
L’Assemblea de Representants de la Facultat de Geografia i Història ha elaborat 
aquest document per mostrar el nostre rebuig a les modificacions de la Convocatoria de 
Beques de Col·laboració 2013/14 per part del Ministeri de Educació. Al mateix temps, 
sol·licitem a la Universitat de València que actue amb tota la contundència possible per 
solucionar aquesta nova injustícia que planteja el Ministeri d’Educació.   

Aquestes beques estan destinades als estudiants universitaris que vagen a cursar 
l'últim any de carrera o el primer any de postgrau, i porten sent convocades des de fa 
dècades. Per als estudiants d’Història, Història de l’Art, Geografia i Informació i 
Documentació suposen un acostament a la recerca i un creixement personal molt gran.  

Els estudiants podien sol·licitar les Beques de Col·laboració amb els següents 
requisits: 

- un 7’5 de nota mitjana en el cas d’Humanitats i presentar els mèrits de 
col·laboració prèvia en el departament, si existien. 

D'aquesta forma, s'estimulava la figura de l'Alumne Intern. L'Alumne Intern porta 
més de 50 anys instaurat en la nostra Facultat i consisteix en l'estada d'un alumne/a en 
un Departament col·laborant en la recerca i/o en la docència durant el curs acadèmic. 
Açò era molt beneficiari tant per als Departaments com, sobretot, per a la preparació cap 
a la futura investigació dels alumnes. 

Per al passat curs 2012/13 es van convocar 3.304 beques i tenim constància que en 
la nostra Facultat van ser molt demandades. No obstant açò, com tan solament s’ofereix 
1 per Departament, és bastant complex accedir a elles. Malgrat tot, tant estudiants que 
portaven des dels primers cursos col·laborant, com per als que era la primera vegada que 
s’interesaven per la recerca, van tenir l'oportunitat d'optar a una d’aquestes beques. 

Per al futur  curs 2013/14 s'han produït una sèrie de canvis en la Convocatòria de 
Beques de Col·laboració del Ministeri d’Educació, sense previ avís a cap membre de la 
Comunitat Universitària. Aquests han sigut: 

- s’ha disminuït en un total de 948 beques per a tots els estudiants universitaris de 
l’Estat Espanyol. De les 3.304 oferides el curs 2012/13, s’ha passat a 2.356 beques per 
al curs 2013/14. Pel que fa referència a la Universitat de València, s'han passat de 134 
durant el curs 2012/13, a 100 per al pròxim curs 2013/14. 

- s’ha disminuït l'aportació econòmica en 700€. Durant el passat curs 2012/13 
s'assignava 2700€ per becari, mentre que en 2013/14 s'assignaran 2000€. 

- Referent als requisits acadèmics, s’ha pujat un punt sencer en la nota mitjana de 
l'expedient en totes les àrees. En el cas d’Humanitats i Ciències Socials, ha passat d’ un 
7,5  a un 8,5 de nota mitjana d'expedient per a poder optar a aquestes beques. En altres 
àrees, com a Ciències de la Salut, els requisits ascendeixen a un 7,5, o en el cas de les 
enginyeries, ascendeix a un 7.  



Denunciem que aquestes mesures s’han publicant una vegada conclòs el curs 
acadèmic,  sense previ avís i sense comptar amb la comunitat universitaria, tal i com es 
va fer amb les beques de caràcter general. Així, una vegada més, la injustícia es fa llei al 
Ministeri d’Educació i es canvien les regles del joc, per a obtindre una beca,  una 
vegada conclosa la partida.   

Considerem que aquesta mesura va més enllà de problemes econòmics. Aquestes 
retallades suposen una decapitació de la recerca bàsica a la Universitat de València, en 
afectar a totes les i els  estudiants interessats a introduir-se en la recerca. I no és tant per 
l'impacte econòmic, malgrat que permetia pagar-se les elevades despeses de matrícula, 
com per el que considerem encara més greu i important: l'enorme impacte acadèmic. La 
modificació de la nota mitjana de l'expedient en els requisits d'accés, va a suposar una 
enorme disminució de la demanda, ja que els millors expedients acadèmics de la 
Universitat no tenen per què tenir un major interès en la recerca respecte als que tenen 
un expedient lleugerament inferior. A més, en veure's disminuït  el nombre de beques 
oferides s'està perjudicant als Departaments més sol·licitats pels estudiants i  a la propia 
Universitat.  

 I, una vegada més, considerem transcendental l'existència d'aquesta beca tant per 
als que en un futur volien endinsar-se en el món de la recerca com per als que volien 
iniciar-se per primera vegada. Una oportunitat que es donava exclusivament per als 
estudiants de l'últim curs de la carrera després de 4 i 5 anys de cursar els seus estudis, o 
per als de primer any de Postgrau. 

D'aquesta forma, nombrosos estudiants no van a poder accedir mai més a les Beques 
Col·laboració, sense previ avís i sense comptar amb l'opinió de les persones que estan 
treballant en açò dia a dia. Tot açò, sens dubte, tindrà repercussions en el futur 
professional dels estudiants i en el futur de la recerca a la nostra Universitat. Per açò 
demanem  a l’Equip de Direcció de la Universitat de València una solució valenta per 
poder cobrir des de la nostra pròpia Universitat aquest nou greuge del Ministre 
d’Educació cap a la investigació, el nostre alumnat i la nostra Universitat.   

Assemblea de Representants de la Facultat de Història i Geografia. 

 


