Consulta sobre la nova ordenació dels ensenyaments
(coneguda popularment com a ‘3+2’)
El Consell de l’Alumnat de la Universitat de Barcelona ha convocat per al dia 17 de
desembre una consulta no vinculant per valorar el canvis en l’ordenació acadèmica de
les titulacions i ensenyaments de la Universitat de Barcelona.
En aquesta consulta es formulen tres preguntes:

1. Estàs a favor que no s'apliqui la nova ordenació deis ensenyaments (coneguda
popularment com a 3+2) fins que s'obri un procés de debat i participació?
2. Creus que és factible , per l'estudiantat, afrontar el canvi de model del sistema
d'ensenyament universitari tenint en compte l'actual cost deis graus i màsters i el
sistema de beques?
3. Seguint criteris exclusivament acadèmics , creus que el Grau que cursos o que
has cursat hauria d'impartir-se en 3 anys?
Aquesta última pregunta no s’ha de respondre si sou dels graus següents: Medicina (ha
de tenir 360 crèdits), Farmàcia i Odontologia (han de tenir 300 crèdits), Mestre
d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària, lnfermeria, Nutrició Humana i Dietètica,
Podologia, Dret i Psicologia (han de tenir 240 crèdits).
Davant d’aquest consulta, els vicerectors de Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat,
Gaspar Rosselló, i de Política Docent i Lingüística, Manel Viader, volen fer una sèrie
d’aclariments sobre aquesta nova ordenació dels ensenyaments de grau i màster
(coneguda popularment com a 3+2) a la Universitat de Barcelona:
a) Què s’entén per 3+2?
Actualment, tots els estudis de grau tenen una durada de 240 crèdits (quatre anys),
excepte els de Medicina, que són de 360 crèdits repartits en sis anys, i els
d’Odontologia, Farmàcia i Veterinària, que són de 300 crèdits en cinc anys.
Si ens referim als estudis de màster, aquests tenen una durada compresa entre un i dos
anys (entre 60 i 120 crèdits).
El Consell de Ministres va aprovar el passat 30 de gener el Reial decret pel qual
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, el que es coneix
popularment com a 3+2. Aquest canvi normatiu possibilita a les universitats poder oferir
els graus amb una durada entre 180 i 240 crèdits (entre tres i quatre anys), excepte en

els graus de Medicina, Odontologia, Farmàcia, Veterinària, Infermeria, Podologia,
Fisioteràpia, Nutrició Humana i Dietètica, Mestre d’Educació Primària i Infantil, Dret,
Psicologia i algunes enginyeries, que no es poden cursar en 180 crèdits (tres anys).
Per tant, la denominació de 3+2 pot generar confusió, ja que no reflecteix amb
exactitud el que marca la llei ni el marge que tenen les universitats a l’hora d’endreçar
els seus ensenyaments.
b) Què pensa fer la Universitat de Barcelona?
La Universitat de Barcelona, juntament amb les altres universitats del sistema català i
sota la coordinació de la Generalitat de Catalunya, està analitzant com cal fer l’adaptació
al nou marc normatiu.
El juliol del 2015, l’equip de govern va presentar al Claustre un document en què es
proposa la nova ordenació dels estudis universitaris de grau i màster dins de la
Universitat de Barcelona, i en què es destaca les implicacions que generaria en els
àmbits no només acadèmic, sinó també econòmic i de professorat.
A dia d’avui, s’ha obert un procés de reflexió i debat en el si de la comunitat
universitària, en el qual participen totes les facultats, coordinades pels vicerectorats de
Política Acadèmica, Estudiants i Qualitat i de Política Docent i Lingüística. La reflexió
abasta els aspectes següents:


La valoració de la configuració actual de les titulacions.



La possibilitat d’aprofitar aquesta nova proposta per configurar estructures de
grau i màster amb formats més diversos.



La necessitat de potenciar la transversalitat en molts dels graus i màsters
actuals.



