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Davant la falta de resolució de la problemàtica, els professors Titulars d’Escola Universitària ja han previst noves protestes

Els TEU volen reconeixement
de Titulars d’Universitat
J. Amengual
Dels 411 professors funcionaris amb què
compta la UIB, 127 d’ells conformen el
denominat col·lectiu TEU (Titulars d’Escola
Universitària).
Aquests Titulars d’Escola Universitària
representen una de les tres categories
docents de funcionaris dins les universitats
(les altres dues són la TU, Titular
d’Universitat, i la CU, de Catedràtic
d’Universitat), i, en principi, són els encarregats d’impartir docència a les diplomatures
al mateix temps que tant TU com CU ho són
de fer-ho a les llicenciatures. És a dir: els
TEU vinculen la seva activitat a les escoles
universitàries (que ofereixen diplomatures),
mentre que els TU i els CU es troben lligats
a les facultats (que ofereixen llicenciatures
als estudiants universitaris).
Fins aquí, tot pot ser correcte o bo d’entendre. Ara bé, si s’atén a les diferents mobilitzacions públiques dels TEU que han tengut lloc en els darrers temps, es poden entendre els motius de les seves queixes en un
moment en què, a més a més, ens acostam
dia a dia a l’any 2010, data d’entrada en
vigor de l’Espai Europeu d’Educació
Superior i, com a conseqüència, de la desaparició de la figura del Titular d’Escola
Universitària (són 11.000 els professors d’aquesta categoria a tot l’estat Espanyol).
Per a Cels Garcia, professor del
Departament de Ciències de la Terra i coordinador de la Plataforma de les Illes Balears
dels Professors TEU juntament amb Albert
Sesé, professor del Departament de
Psicologia, “la perversió del sistema arribà
quan fa anys les universitats de l’Estat, per
estalviar-se diners ja que tenen pressupostos
molt justos, crearen places de titulars
d’Escola Universitària: s’optà per aquesta
via cometent-se una injustícia, ja que fent la
mateixa tasca que fan els Titulars
d’Universitat l’equiparació salarial és inexistent -un TEU cobra anualment 3.000 euros
menys que un TU-”.
El problema, que s’arrossega doncs des
de ja fa un molt de temps, hagués estat possible solucionar-lo si “el Partit Popular
hagués fet les coses d’una altra manera quan

La Plataforma dels Professors TEU a la manifestació de finals del mes d’abril a la Casa de las Américas de Madrid.

l’any 2001 va aprovar la LOU”, ha sentenciat el professor Garcia.
Responsabilitat del Ministeri
Amb l’arribada de l’Espai Europeu
d’Educació Superior, la situació és de plena
incertesa pels TEU, ja que, al no haver-hi
lloc al nou espai per a les diplomatures -es
faran estudis de grau i de postgrau- la
tendència és anar cap a la desaparició d’aquesta categoria, la qual cosa obliga a pren-

dre posicionaments: “a nivell estatal, s’ha
creat una plataforma per tal de coordinar
l’acció de les diferents universitats i de mantenir un diàleg amb els equips de govern universitaris i amb el Ministeri d’Educació i
Ciència. Reclamam que si el Titular d’Escola
Universitària és doctor el passin automàticament a Titular d’Universitat, i també volem
que aquell TEU que no sigui doctor pugui
tenir un temps per aconseguir el títol integrant-se així dins el cos de titulars universitaris”. De moment la situació es troba en què

hi ha hagut reunions pràcticament amb tots
els rectors, que estan a favor de solucionar
el problema, així com també amb el
Director General d’Universitats del
Ministerio de Edución y Ciencia, tot i que
l’actual Ministra, Carmen Calvo, no sembla
gaire disposada a parlar.
“El problema pot ser greu, i la solució
passa per un reconeixement de drets i per un
petit problema econòmic a resoldre”.
Ja s’han previst noves mesures de protesta com la no signatura d’actes.

Ja es preveu una nova edició per al curs 2005-2006 de l’Especialista Universitari en Gestió d’Empreses

Gestionar l’empresa, més
fàcil per als no economistes
J.A.D
El curs EUGE (d’Especialista Universitari
en Gestió d’Empreses per a no economistes)
ja és a punt de finalitzar.
Organitzat pel Departament d’Economia
de l’Empresa de la Universitat de les Illes
Balears, i dirigit per Rafel Crespí i Aleix
Calveras -doctors ambdós en Ciències
Econòmiques i Empresarials-, aquest curs
de 200 hores que s’impartirà fins el mes de
juny -començà cap el mes d’octubre-, es va
engegar perquè titulats de les més diverses
procedències puguessin assolir la formació
necessària per ocupar càrrecs de gestió i
direcció dins d’empreses i dins l’administració pública.
Especialista Universitari en Gestió
d’Empreses per a no economistes s’adreça

fonamentalment a diplomats i llicenciats
sense formació en temes d’economia i gestió empresarial que estiguin interessats en
adquirir uns coneixements necessaris per a
desenvolupar la seva tasca professional a
l’empresa. La inscripció pot resultar molt
atractiva -pensant ja en els propers cursosper a llicenciats en Dret, Enginyers tècnics
o superiors, llicenciats en Ciències, etc.
Enguany, llicenciats en Física, Pedagogia,
Ciències Polítiques, Ciències de la
Informació, Informàtica i Filologia
Anglesa; diplomats en Relacions Laborals;
i enginyers tècnics en Informàtica (17
alumnes en total) hauran estat els primers
en assolir uns coneixements de gran utilitat
a la nostra societat.
Si voleu més informació la podreu trobar a la següent adreça: euge.uib.es

Els alumnes del curs poc després d’acabar una de les classes.

