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La Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant, els seus departaments, 

personal d'administració i serveis, i els seus i les seues estudiants, 

 

 

ACORDEN PER UNANIMITAT: 

 

 
1. Manifestar que allò que expressa el RD 43/2015, de 2 febrer, que modifica el RD 

1393/2007, no implica la convergència del nostre catàleg de titulacions en 

l'Espai Europeu d'Educació Superior, sinó una reforma dins del procés de 

convergència ja realitzat. Les raons que condueixen a aquesta afirmació són: 

1.1. El procés de convergència ja va ser realitzat per mitjà del citat RD 

1393/2007 i la seua modificació amb el RD 861/2010 i RD 99/2011 

(Doctorat); 

1.2. El resultat d'aquesta convergència no ha sigut avaluat convenientment per 

mitjà del seu propi sistema de garantia de qualitat, per la qual cosa no és 

oportú procedir a una modificació sense analitzar les dades objectives per a 

açò; 

1.3. Tal convergència suposava la implantació de serioses modificacions en la 

cultura de les titulacions del sistema universitari espanyol que no han pogut 

ser desplegades i seran truncades, si es procedeix a la reforma que propicia 

el RD 43/2015; 

1.4. La implantació d’aquesta convergència ha estat alterada pel finançament 

universitari dissenyat a posteriori de la confecció dels plans d'estudi i sota 

les condicions econòmiques conegudes per tots, especialment greus a la 

Comunitat Valenciana, sense que s'haja pogut procedir als ajusts necessaris 

en les titulacions per a atendre els desequilibris detectats. 

2. Declarar amb rotunditat que el RD 43/2015 constitueix, en la pràctica, la 

reducció dels graus universitaris no regulats –la majoria en el sistema 

universitari- a 180 ECTS o tres cursos acadèmics (4-1), ja que els Màsters 
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Universitaris ja podien ser de 60 o 120 ECTS; en el cas d'aquestes titulacions el seu 

problema més greu és la manca de finançament i l'elevat cost de les taxes que han 

de pagar els i les estudiants, per no parlar del descens de les beques concedides. 

3. Insistir que la citada reducció a 180 ECTS (4-1) es realitza sense una definició 

pausada de quin model de titulacions universitàries ha de tenir el nostre 

sistema, la qual cosa comporta una revisió del model de finançament universitari, 

així com de les taxes que han d'abonar els seus i les seues estudiants, que haurien de 

convergir amb models europeus, com el d’Alemanya i França, on són sensiblement 

més baixes.   

4. Sent així, denunciar que de la lectura de l'art. 2. 2. Del RD 43/2015, que modifica 

l'art. 12 del RD 1393/2007, en el qual s'afirma que “En els casos en què una 

titulació de Grau tinga menys de 240 crèdits, les Universitats, (…), arbitraran 

mecanismes que complementen el nombre de crèdits de Grau amb el nombre de 

crèdits de Màster, de manera que es garantisca que la formació del Grau és 

generalista i els continguts del Màster s'orienten cap a una major especialització”, es 

desprén la necessitat de cursar almenys 60 crèdits de Màster per part dels i de les 

estudiants que s’egressen dels graus de 180 crèdits. En conseqüència, es produeix 

un encariment dels costos de formació universitària per part de les famílies, 

que produirà l'exclusió del sistema universitari de molts i de moltes estudiants. 

5. Afegir a tot l'anterior les paraules de la Secretària d'Estat per a Educació, Dª. 

Cristina Gomendio, qui públicament afirma que el RD 43/2015 ha de denominar-

se del 4-1 i alerta que pocs graus del nostre sistema superen els 75 estudiants de nou 

ingrés, i afirmar que l'aplicació del citat RD 43/2015 sense definir el sistema 

universitari espanyol ni, fruit d'aqueixa definició, reestructurar el finançament 

universitari, suposarà truncar la carrera universitària d'un alt percentatge dels 

i de les nostres estudiants i una retallada significativa de les plantilles 

universitàries. 

6. Indicar la repercussió negativa que tindrà aquesta retallada en el 

desenvolupament de la recerca del nostre país, que reposa en més d'un 90% en 

els centres universitaris. 

7. Denunciar que les titulacions de la Facultat de Filosofia i Lletres no són 

creditores dels qualificatius que desgraciadament se’ls apliquen en els 

mitjans de comunicació i que contribueixen a generar mala imatge sobre els 

nostres estudis. Açò no es compadeix amb les dades d'estudiants de nou ingrés, 
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proper al miler cada any i sostingut en el temps, pel nombre d'egressats i la seua 

qualitat o la empleabilitat dels títols, per no parlar dels resultats de recerca. 

8. Expressar la necessitat d’un pacte d’Estat per l’educació, per donar estabilitat a 

les diferents reformes implantades.  

 
 

 

PER AÇÒ, DEMANDEN PER UNANIMITAT: 

1. Que no s'aplique el RD 43/2015 sota cap supòsit, mentre que no s'arribe a un 

acord general sobre quin sistema universitari es desitja implantar, quin model 

de finançament ho sostindrà i la relació que mantindran en aquestes la docència 

i la recerca. 

2. Que el Consell d'Universitats no procedisca a la verificació de cap títol de grau 

de 180 crèdits en tant que no s'aclarisquen aqueixos aspectes. 

3. Que la Comunitat Autònoma no autoritze cap títol en les condicions anteriors 

per la mateixa raó. 

 
A MÉS: 

Donem suport al comunicat dels rectors en sessió de CRUE de data 2 de febrer 

de 2015, que estableix una moratòria de tramitació de noves titulacions fins a 

setembre de 2016, havent d'aprofitar-se l'ocasió per a realitzar una anàlisi 

pausada que dote d'estabilitat legislativa el nostre sistema universitari públic. 


