu~ valoren rnds?
Les competbncies transversals, corn la
capacitat oral, l’escrita, la de relacionar-
se, les llengfies, la mobilitat...

En quines titulacions hi ha mds
inserci6 laboral?
En les de l’hnbit de la salut, on el 90%
dels gTaduats treballen en el que ban es-
tudiat, i en Enginyeria, Matemhtica, Fi-
sica, ADE i Economia. Falten enginyers,
que s6n els que tenen m6s possibilitats
de crear empreses i generar ocupaci6.

I en quines menys?
A la cua tenim els estudis de Lletres i Hu-
manitats. Corn a pals tenim el repte de
fer-los valdre. Al Regne Unit o als EE.UU
6s forqa habitual que un filbsof sig’ui ge-
rent d’una empresa; aqul no. A la societat
lical tenir una altra percepci6 del rol que
tenen les humanitats.

La inserci6 dels graduats ds de
qualitat?
Malgrat que la crisi ha provocat que els
indicadors d’inserci6 laboral hagin baixat
un 10%, en general sl ho 6s. Avui, quan
preg~antem als graduats si estan satisfets
arab la feina que fan, la resposta 6s de no-
table, i el 50% cobra uns 2.000 euros bruts
mensuals. Cal remarcar que, a menys ni-
vell d’estudis, m6s afecta la crisi. Estudiar
continua sortint molt a compte.
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