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Per cloure el volum de manera ordenada i contribuir al debat que 
ha de guiar la construcció d’un sistema universitari i de recerca 
científica propis de Catalunya i adaptats a la seva idiosincràsia, 
objectiu que ha guiat la realització d’aquest llibre, en aquesta dar-
rera pàgina es recullen, de forma asèptica i a manera de resum, els 
diversos temes abordats per les persones que hi han contribuït 
amb la seva opinió crítica, sense valoracions ni categoritzacions 
que puguin distorsionar el seu discurs ni el debat que, neces-
sàriament, neix de la confrontació d’aquestes opinions, diverses i 
plurals.

 – Criteris de selecció d’estudiants, professors i científics
 – Validesa del funcionariat com a sistema
 – Meritocràcia, amb especial atenció als joves
 – Llengua de la docència universitària (català, castellà, anglès)
 – Transferència de coneixements
 – Finançament públic, privat i mecenatge
 – Cost de les matrícules universitàries
 – Importància de les humanitats i les ciències socials
 – Importància de tots els nivells educatius
 – Importància de la difusió de la ciència
 – Consideració (mèrits) de les persones que exerceixen càrrecs 
de gestió i/o que es dediquen a altres tasques dins la ciència i 
la universitat, com la internacionalització o la difusió
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 – Consideració de les vessants ètiques en la universitat i en la 
recerca

 – Mapa universitari i especialització de les diverses universitats 
per augmentar la competitivitat i atraure alumnes d’altres pro-
cedències

 – Generació de sinergies
 – Anticipació a la demanda (econòmica, de mercat, dels estu-
diants, de les necessitats del país...)

 – Importància de la universitat i la recerca en la configuració 
econòmica i social del país i en el benestar dels seus habitants

 – Efecte crida de la universitat i dels centres de recerca sobre em-
preses tecnològiques i d’alt valor afegit

 – Potenciació de l’excel·lència
 – Flexibilitat educativa i d’organització
 – Internacionalització del mapa universitari i dels centres de 
recerca