La valoració dels models docents i l’adequació i possible evolució de les activitats
i metodologies docents.



La cerca d’elements que afavoreixin la mobilitat dins i fora de la Universitat.



La necessitat de fer un plantejament integral i coherent de l’oferta formativa,
incloent-hi els estudis oficials i propis, amb la participació totalment necessària
de l’Agència de Postgrau.

Això no obstant, s’han de tenir en compte una sèrie de consideracions:


No és obligatori que tots els graus canviïn a 180 crèdits (tres anys).



Els centres que finalment optin per graus de 180 crèdits oferiran, per als titulats
que ho desitgin, màsters de 60 crèdits (un any), amb el mateix preu per crèdit
que el grau.



c)

Tant els graus de 180 com els de 240 crèdits tenen el mateix valor acadèmic i es
troben en el nivell 2 del Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior
(MECES).

Què és el MECES?

El Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior, més conegut com a MECES,
és un instrument reconegut internacionalment que permet anivellar i comparar tots els
ensenyaments universitaris. També és útil per facilitar la mobilitat dels estudiants en
l’espai europeu d’educació superior i en el mercat laboral internacional.
El MECES s’estructura d’acord amb quatre nivells:






Nivell 1: estudis superiors no universitaris (cicles formatius de grau
superior, que equivalen al nivell 5 europeu)
Nivell 2: grau (entre 180 i 240 crèdits, equivalent al nivell 6 europeu)
Nivell 3: màster (entre 60 i 120 crèdits, equivalent al nivell 7 europeu)
Nivell 4: doctorat, equivalent al nivell 8 europeu

Per als antics títols oficials d’arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer
tècnic i diplomat s’han determinat els nivells de correspondència d’acord amb aquesta
classificació. D’aquesta manera, les llicenciatures, l’enginyeria i l’arquitectura tenen la
correspondència en el nivell 3 del MECES (màster), mentre que les diplomatures,
enginyeries tècniques i arquitectura tècnica la tenen en el nivell 2 (grau).
Per a més informació podeu adreçar-vos a: tresmesdos@ub.edu
Sobre la Universitat de Barcelona
La Universitat de Barcelona és la primera universitat pública de Catalunya pel que fa a nombre d’estudiants, uns 66.000, i a
oferta formativa. Ocupa el primer lloc en producció científica de l’Estat, fet que la converteix en el principal centre de recerca
universitari d’Espanya i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca com per l’excel·lència
assolida en aquest terreny.
La Universitat de Barcelona és la institució d’educació superior líder a Espanya en els principals rànquings internacionals. A
més, és l’única universitat de l’Estat espanyol que aconsegueix posicionar-se entre les 200 millors universitats del món a
l’Academic Ranking of World Universities (ARWU) —més conegut com a rànquing de Xangai—. Als QS World University
Rankings 2014-2015, també és la primera universitat d’Espanya i una de les 200 millors del món. A més, és l’única universitat
de l’Estat que forma part de l’elit de les 200 millors universitats del món en 27 de les 30 àrees del coneixement, segons els QS
World University Rankings 2015 by Subject.
Membre de les xarxes universitàries d’excel·lència més rellevants a escala internacional, com ara la Lliga d’Universitats de
Recerca Europees (LERU), la Universitat de Barcelona ha estat escollida per liderar, a l’Estat, la nova comunitat de
coneixement i innovació (KIC) centrada en vida saludable i envelliment actiu, EIT Health. La Universitat de Barcelona disposa
de 301 grups de recerca consolidats i, segons un informe de BiGGAR Economics, sol·licitat per la LERU, té un impacte de
1.400 milions d’euros en el valor afegit brut (VAB) de Catalunya —que representa el 0,72 % sobre el total català—, i un
impacte directe en 21.870 llocs de treball (dades de 2014).

www.ub.edu

Guia d’experts de la Universitat de Barcelona: www.ub.edu/experts

