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Plantejament general
• 1. La Universitat de Lleida -arran de la demanda de la Direcció General d’Universitats de

la Generalitat (DGU) que presentéssim una programació plurianual de l’oferta de graus i
de màsters que abasti el període 2017-2020 (en realitat, el 2016 també cal incloure’l,
perquè és el proper curs en el qual també s’implanten nous títols)- ha impulsat un debat en
els centres, dirigit pels seus equips directius, per planificar i construir una proposta de
futur de l’oferta de cada centre.

• 2. El context polític i la manca d’unes directrius clares i acordades, de moment, de part de
l’administració que guiïn el procés de reforma de l’oferta de títols oficials universitaris,
esperonen la UdL a ser prudent en establir temporalitats i en promoure determinades
arquitectures acadèmiques que comportin un canvi significatiu de les característiques
actuals de l’oferta.

• 3. No obstant, els centres han aprofitat per definir un potencial escenari de futur, valorant
una nova oferta de graus i de màsters (i de dobles graus i de dobles màsters) a partir de la
pròpia experiència acadèmica, del coneixement de les demandes socials i laborals, i tenint
presents els recursos humans i econòmics existents i la complexitat d’incrementar-los si
no canvien les polítiques governamentals.

• 4. La UdL considera que aquesta és una proposta de programació potencial amb
perspectiva de futur. En aquest sentit, a partir d’ara caldrà avaluar detingudament
el projecte acadèmic de cada títol per tal de garantir la seua qualitat, analitzar la
seua demanda local i general, contemplar les capacitats docents actuals i les noves
necessitats per fer front als títols, i prioritzar temporalment el seu desplegament i
activació.
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• 5. La Universitat de Lleida no defineix en aquest moment la durada dels nous títols, tot
mantenint l’estructura de graus i de màsters actualment existent. En aquest sentit, d’una
banda, considera que la incertesa política general no permet definir amb claredat quin
serà el sentit final de la reforma de l’estructura de títols universitaris del país. D’una
altra banda, valora que un procés de reforma com el que es contempla ha de
desenvolupar-se després d’una anàlisi detallada de l’evolució i resultats acadèmics dels
actuals graus de 240 crèdits i de la inserció laboral dels estudiants que els han cursat,
així com, a partir d’establir un gran pacte entre les universitats, els governs, els partits i
les principals organitzacions socials que defineixi les bases del model docent
universitari que necessita la nostra societat. Una reforma d’aquesta magnitud ha de fer-
se, a més, després d’acordar les universitats i les administracions els principals criteris
acadèmics que han de regir l’estructura i durada dels graus i dels màsters.

• 6. La Universitat de Lleida, tenint present aquestes consideracions, contempla la
necessitat que les administracions garanteixin la possibilitat real de l’accés als estudis
universitaris a l’estudiantat, per la qual cosa cal disminuir els costos de matriculació i
augmentar la quantia i el volum de les beques. Com també, cal que, paral·lelament, es
desenvolupi un increment significatiu del finançament públic de les universitats.

• 7. Més enllà d’aquestes valoracions, la UdL i tots els seus centres han decidit tenir
dibuixat un escenari de futur, de curt i mig termini, de la seua oferta acadèmica, i
treballar a partir d’aquí en la seva temporalització, sempre conjuminant rigor i
qualitat acadèmica i respondre a les demandes socials i laborals.
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