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1) Reptes generals del sistema educatiu

� L’aprenentatge com producte de consum

� El mercat en educació

� Noves expectatives respecte a l’educació: life

learning vs. lifelong learning

� Benchmarks europeus 2010 i 2020� Benchmarks europeus 2010 i 2020

� L’avaluació com instrument clau per la qualitat



2) Algunes qüestions prèvies sobre 

la universitat

� Situació actual… fruit de la dècada dels 90’ i 

2000

� Una sola realitat, experiències diverses

� La universitat: mirall de la societat i de l’educació

� Retard en procés de Bolonya

� Distància entre el discurs i la realitat



Repte 1: Canvis a l'accés

� Augment exponencial de la demanda i l’oferta

� Diversificació de l’oferta i la demanda

� Quantitat vs. Qualitat

� Accés restringit a determinades classes socialsAccés restringit a determinades classes socials



Repte 2: Canvis en els processos 

pedagògics

� Dels coneixements a les competències

� Noves estratègies d’individualització

� Les TIC a la universitat

� Resultats millorablesResultats millorables



Repte 3: Noves missions de la Universitat?

� La responsabilitat social de la universitat avui

� Què vol dir ser docent avui?

� Com fer compatible la docència i la recerca? i la 

transferència?

� Quina carrera docent per les noves missions?

� L’investigador o el grup de recerca?



Reto 4: Canvis en el model de govern de 

la universitat

� El nou concepte de governança

� Modernització dels processos (descentralització i 

horitzontalitat)

� Més autonomia… retiment de comptes

� Poder acadèmic vs. Poder social vs. Poder 

econòmic



Repte 5: Finançament en època de crísi

� Inversió en ensenyament superior 

� Política de beques insuficient

� Vers un nou model de finançament?... 
• Dels estudiants: matrícula gratuïta?, beques?, préstecs?

• De les Universitats: amb quin criteri?• De les Universitats: amb quin criteri?

� La meritocràcia de nou a debat….



Table B1.2. Annual expenditure per student by educational institutions on 
core services, ancillary services and R&D (2007)
In equivalent USD converted using PPPs for GDP

Tertiary education

Educati
onal 
core 

service
s

Ancillary services 
(transport, meals, 
housing provided 

by institutions) R&D Total 

Australia 8.604 610 5.512 14.726
Austria 10.439 114 4.487 15.039
Belgium 8.439 348 4.696 13.482
Canada 13.572 1.159 5.547 20.278
Chile 6.438 x(4) 189 6.626
Czech Republic 6.738 86 1.386 8.209
Denmark x(7) a x(7) 16.466
Finland 8.178 n 5.388 13.566
France 8.252 749 3.771 12.773
Germany 7.852 682 5.288 13.823
Greece m m m m
Hungary 5.037 328 1.356 6.721Hungary 5.037 328 1.356 6.721
Iceland x(7) x(7) x(7) 9.309
Ireland 8.907 x(7) 3.724 12.631
Italy 5.221 227 3.226 8.673
Japan x(7) x(7) x(7) 14.201
Korea 7.751 45 1.124 8.920
Luxembourg m m m m
Mexico 5.862 m 1.109 6.971
Netherlands 10.421 n 5.548 15.969
New Zealand 8.539 x(4) 1.366 9.905
Norway 9.982 89 7.069 17.140
Poland 4.637 n 938 5.576
Portugal 7.428 x(4) 2.970 10.398
Slovak Republic 4.315 608 814 5.736
Spain 8.728 226 3.594 12.548
Sweden 9.402 n 8.959 18.361
Switzerland 10.977 x(4) 9.906 20.883
Turkey m m m m
United Kingdom 7.757 1.266 6.441 15.463
United States 21.199 3.031 2.780 27.010

OECD average 8.587 478 3.888 12.907
EU19 average 7.609 309 3.912 12.084



Repte 6: L’excel·lència internacional

� Major transparència als standards: un ex. els 

rànquings.

� La internacionalització dels grups de recerca i de 

la docència.

� La internacionalització del finançament… nous � La internacionalització del finançament… nous 

recursos



Repte 7: Nous models d’avaluació

de les universitats

� De l’avaluació a l’acreditació…

� Individual i col·lectiva.

� Estratègies d’avaluació: standaritzades i 

objectivables.

� Agències independents o les pròpies 

universitats? 



4) Reflexions finals per la docència

� Formar ciutadans europeus i professionals 

competitius

� Noves titulacions…

� Canvis en l’avaluació dels estudiants

� L’aprenentatge al llarg de la vida

� Compromís amb la societat

� El professorat, clau de l’èxit… estem preparats 

pels reptes?


