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Eís e,st!ídiíint,s oíTHjiL'n cdificis x'clls, com i'andc Scmimiri (a dnítl, 
i dt' nova piíinia, co?n /'íiscoía Polúcciiíca (¿i ÍÜ íírt.'[£ij. 

EIs estudiants 
de ta Universitat de Girona 
Joan Miró i Ametller 

E
ls cen t r e s que f(irm;u'cn c! 
nucli universi tari inicial Je 
Gironn pertanyicn a dues uni-
versicars d i ferents {UPC i 
UAB). Q)hrien parcialmeiit la 
demanda de les comarques veV-

nes (íiironines i barcclonines). Realiczavcn 
una docencia que, sovint, havia cstac lk)ada 
i s'incorporaven amb exit variable ais pro-
jectes i cIs eqiiips de recerca de les universi-
tats mares. En algún cas, ja iniciaven una vía 
original i propia de recerca. Si bé la nova 
universitat no va cobrir en general les places 
ofertes el mes de juny, sino que va havcr 
d'esperar al setembre, el curs 94-95 ja no ha 
estat així. Majoritariament, les places ja es 
van cobrir el juliul. Porser no tots son alum-
nes de primera opció (el 50%?); pt-*r" els 
resukats academics resisteixcn la compara-
ciú amb altres universitats que no rcstringei-
xen l'entrada per sota del nivell previst. I el 

fracas academic respnn a íes mareixcs causes 
c]ue es (.leiecren en les altres universitats. 

Que ha canviat en la docencia univer
sitaria? La quantitat i el carácter deis estu
diants. Eis plans d'estudi; per consegüent, 
l'organització tiel curs, Lliiranr el i,]ual s'acii-
mulen un gran nombre tl'assignalures. L'estu-
diant es submergeix mes directanient que 
abans en la carrera; disposa d'un niarge mes 
restringir per atlaptar-se a la nianeía de fer LIC 
la universitat. L'organització administrativa 
del curs, pero, no s'ha adaptat a la scmestra-
lització (que, de fet, implica una Iransforma-
ció a tons deis costuíiis del país). El professo-
rat no ha completat l'ajustament complet 
deis programes; pero ha realitzat un esfor^ 
remarcable per millorar la docencia. Un 
esforg que topa amb la massificació deis pri-
mers cursos, una aciaiiLilació que es fa mes 
greu ates el carácter intens de la docencia, ja 
que només es disposa de quatre mesos, amb 
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discnnrimiírnrs inipurtiints. per impairir 
cls progniiiics. Els ivsulrars Jncciits LIL-! 
curs 1994-'-í'5 iiuliqncn que un 18% de 
['estudiiintut \-;i aprovar rdC el curs, un 
15% no va apnivnr 1 o 2 assijinarure.s, 
un 36% en va .suspenilre i.[e 3 a 6, i un 
31% en v:\ suspcndre mes de 7-

El quadre adjunt rccuÜ rcvolució 
de l'estudiantat deis diferents centres 
de la Univcrsirar Je Ginma aqucsrs dos 
darrers cursos. 

eies de l'educació), altres imparteixen 
nous esriidis, creats amh poslerioi*ita[ a 
la fiinLlaciti ¿c la iiniversirat, i s'han 
conipletat esvuLlis (que ahans s'iin[>ar-
tien parcialnient). El Toral d'esrutlianrs 
aqiicil curs era de 6.325. 

Per rant, respecte de la sitiiació 
preiiniversitat, els centres de Oirona 
acLillen ara un 46,6% mes d'estudianrs. 
El professorat ha au^mentat un 8 1 % i 
cipas un 130,4%. 

cicle llar^; el nombre de places stín, res-
pccti\-ament 2.622 i 8.793; la UPF ot"e-
ria 3 titulacions de cicle curi -740 pla
ces- i 1! de cicle llar^ -1.000 places. 

La conseqüencia i.le tot aixo es que 
la Uniwrsirar LIC Girona retjucreix un 
csfor<; particular per e\'itar el ulestí que li 
augura la simple evolució espontania; 
esdevenir una universirat de primer 
cicle, com ha adx'crtit ja a l 'opinió 
pública el rector de la Uni\'ersitar, Josep 

Cenrre m2'9Í 1993-94 1994-95 Centrtí ¡991-92 

C. Educnció 
Lletres 
C. Exper. i Salut 

Jur-econom. 

E. Pol. sup. 
E. hifemieria 
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2.360 
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1.088 
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192 

a.Drer:804iEmpresarials: 1.858. /b, Dret;942;Empresarials: 1.910. / c. Dades de novembre de 1994. 

E.U. formado prof. 585 

Lletres 1.126 

Ciencias 588 

Dret 506 

E.U. C. Empresarials 1.485 

E.U. Politécnica 1.850 

E. Infermeria ...185 

I,'índex de crcíxement és íor^a cle-
vat. La Universitat de Girona ha passat 
d'un total de 6.658 esiudianis el curs 
92-93 a 8.284 el 9Í-94 i 9.275 el 94-95. 
La comparacii'i amb el curs anterior, 
duranr el qual es va crear la nova uni
versitat es pot fer iiiiijai-n,-ant les dades 
rcrtectidcs a la taula set^üent, pero cal 
teñir en compre que determináis cen
tres s'han reorfíiinirzat (Lletres i Cien-

El curs passat, la Universitat de 
Girona va oferir 1455 places de cicle 
curt (la UAB 1.360, la UPO 2.818) i 
1.050 de cicle liarte (la UAB 4.920, la 
UPC 2.627). La Universitat de Girona 
ofercix 16 titulacions de cicle curt (la 
UAB 13, la UPC 21) i 12 de cicle llarg 
(la Uab 31, la Upe 9). El mateix curs, 
les titulacions ofendes per la Universitat 
de Barcelona son I 3 de cicle curt i 34 de 

M. Nadal. No cree en absolut que fos 
aquesta la ¡ntenció del legislador quan 
es va crear la Universitat de Girona, el 
deseiiibre de 1991, enmig de l'euforia 
preolímpica. Els universitaris saben que 
cal afrontar aquest problema i teñen 
capacitat suficient com per resoldre'l. 

Joan Miró i Ametllcr 

és professor de la UdG. 
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