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La visió de la Global 
University Network for 
innovation (GUNi) per 
una educació superior 
cap a l’horitzó 2030

El desenvolupament d’una visió ens ajuda a definir el 
punt final al qual volem arribar; allò que volem arribar 
a ser i aconseguir en el termini previst. Aquesta visió 
pretén inspirar horitzons de transformació i ens ha de 
permetre, mitjançant l’observació, traçar estratègies i 
objectius institucionals, com també els plans d’acció 
per a assolir-los.

L’Informe Mundial GUNi, titulat New Visions for Higher 
Education towards 2030, pretén definir recomana-
cions per a les universitats de tot el món dins d’aquest 
període de temps. En conseqüència, el focus principal 
es posa en les institucions, sense perdre de vista el seu 
encaix en els sistemes d’educació superior. Les insti-
tucions d’educació superior (IES) (1) estan cridades a 
repensar la seva funció social i les seves estratègies 
en els propers anys en el context d’una gran transfor-
mació tecnològica, econòmica, social i cultural. Per 
tant, l’Informe Mundial GUNi se centra en les institu-
cions universitàries i la seva capacitat de transformació 
i innovació en aquest canvi d’era i en el marc temporal 
de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Aquesta visió neix dels valors i missió fonamentals de 
GUNi i del nostre desig de promoure la transformació 
de l’educació superior cap a un millor servei públic, i 
una rellevància, responsabilitat social i innovació més 
grans. Així mateix, a GUNi fomentem l’intercanvi de 
recursos i experiències, i aspirem a fomentar la reflexió 
grupal i la producció conjunta de coneixement per al 
canvi. Per tant, la visió que aquí es presenta també s’extreu 
de les contribucions i opinions dels membres de GUNi. 

Més enllà de les paraules, aquesta visió crea un espai 
de transformació activa que, juntament amb l’informe 
en conjunt, constituirà el primer esglaó d’un projecte 
més ampli i ambiciós titulat “GUNi International Call for 
Action (2022-2025): Rethinking HEIs for Sustainable 
and Inclusive Societies”.

Punt de partida
El nostre punt de partida és considerar l’educació 
superior i el coneixement com a béns públics que 
han de ser preservats i promoguts pels governs i les 
institucions públiques per a millorar el progrés, el 
benestar i la competitivitat. Això significa obrir l’edu-
cació superior, el coneixement i la recerca a la societat 
(tant institucions públiques com privades), i establir 
polítiques d’igualtat d’oportunitats, equitat i accés a 
l’educació superior. 

Donada la tendència de les últimes dècades a un cert 
grau d’estandardització de les institucions d’educa-
ció superior (per exemple, mitjançant indicadors, 
estàndards i classificacions que prioritzen la recerca i 
l’impacte de les publicacions científiques per sobre de 
l’ensenyament i l’aprenentatge), l’informe dóna suport 
a la riquesa d’una pluralitat de models. No hi ha un 
model únic i ideal d’universitat al qual hauríem d’aspirar. 
En canvi, hi ha una gamma de models que són igual-
ment vàlids i rellevants. Defensem la promoció de la 
pluralitat institucional com a font de riquesa i resposta 
necessària a contextos i necessitats socials diverses. El 
que fa igualar les institucions universitàries és la volun-
tat d’aconseguir qualitat en el servei a la societat. 

Sabem que el coneixement, el talent i la investigació 
científica s’han convertit en factors clau de progrés i 
benestar. Tot i que les universitats han perdut el mono-
poli del coneixement (que és cada cop més estès), ara 
són institucions clau en la societat del coneixement. 
Apostar a través de polítiques públiques per construir 
universitats innovadores és vital si volem construir 
societats i economies resilients, sostenibles i progres-
sistes. Les universitats podrien esdevenir fars per a la 
societat i les institucions líders. Podrien servir com a 
espai de prova i innovació. Podrien esdevenir centres 
de discussió i cocreació, aprofitant-ne la neutralitat i 
prestigi. Podrien ser catalitzadors per a fer les pregun-
tes adequades i establir maneres de treballar amb altres 
actors socials a fi de trobar solucions potencials. 

En aquest context, és fonamental reflexionar sobre el 
valor afegit que aporten les IES, i centrar-se en l’orien-
tació i el suport durant el procés formatiu, el sentit 
de comunitat i xarxa, la transmissió de marcs i vies 
d’aprenentatge en diferents moments de la vida, la 
interdisciplinarietat i el foment de la capacitat de dis-
cerniment, tot el qual contribueix a la transformació 
individual i social. 

