L’èxit de l’excel·lència, el fracàs de l’acadèmia
En l’època del silenci: “entre la por i l’acomodament”
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Capitalisme Acadèmic
(Billig, 2012; Galcerán, 2013)

Pla Bolonia

Capitalisme Cognitiu
(Galcerán, 2010; Guzmán,2008;
Rodríguez 2015)

Antecedent al Pla:
Estratègia Lisboa (any 2000)
Posterior al Pla:
Estratègia Universitat 2015 i Horizon 2020

Mercantilització Universitària
(Calvo et altri, 2015; Corti et altri, 2015;
Galcerán, 2010)

Societat del Coneixement

Economia del Coneixement

UNA APROXIMACIÓ CRÍTICA
A LES UNIVERSITATS CATALANES

UNIVERSITAT

AQU CATALUNYA
· El model d’avaluació, acreditació i certificació prové d’un mandat polític del 2003
Disseny - Incentius (docència i recerca)

· Model d’avaluació actual
Avaluació indrecta: rànquings de publicació
i sistemes d’indexació internacionals
Prestigi científic

·

Model de la no-publicació al model del “tots a publicar”

·

Època del capitalisme acadèmic i la mercantilització universitària

·

Aquestes lògiques generen:
Figures de professorat precaritzades
Sobrecàrrega laboral

·

Preocupacions:
Manca de solidaritat

· Properes passes

Desatenció a la docència

Publicació open access

Habitus d’acceptació acadèmica

Imaginari col·lectiu compartit:
Avaluació directa

La docència en perill d’extinció

CLASSE SOCIAL

POLÍTICA

· Opera una lògica de selecció de classe
· Transformació del capital heretat en capital merescut

· Finançament desigual de la recerca (àrees de coneixement)
· Convocatòries

(líneas estratègiques d’investigació; recerca bàsica, desaparició o deslocalització)

· Disseny de les acreditacions
· Pla Bolonya (devaluació del títol de grau)

· Gent que ha de deixar la carrera

·

· Gent que no pot ni plantejar-se començar-la

· Les mirades són posicions polítiques

· Gent que no pot seguir la seva carrera acadèmica

· La política és un element flotant

degut als preus desorbitats dels màsters

Estructures de govern (de control) del camp universitari

· Lògiques mercantilitzadores - lògiques de captació
(en la producció científica i en l’estat actual de la universitat)
(s’emmascara rere la neutralitat valorativa i l’objectivitat científica)

· La ciència com a òrgan legitimador i ostentador de “la veritat”
Reificació (Berger i Luckmann, 2012) científica

Selectivitat econòmica i cultural

Objectivitat político-científica
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