
Altres propostes aprovades per la Junta de Facultat de data 2 de juny de 2011 
 

 
- La Junta de Facultat demana la celebració d’un claustre extraordinari en el 

termini més breu possible. 
 
 

- La Junta de Facultat insta la Rectora i els degans a rebutjar públicament 
qualsevol retallada de la qualitat de l’educació i de la recerca en l’àmbit de la 
universitat pública. 
 
 

- La Junta de Facultat insta la Rectora a promoure que l’ACUP rebutgi qualsevol 
retallada de la qualitat de l’educació i de la recerca en l’àmbit de la universitat 
pública. 



-  
  

Manifest de la Junta de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

 
L’actual gestió de la crisis centrada en un pla de retallades es una opció política, no la 
única, que te greus conseqüències en el serveis públics en general i a la universitat en 
particular. Aquest sistema de gestió s’està traslladant passivament a l’interior de la 
nostra universitat, multiplicant-ne els efectes negatius. Les retallades s’estan plantejant 
sobre recursos necessaris i no pas sobre recursos excedentaris. Les retallades no poden 
ser un primer pas per a una reconversió encoberta de la UAB. 
 
El model en que es basen les retallades es incomplert i dona una imatge deformada de la 
UAB:  

• Està basat en el desplegament dels graus quasi exclusivament. 
• Utilitza un corrector en “situacions límit de 140 alumnes per grup” que es 

incongruent amb el límit d’oferta que es fa de determinades titulacions, molt 
especialment de la Facultat de Filosofia i Lletres, i amb els criteris d’aplicació de 
l’EEES. 

• No considera les diferències de dedicació docent per àrees. 
• No te en compte la dedicació als màsters oficials. 
• No te prou en compte la dimensió que representa la recerca en l’activitat del 

professorat universitari. 
• No te en compte valors qualitatius de la docència i la recerca com el 

reconeixement exterior que es notori en moltes de les titulacions impartides a la 
Facultat de Filosofia i Lletres. 

• Tampoc es te en compte l’esforç de millora d’aquesta facultat com ara les dobles 
titulacions, la rebuda d’estudiants estrangeres i el potencial que te en la seva 
projecció social. 

 
L’aplicació d’aquest model que no recull adequadament la realitat universitària te un 
efecte molt lesiu per a la Facultat de Filosofia i Lletres. Cal remarcar que significa un 
35% de l’aportació a l’ “ajust” per part de la nostra facultat. Això no implica que 
assumim la nostra quota de responsabilitat sense que vagi en detriment dels serveis 
essencials del servei públic que prestem: la formació de professionals qualificats, la 
igualtat d’oportunitats en l’accés al coneixement i la producció d’una recerca de primera 
línia. 
 
El procediment utilitzat en l’elaboració del pla d’ajust s’ha centrat en la via executiva i 
fa recaure, finalment, en els directors de departament la responsabilitat concreta de la 
seva aplicació. 
 
La Junta de Facultat de Filosofia i Lletres proposa la reformulació del model: 

1) L’elaboració d’aquest model no es una qüestió tècnica si no estratègica i que cal 
resoldre en les instàncies de debat i acord corresponent. 

2) Considerar tots els paràmetres que reflecteixin la realitat universitària i siguin 
susceptibles de remodelació. 

3) Modificar el procediment, introduint una major transparència i que els ens de 
direcció i gestió de la UAB consultin les diferents instàncies i eventualment ho 
portin a debat en el Claustre d’Universitat de la UAB. 

 
Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 2 de juny de 2011. 