1. En aquest text, s’empren indistintament els conceptes  
d’institucions d’educació superior i universitats.
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La complexitat dels problemes socials actuals, en 
l’àmbit local i global, requereix un coneixement expert 
i científic per a introduir les polítiques públiques 
més adequades. El diàleg entre els polítics, la gestió 
pública i el món acadèmic ha de ser continu i ha de 
promoure avenços i progrés social. Un bon exemple 
d’això el trobem en la crisi provocada per la pandèmia 
de la covid-19 i en l’extraordinari esforç que fan les uni-
versitats, els centres de recerca i els respectius governs 
a tot el món per tal de crear i compartir coneixement en 
un temps rècord. 

Com s’ha esmentat anteriorment, el món s’enfronta a 
enormes reptes polítics i socials; aquests inclouen la 
pobresa, la desigualtat, la migració massiva, la xenofò-
bia, el populisme, l’emergència climàtica, la revolució 
tecnològica i científica, i la necessària sostenibilitat 
ambiental, social i econòmica. Creiem que les universi-
tats, en aquest context, s’han de posicionar socialment 
amb tot el rigor que les ha de definir, i amb tota la con-
vicció de les institucions que treballen pel bé comú i el 
progrés, la pau i el benestar de la humanitat. Per tant, 
demanem universitats compromeses i obertes, no tan-
cades en si mateixes ni autocomplaents. 

Cal traduir aquesta responsabilitat social en un com-
promís institucional clar:

• amb l’alumnat, posant-lo al centre de la missió universi-
tària i potenciant-ne la formació com a ciutadans crítics 
i lliures, i com a professionals qualificats;

 • amb el coneixement i la ciència, construïts amb i per a 
la societat; 

• en l’àmbit local i regional, incloent-hi el teixit social i 
cultural, el marc econòmic regional, les institucions 
públiques i la comunitat;

 • d’abast mundial, mitjançant la creació de vincles 
estrets amb institucions i xarxes d’arreu del món per 
tal de treballar junts vers una diplomàcia acadèmica i 
avenços en l’educació, la ciència i la cultura com a font 
de progrés col·lectiu i individual.

La responsabilitat social de les universitats té un marc 
excel·lent en l’Agenda 2030 de les Nacions Unides i en 
els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. En 
efecte, l’Agenda 2030 estableix els principals reptes i com-
promisos per a la humanitat i permet dissenyar una eina que 
reflecteixi les polítiques institucionals de les universitats. 

La crisi del covid-19, amb totes les seves greus con-
seqüències per a les persones i la salut, també ha 
provocat una immensa crisi social. En educació, ha 
comportat un augment de la desigualtat i ha tornat a 
posar de manifest el potencial de la feina feta a escoles, 
institucions i facultats universitàries en la lluita contra la 
desigualtat i per a promoure la mobilitat social i la socia-
lització. A més, com sabem, la pandèmia ha actuat com 
un gran accelerador en el replantejament de l’educació 
en l’era digital, i ha posat de manifest els avantatges (i 
limitacions) de l’ús intensiu de les tecnologies digitals 
i de la comunicació per a l’educació al llarg de la vida.

Com assolir la visió
Reconsiderar les institucions universitàries en aquest 
canvi d’era no és una tasca senzilla. Hem de trencar la 
inèrcia i l’incrementalisme impedint canvis substancials 
a les institucions. Les universitats han de combinar el 
compromís amb el canvi i la innovació amb la inversió 
d’esforços i recursos considerables per a transformar 
les polítiques institucionals. 

Per tal d’aconseguir-ho, cal un lideratge institucional 
fort. Aquest lideratge s’ha de basar en una gestió per al 
canvi organitzatiu que sigui flexible i innovadora, amb 
estratègies institucionals a llarg termini que promoguin 
i amplifiquin tota l’expertesa i creativitat dels professio-
nals universitaris. Això vol dir una inversió constant en 
el capital humà de les institucions i un desenvolupa-
ment professional d’equips amb visió estratègica. Les 
universitats han de treballar per a ampliar els equips 
directius, acadèmics i administratius, organitzar-se de 
manera més autònoma a través de missions i projectes, 
i centrar-se en ser organitzacions que aprenen, s’adap-
ten i desaprenen. 

