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Set universitats públiques europees de reconegut prestigi,

amb sistemes universitaris similars al nostre,

amb un nombre d’alumnes del mateix ordre de magnitud que la URV i

situades en un àmbit territorial com el nostre.CA
SO

S
D’
ES
TU

DI



Aalborg. Dinamarca – Aalborg University

Basel. Suïssa – University of Basel

Delft. Països Baixos – Delft University of Technology

Maastricht. Països Baixos – Maastricht University

Oldenburg. Alemanya – University of Oldenburg

Tampere. Finlandia – University of Tampere i Tampere University of Technology
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‐ Buidat de la informació continguda a Internet (Webgrafia)

Webs de les ciutats i les universitats

Wikipedia

‐ Coneixements propis (Bibliografia)

Sistemes Universitaris

Universitats

Consells Socials
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CIUTAT
CIUTAT PAIS ORIGENS CARACTERISTIQUES HABITANTS

“Som una ciutat que
encara no som”

Rector Ferre
24.2.2016

RESULTATS

‐ De diverses èpoques (romana, s. XII, s. XVIII)

‐ Industrials, Culturals o Hubs universitaris

‐ Ciutats de mida similar a Tarragona

‐ Conurbacions equiparables al Camp de Tarragona i Les Terres de l’Ebre

‐ Per moltes ciutats la universitat ha representat Transformació i Progres

(Ciència, Cultura, Educació, Recerca, ...) i en altres dona Servei al sector productiu



UNIVERSITAT
CIUTAT ORIGEN ALUMNES STAFF PRESSUPOST CENTRES TERRITORI

RESULTATS

‐ Universitats del s. XX, excepte Basel (s. XV), i 4 de menys de 50 anys.

‐ Públiques, excepte una regida per una Fundació Pública

‐ Nombre d’alumnes similar o, com a màxim, duplica als de la URV

‐ Staff superior al nostre (en algun cas el quadruplica)

‐ Pressupost, superior al nostre [636 – 180] MEUR i resultats similars en els rankings

‐ Àrees de Coneixement similars a les nostres, excepte les Universitats Tècniques

‐ Territoris similars (conurbacions), excepte el cas de Delft que s’autodefineix com urbana



CONSELL SOCIAL
CIUTAT TIPUS MAX. AUTOR. MEMBRES INT. MEMBRES EXT. ALTRES

RESULTATS

‐ Gran diversitat de denominacions en totes però, la universitat els autodefineixen com

la màxima autoritat

‐ Format, en total, per entre 14 i 5* membres

‐ Els membres interns [6 – 0*] incorporen als que nosaltres considerem commembres nats

‐ Els membres externs [11 – 5*] provenen de la Societat, amb orígens molts diversos

‐ En algunes universitats un membre extern pertany a un altre universitat: ex‐rector (MA),

ex‐vicepresident (OL), professor rellevant (AA), ...

‐ Els empresaris normalment son majoria entre els membres externs (*) Maastricht
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Format per : ‐MEMBRES EXTERNS (Polítics, Empresaris, ...) i

‐MEMBRES INTERNS (sovint els que nosaltres anomenem

com membres nats i que actuen com nexe amb la comunitat

universitària i son l’òrgan d’execució de les decisions de l’ens)EL
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1. Els ens europeus equivalents als nostres Consells Socials, son més
reduïts en nombre de membres, encara que de composició similar. Son
ells els que prenen les decisions de la Universitat, normalment amb la
participació, com a mínim, dels que nosaltres anomenem membres
nats, als quals se'ls encomana l’execució dels acords i l’enllaç amb la
comunitat universitària.

2. El govern de les universitats públiques està fixat per diverses lleis i
normatives a cada estat europeu. Actualment no hi ha normativa
comuna i això es reflecteix en la gran disparitat de formes de govern,
normalment producte de l’experiència de cada sistema universitari i de
la cultura de l’estat.



CO
N
CL
U
SI
O
N
S

3. En els rankings internacionals (tipus Times Higher Education 100
under 50, QSWUR, ...) la URV obté resultats similars als d’aquestes
universitats,

semblants en magnitud, territori, habitants i alumnes,

però amb un “staff” superior al nostre i que en algun cas el quadruplica

i pressupostos tan més elevats que fins i tot el sextupliquen

4. Els territoris analitzats empren les universitats per cohesionar‐se i
ascendir socialment i cultural

5. Les universitats son agents de transformació, progrés, cultura i
riquesa dels territoris que les acullen
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