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Etapes 
universitàries  

S’acaba un curs que haurà estat decisiu a l’hora d’enfocar 
els nous plantejaments exigits per l’adequació de les 
nostres universitats a l’Espai Europeu d’Educació Superior. 
Després de superar múltiples entrebancs, començant 
per la indefinició de les directrius estatals fins a l’últim 
moment i acabant per un determinat estat d’opinió 
que ha estat com a mínim escèptic, la Universitat de 
Girona endega 27 nous graus que començaran a partir 
del període 2009/2010. És un final de curs, doncs, 
que implica també, a nivell genèric de tot el sistema 
universitari, un final d’etapa, d’una determinada manera 
d’afrontar els reptes educatius. Ara, se n’obre una altra 
que, per a tots els implicats, representa endinsar-se en 
un terreny en certa manera desconegut, conscients, però, 
que reportarà notables beneficis a la pròpia universitat i 
als estudiants, que veuran com la integració europea i les 
noves metodologies educatives eixamplen el ventall de la 
seva formació i de les sortides professionals. 

Diem “en certa manera desconegut” perquè si hi ha una 
cosa certa és que la UdG ja fa temps que, a través dels plans 
pilot, de les campanyes informatives, de la seva voluntat 
d’avançar-se als esdeveniments, ja fa temps, doncs, que 
treballa amb la perspectiva europea. El curs que acaba és 
la culminació de molts esforços. El curs que començarà 
el setembre ve carregat de responsabilitats històriques i 
de moltes esperances en una renovació pedagògica que 
també ha de representar un canvi en la pròpia manera 
d’entendre el sentit de la universitat a començaments del 
segle XXI. 

Al mateix temps, la UdG iniciarà un procés electoral que 
culminarà amb l’elecció d’un rector o d’una rectora, 
responsable de dur a bon port no solament la consolidació 
de l’EEES sinó el trajecte que a la UdG es regeix sota les 
directrius del Pla Estratègic aprovat enguany.
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