Tenint en compte el potencial de les institucions i cen-
trant-nos en la seva capacitat d’acció, no hem de perdre 
de vista que formen part de sistemes d’educació supe-
rior que, en termes d’estructura, política, polítiques, 
finances, estàndards de qualitat, governança i lleis, 
en defineixen les possibilitats i delimiten el canvi. No 
obstant això, es tracta de transformar i acomodar alhora 
les institucions i el sistema a fi d’afrontar els reptes que 
s’acosten.
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La capacitat estratègica de les universitats s’ha de 
basar en una àmplia autonomia institucional i, al 
mateix temps, donar-ne compte de manera comple-
ta i rigorosa als poders públics i a la societat. A molts 
països, es poden observar accions governamentals que 
limiten o qüestionen l’autonomia de les universitats. 
Alguns governs carreguen les universitats amb procedi-
ments i controls que no tenen valor afegit, o estableixen 
directament programes i polítiques públiques que 
posen en dubte aquesta autonomia. Cal afirmar que les 
universitats han de ser autònomes per a respondre ade-
quadament a les necessitats i demandes socials, a més 
de ser institucions que puguin guiar la societat i mante-
nir-se a l’avantguarda del pensament i del coneixement.

Tanmateix, l’autonomia institucional no vol dir de cap 
manera donar l’esquena a la societat. De fet, és ben al 
contrari. Apostem per universitats ben permeables, 
que permetin col·laborar amb altres institucions públi-
ques, empreses, organitzacions de la societat civil, 
etc. En l’àmbit local i autonòmic, les universitats han de 
fer realitat la quíntuple hèlix. En l’àmbit internacional, 
han de contribuir a associacions, xarxes i missions. Al 
mateix temps, els estudiants han de ser el centre de la 
raó de ser de les universitats. 

A més, creiem que les institucions han de centrar-se 
en els problemes socials contemporanis. Haurien de 
proporcionar enfocaments interdisciplinaris als reptes, 
complexos, de la societat. Aquesta complexitat creixent 
requereix respostes integrals construïdes a partir de la 
profunditat compartida de cada disciplina acadèmica 
més que no a través de visions incompletes. 

Com hem afirmat en altres ocasions, no creiem que les 
universitats s’enfrontin al dilema (com molts han inten-
tat demostrar) de triar entre competitivitat i innovació 
d’una banda, i cooperació i compromís social de l’altra. 
Considerem que és possible desenvolupar institucions 
que apostin per ser innovadores i competitives, alhora 
que siguin socialment responsables i adoptin fórmules 
de cooperació properes i franques. amb altres universi-
tats i organitzacions. 

En aquesta línia, creiem que cal que optem per un equi-
libri intel·ligent entre la competència i la cooperació 
al cor dels sistemes universitaris i també globalment. 
La competència sovint comporta millores i valor afegit; 
permet consolidar institucions atentes a la innovació i 
la millora constant. Tanmateix, també cal apostar per 
mecanismes de cooperació entre universitats 

i sistemes d’ensenyament superior, mitjançant acords 
dins del sistema i el desenvolupament de xarxes o 
col·laboracions que puguin multiplicar les accions dels 
participants. 

Principals àmbits  
de transformació 

Més enllà del que s’ha dit, la nostra visió es basa en set 
eixos principals de transformació, tots ells crítics per 
a repensar les institucions universitàries i centrar-les 
en l’Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. Els àmbits són:

 Sostenibilitat
 reinventar les universitats per a un futur sostenible

 El futur digital-humà
 construir universidades más inclusivas y accesibles

 El futur del treball
 formació en competències i habilitats al llarg de la vida 

 Ciutadans
 promoure els valors i perfils humanistes en un món canviant

 Coneixement
 posar la recerca i la innovació al servei dels reptes socials

 Internacionalització
 reforçar els partenariats per a assolir objectius comuns

 Governança i professionals
 construir institucions resilients, innovadores i compro-

meses socialment

1. Sostenibilitat: reinventar 
les universitats per a 
un futur sostenible

La sostenibilitat ja no pot ser un concepte general o 
una simple capa de vernís que apliquem en el moment 
actual. Ben altrament, la sostenibilitat ha de formar 
part central de la missió de les institucions d’educació 
superior, amb radicalitat i amb la generació de progra-
mes i iniciatives estratègics. Les universitats han de 
convertir-se en motors de la difusió de la sostenibilitat, 
assumint una gran responsabilitat al respecte. 

Hem d’apostar per incloure la sostenibilitat d’una 
manera que traspassi tots els aspectes de l’educació 
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superior i eviti una concepció aïllada de la sostenibilitat 
com a matèria o pràctica a incorporar. La contribució 
de les universitats va des de la formació i la docència 
fins a la recerca científica i la transferència de coneixe-
ment, promovent una nova visió de la seva relació amb 
el món i el medi ambient per tal de transformar el fun-
cionament, la gestió, la formació i la recerca de les IES. 
La responsabilitat de les universitats també s’estén 
als acords i compromisos amb altres agents socials, 
econòmics i culturals a fi de crear conjuntament transi-
cions cap a la sostenibilitat. 

Adoptem una definició àmplia de sostenibilitat que 
engloba factors ambientals, socials i econòmics. En 
l’àmbit educatiu, la sostenibilitat social està estreta-
ment relacionada amb la universalització del dret a 
l’educació, l’extensió de la formació al llarg de la vida 
per a tothom, la igualtat de gènere i el suport directe als 
grups minoritaris i marginalitzats. En educació, la soste-
nibilitat econòmica defineix el coneixement i l’educació 
com a béns comuns que cal preservar i promoure, amb 
igualtat d’oportunitats i polítiques d’equitat i redistribució.

L’educació i les universitats s’han de veure com a motors 
reals del canvi i de la transformació sostenible de les 
nostres societats a nivell local i global. A nivell mundial, 
poden liderar programes i projectes de col·laboració 
internacionals que puguin abordar qualsevol dels 17 
Objectius de Desenvolupament Sostenible. En l’àmbit 
local i regional, poden promoure la sostenibilitat educant 
amb l’exemple o col·laborant en iniciatives de desenvolu-
pament sostenible en el territori, la societat i l’economia.

2. El futur digital-humà: 
construir universitats més 
inclusives i accessibles

La digitalització comporta una gran transformació 
social, econòmica i cultural que afecta directament 
els fonaments de l’educació superior i les institucions 
universitàries. La digitalització i la informació (i la desin-
formació) generalitzada permeten reconsiderar de dalt 
a baix la funció educativa: el paper del professorat, els 
espais i horaris educatius, els mètodes d’ensenyament 
i l’organització del currículum. La digitalització també 
ha provocat l’aparició de molts proveïdors privats en 
l’àmbit educatiu, que, en molts casos, tracten la for-
mació com una font de negoci altament rendible i amb 
una gran demanda a molts països. Com bé sabem, la 

pandèmia de la covid-19 va accelerar sobtadament la 
digitalització en totes les etapes educatives, amb poca 
planificació i resultats molt desiguals. 

Considerem que la digitalització és un instrument potent 
per a l’educació universal, inclusiva i eficient, amb la 
construcció d’ecosistemes digitals per a l’aprenentatge. 
En aquest àmbit, defensem models de formació univer-
sitària mixta que busquen en tot moment el potencial 
de les tecnologies digitals al servei de l’aprenentatge, 
i la riquesa i els beneficis de la formació presencial al 
campus i unes interaccions de valor afegit. 

Un cop més, no creiem en un sol model d’institució uni-
versitària, sinó en la introducció d’una gran diversitat 
basada en una varietat de models educatius i en l’ús de 
la digitalització, incloent universitats de gran qualitat 
i totalment en línia. La digitalització trenca les parets 
de l’aula i és inevitable que totes les IES acabin treba-
llant amb tecnologies digitals per a dissenyar i impartir 
cursos en línia.

La tecnologia digital també pot mantenir i augmentar 
les desigualtats i exclusions socials, tal com ha revelat 
l’experiència de la pandèmia, especialment en l’àmbit 
educatiu. Els avenços tecnològics estan associats a les 
múltiples dimensions de la bretxa digital, inclòs l’accés 
físic i econòmic a la tecnologia, recursos i connexions 
en igualtat de condicions i de la mateixa qualitat, 
capacitats cognitives per a assimilar, comprendre i uti-
litzar tot el potencial de les tecnologies, l’accés social 
en termes de llibertat d’ús, igualtat d’oportunitats i 
manca de biaix en la informació, lliure circulació del 
coneixement i protecció pel que fa als riscos i les consi-
deracions de seguretat. 

Ateses les múltiples dimensions de la bretxa digital, 
apostem per la formació digital àmplia de la ciutada-
nia i la construcció de bons models d’aprenentatge que 
afavoreixin la flexibilitat i s’adaptin als diferents tipus 
d’alumnes i necessitats. Al mateix temps, demanem 
inversions i polítiques públiques enfocades a reduir 
aquestes fractures. Cal continuar treballant per tal de 
reduir les diferències mitjançant el finançament públic 
de les universitats, la normativa que garanteixi una edu-
cació de qualitat als campus físics i en els estudis en 
línia, i una àmplia oferta de beques i ajuts econòmics 
per als estudiants. Cal fer una menció especial a la 
inversió fonamental en la formació contínua del profes-
sorat en l’ús i la implantació de les tecnologies digitals i 
l’adaptació a les noves tendències que puguin generar 
els avenços tecnològics en la docència i la recerca.
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La digitalització també ens ha de permetre personalit-
zar l’educació i oferir oportunitats a diferents models 
educatius i estratègies d’aprenentatge per tal d’afavorir 
l’autogestió de l’aprenentatge. Anàlogament, ara és el 
moment ideal per a aprofitar el potencial de la digitalitza-
ció i provocar una revolució educativa i una transformació 
del coneixement mitjançant les eines digitals. 

3. El futur del treball: 
formació en competències 
i habilitats al llarg de la vida 

El mercat laboral es troba en plena transformació, amb 
canvis radicals que estan afectant les concepcions 
clàssiques de l’era industrial. Com que les institucions 
d’educació superior són responsables de la formació 
de professionals qualificats, han de liderar i respondre a 
aquests reptes de manera adequada.

Les universitats haurien de posar l’ensenyament i la 
formació al centre de la seva missió. Han de comptar 
amb prou recursos per a formar els futurs professio-
nals i ciutadans, i satisfer les necessitats i demandes de 
formació de la plantilla actual en l’àmbit de la formació 
permanent. Això significa clarament posar els estu-
diants al centre de la raó de ser de les universitats. Els 
estudiants han de rebre suport en el seu desenvolupa-
ment i cal capaciar-los en aquest context d’un mercat 
de treball complex i dinàmic. Per tal d’aconseguir-ho, hi 
ha cinc aspectes clau i complementaris que cal treba-
llar específicament. Són els següents:

• Formació en competències i coneixements profunds, 
però també en habilitats humanes i socials: adaptabilitat, 
resiliència, esperit crític, capacitat d’anàlisi, creativitat, 
innovació, compromís social, ciutadania global, etc.

• Plena acceptació del paradigma de la formació al llarg 
vida. Això vol dir introduir una universitat real per a 
totes les edats i totes les etapes de l’educació superior 
i permanent: qualificació, requalificació, millora de les 
qualificacions, microcredencials i reciclatge professional.

• Formació interdisciplinària centrada en problemes 
i reptes econòmics, socials, culturals i tecnològics 
actuals i futurs. 

• La implantació generalitzada de la formació pràctica 
i aplicada amb totes les oportunitats relacionades, en 

estreta col·laboració amb altres actors i incloent-hi for-
mació dual, pràctiques, aprenentatge del servei, etc. 

• La disponibilitat de formació internacional per a tots els 
estudiants mitjançant programes de mobilitat interna-
cional, programes de cocreació, estades i intercanvis, i 
el foment de nous models d’internacionalització a casa 
per a tots els estudiants.

Això s’ha d’aconseguir alhora que es promou l’equitat, 
la igualtat d’oportunitats i la participació dels grups 
vulnerables i de les minories en l’educació superior. A 
més, calen programes amplis de suport als estudiants, 
incloent-hi beques, ajuts salarials i prestacions socials. 
Aquests reptes i aspectes clau s’han de treballar en 
col·laboració amb els agents econòmics i socials, els 
governs, la ciutadania i el sector empresarial per tal 
d’aconseguir un ampli consens i propostes de valor 
sòlides i duradores.

4. Ciutadania: promoció de 
valors i perfils humanistes 
en un món canviant

Les universitats tenen la missió de formar ciutadans 
lliures, crítics, compromesos socialment i globalment. 
En les últimes dècades, aquesta funció s’ha passat per 
alt a favor de la formació tècnica per a la qualificació 
professional i la incorporació al mercat laboral. Defen-
sem una formació integral que vagi més enllà d’aquesta 
divisió entre formació per a la ciutadania i formació per 
a la qualificació professional. Les institucions d’educa-
ció superior en el món complex i dinàmic actual han 
de recuperar els valors de la ciutadania lliure, crítica i 
compromesa. Han de defensar aquests valors amb deter-
minació i aplicar-los en tots els seus àmbits d’activitat: 
formació, recerca científica, transferència de coneixe-
ment, innovació, compromís social i gestió interna. 

Aquest compromís institucional hauria de reforçar la 
democràcia i els valors dels drets humans, la dignitat, 
la igualtat, la convivència, la divergència i el desacord, 
així com el respecte a les minories. D’acord amb el 
seu objectiu universalista, les universitats han d’ajudar 
a construir una ètica universal compartida per tota la 
humanitat. La responsabilitat social de les IES inclou 
la construcció de la pau i la llibertat, la formació en la 
resolució pacífica de conflictes i l’impuls de la recerca 
comunitària, escoltar els actors socials no només per a 
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millorar la productivitat, sinó també per a oferir forma-
ció en ciutadania mundial i gestió de la pau. I per fer-ho, 
cal allunyar-se del centralisme i del neocolonialisme, 
respectar i potenciar les tradicions culturals i lingüís-
tiques de tots els llocs, i tractar-les com un patrimoni 
cultural global que cal preservar. 

Caldria estendre la formació en valors i perfils huma-
nistes a les institucions i incloure-ho en els cursos de 
ciència i tecnologia. En un món altament tècnic i amb 
reptes com la intel·ligència artificial, la robòtica, l’ús i 
la gestió del big data, el medi ambient i la globalitza-
ció comercial i econòmica, els valors humanistes han 
d’impregnar tots els plans d’estudis per a la forma-
ció integral dels estudiants. Calen nous paradigmes, 
com les humanitats digitals i l’humanisme ambiental. 
Així mateix, aquests valors han d’acompanyar en tot 
moment l’activitat de recerca científica, per tal d’acon-
seguir un món millor i més habitable i establir marcs 
ètics i humans per al desenvolupament científic, social, 
cultural i tecnològic.

La lluita per una ciutadania lliure i crítica és també una 
lluita contra la desinformació i a favor de la democràcia 
del coneixement. En aquesta situació, la presa de deci-
sions col·lectiva es basa en l’evidència i el rigor científic. 
Al mateix temps, es promou en tot moment una demo-
cràcia participativa que treballi pel bé comú. 

5. El coneixement: posar 
la recerca i la innovació al 
servei dels reptes socials

El coneixement s’està convertint en un factor crític per al 
progrés, el benestar i la competitivitat de les societats. 
En el que es coneix com a societat del coneixement, 
la ciència, la tecnologia i el talent són factors clau per 
construir societats progressistes. De fet, algunes de 
les disputes entre països en l’àmbit internacional estan 
orientades a aconseguir un avantatge competitiu en 
capacitat tecnològica i científica en diversos camps i 
tot tipus d’aplicacions. 

Per descomptat, les universitats tenen un paper clau en 
la societat i la democràcia del coneixement. No obstant 
això, han perdut el monopoli del coneixement i, per 
tant, necessiten forjar associacions i col·laboracions 
amb altres agents: institucions públiques, empreses i 
societat civil organitzada. Hem de construir universitats 

obertes que en tot moment facilitin aquestes col·labo-
racions amb altres agents i se centrin en l’avenç de la 
cultura, la ciència i el coneixement, així com la seva 
aplicació social i econòmica. 

Estem compromesos amb la recerca i la innovació res-
ponsables; recerca que es porta a terme amb i per a la 
societat. Apostem per la participació social en el des-
envolupament científic i la divulgació i comunicació 
científica com a eines per apropar aquests desenvolu-
paments a tota la ciutadania. Defensem la promoció de 
la ciència, el coneixement i la innovació que s’aplica no 
només a les ciències naturals i tècniques, sinó que també 
inclou les ciències socials i les humanitats. En aquest 
context, impulsem la ciència oberta com un bé comú 
universal que cal construir i compartir conjuntament. 

Volem desenvolupar universitats emprenedores al 
servei de la societat que enforteixin el capital emprene-
dor a través del seu lideratge, coneixement i activitats de 
recerca i formació. Les universitats haurien de fomentar 
la transversalitat i tenir una visió transversal dels proble-
mes socials més enllà de les disciplines acadèmiques 
clàssiques. Han de promoure un pensament complex i 
tenir una visió global i inclusiva.

Aspirem a una conceptualització àmplia i multidimen-
sional de la qualitat universitària que tingui en compte 
qüestions com la igualtat, la inclusió, l’autonomia, la 
capacitat crítica i la creativitat, totes elles essencials 
per al valor públic, científic i cultural de les institucions 
d’educació superior. En aquest sentit, proposem un 
canvi de models de recerca individualistes a enfoca-
ments cooperatius orientats a la transformació. A més, 
caldria desenvolupar noves mètriques per a avaluar 
l’activitat acadèmica i científica del professorat que 
valorin l’impacte social de la recerca científica, la seva 
difusió i la seva eventual aplicació.

6. Internacionalització: 
reforçar els partenariats 
per a assolir objectius 
comuns

En els darrers anys, la internacionalització s’ha convertit 
en un dels eixos principals de l’estratègia universitària 
per a aconseguir una posició internacional i com-
petir en la lliga de les millors universitats. La societat 
del coneixement i de la informació compartida ha fet 
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que les institucions d’educació superior es consolidin 
com a nodes de xarxes multinivell que creen i difonen 
coneixements de qualitat organitzats en aliances i 
altres models col·laboratius. Paral·lelament, la globalit-
zació i els avenços en el transport internacional han fet 
de la mobilitat estudiantil i acadèmica un factor clau en 
la posició internacional de les institucions i la circulació 
del coneixement. 

Això no obstant, amb la crisi de la covid-19, les activi-
tats d’internacionalització van veure retallat de cop 
i volta, en certa mesura, el seu modus operandi, amb 
una mobilitat acadèmica pràcticament inexistent en 
els darrers dos anys. Això ha augmentat la importància 
d’enfortir nous models d’internacionalització. Aquests 
models ja existien, en alguns casos des de feia més de 
trenta anys. Alguns exemples inclouen la internaciona-
lització a casa i la internacionalització del currículum. 
Aquests models s’estan estenent a nous contextos i han 
adquirit més rellevància en aquesta dècada.

Les noves formes d’internacionalització, juntament 
amb les possibilitats que ofereix la tecnologia, han 
augmentat la capacitat de les universitats en la seva 
missió de formar ciutadans crítics amb competències 
i coneixements globals, i la capacitat de prendre deci-
sions que tinguin un impacte local, nacional i global. 
Aquestes noves formes fan que la dimensió multicultu-
ral s’hagi incorporat a la construcció del coneixement 
global, la visió i la gestió de les institucions d’educació 
superior. A més, reforcen la missió de les universitats 
per ser inclusives i més justes, i per garantir l’accés amb 
igualtat d’oportunitats. 

La digitalització ha proporcionat nous enfocaments a la 
col·laboració i la cooperació internacionals, mitjançant 
mètodes com l’intercanvi virtual, els programes d’apre-
nentatge internacional col·laboratiu en línia (COIL, 
collaborative online international learning), la cocrea-
ció, el coensenyament, la mobilitat mixta i les aules 
virtuals. L’aprenentatge combinat permet diversificar la 
internacionalització i anima les universitats a cooperar 
internacionalment compartint eines i experiències. 

En un marc de col·laboració, els partenariats universitaris, 
les associacions internacionals i els programes de foment 
de la cooperació universitària podrien ser el futur de la 
cocreació, la cooperació i la promoció d’un espai per a 
compartir bones pràctiques i fomentar el treball transna-
cional. En l’àmbit internacional, aquest enfocament serveix 
per a afavorir el reconeixement mutu de les qualificacions 

i la formació, reforçar la participació dels estudiants, del 
professorat i de tota la comunitat universitària i promoure 
la transferència de coneixement. 

La internacionalització no ha de reforçar un mercat 
global de productors i consumidors de coneixement i 
formació, sinó impulsar la cooperació internacional per 
al progrés a través d’una lògica horitzontal i la recipro-
citat. En aquest sentit, generalment s’afirma que cal 
una major cooperació interregional i Sud-Sud que vagi 
directament a les necessitats, especificitats i potencia-
litats de cada territori. Tot i les dificultats de crear una 
visió global, és menester si volem passar després a una 
acció més detallada en altres àmbits. Cal revisar el marc 
d’internacionalització global en els diferents contextos 
del Nord global i del Sud global amb un enfocament 
temàtic regional i considerant alhora les diversitats 
internes de les regions. 

Al mateix temps, no podem parlar del futur de la inter-
nacionalització sense tenir en compte el creixement 
demogràfic present i futur, que canviarà el centre 
d’atenció i el volum d’estudiants i institucions cap a 
noves regions capdavanteres.

En resum, la internacionalització futura ha de trobar 
un equilibri entre l’enfocament més competitiu i la 
dimensió cooperativa associada a la responsabilitat 
comunitària. En aquest sentit, les tendències d’interna-
cionalització de les institucions d’educació superior han 
d’evolucionar i transformar-se paral·lelament als princi-
pals reptes socials.

7. Governança 
i professionals: 
construir institucions 
resilients, innovadores i 
compromeses socialment

Les institucions d’educació superior són organitza-
cions singulars amb segles d’història. Es dediquen a la 
creació i transmissió de coneixement i són agents clau 
en el progrés, el benestar i la competitivitat de les socie-
tats i dels països. Sovint s’ha qualificat les universitats 
com a piràmides invertides, ja que el seu component 
principal, amb més capacitat d’actuació, són els seus 
professionals: personal docent i investigador, personal 
d’administració i direcció.
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Per tant, qualsevol institució universitària (sigui quin sigui el 
seu perfil, centre d’interès i característiques) ha d’apostar 
clarament pels seus professionals mitjançant la formació, 
la retenció del talent i el foment del desenvolupament pro-
fessional. Per a la transformació de les universitats, és 
fonamental preguntar-se quins perfils de personal docent 
i investigador i de personal d’administració i direcció cal 
fomentar. Ens han de permetre construir institucions resi-
lients, innovadores i compromeses socialment. 

En particular, cal esmentar la promoció de la igualtat 
de gènere i l’adquisició, retenció i promoció del talent 
femení. Hem de trencar el sostre de vidre que encara 
afecta sobretot a professores i investigadores. En aquesta 
línia, caldria implementar polítiques i incentius específics 
per a superar la discriminació i contribuir al ple desenvolu-
pament professional de les noies i dones a les universitats. 
Això també implica promoure les dones vers els càrrecs 
directius i acadèmics al si de les universitats.

Creiem que cal superar les barreres existents entre el 
personal docent i investigador i el personal directiu. 
L’augment de la qualificació del personal administratiu 
hauria de permetre la plena participació en les tasques 
estratègiques de les universitats, incloses àrees 
crítiques com la digitalització, la sostenibilitat, la inter-
nacionalització, els laboratoris i les infraestructures, la 
gestió de la docència i la recerca, i fins i tot la participa-
ció en aspectes directes de la docència, la recerca i la 
innovació. A més, apostem per la màxima professiona-
lització dels equips directius. La disponibilitat d’equips 
acadèmics i directius professionals altament qualificats 
és un factor essencial per a enfortir les institucions i 
fer-les més eficients, amb un impacte social més gran.

En l’àmbit organitzatiu, demanem una plena autonomia 
universitària real i efectiva, que alhora doni comptes 
de manera transparent a les institucions i a la societat 
mitjançant una regulació específica i un suport financer 
per a les IES. Si l’objectiu és avançar i actuar, és impor-
tant elaborar estratègies sobre on i com les universitats 
poden assolir aquesta autonomia i quina és la seva 
capacitat d’intervenció, atesa la seva posició específica 
dins de les directrius, la política dels sistemes nacionals 
i internacionals, i els estàndards de garantia de qualitat i 
governança. Per tant, l’autonomia està relacionada amb 
la rendició de comptes i la qualitat, i va també lligada a 
la construcció del coneixement i la capacitat d’acció de 
les IES per la innovació i la transformació. L’autonomia 
institucional és la manera de construir organitzacions 

més flexibles i innovadores i evitar una burocràcia inne-
cessària que no genera valor afegit.

Apostem indiscutiblement per la participació de la 
comunitat universitària en la governança de les insti-
tucions d’educació superior, que ha de conviure amb 
una gestió professional, flexible i eficient. La presa de 
decisions ha de ser democràtica i participativa i no para-
litzadora. Ha de conviure amb la necessitat de flexibilitat 
i professionalització en l’administració i gestió universi-
tària. Finalment, considerem que s’ha de promoure la 
participació social en la governança universitària. Cal 
construir ponts per a col·laborar en formació, recerca, 
transferència i innovació. Cal impulsar projectes singu-
lars i estratègics per al país amb actors institucionals, 
empresarials i socials.

Una visió per a un 
procés en curs

La visió aquí definida ens ajuda a marcar horitzons de 
transformació per a les institucions d’educació superior. 
Tal com hem assenyalat, la visió pretén inspirar la cons-
trucció d’estratègies institucionals, objectius i plans 
d’acció que permetin assolir els horitzons previstos.

En aquest sentit, GUNi continuarà generant reflexió 
i coneixement, una de les seves missions centrals, 
enriquint el contingut del nou Higher Education in the 
World Report. Aquest informe és un document viu, no 
només desenvolupat en format imprès i descarregable, 
sinó que també es presenta en una pàgina web viva 
on s’afegiran noves contribucions en forma d’articles, 
ponències, vídeos, entrevistes i pòdcasts. L’objectiu 
general és contribuir durant el període 2022-2025 donant 
veu i testimoniant noves idees, aportacions i accions 
relacionades amb les institucions i sistemes d’educació 
superior a mesura que avancen en la direcció de l’Agen-
da 2030, en la línia marcada per la visió de GUNi.


