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La UAB es ratifica en el projecte de ser una universitat pública de qualitat que entén la 

seva missió com la creació i difusió de coneixements del més alt nivell en tots els 

àmbits acadèmics, amb vocació d’internacionalització des de l’arrelament al país i la 

defensa de la seva llengua i la seva cultura. Per a desenvolupar les seves activitats, la 

UAB s’inspira en els principis de llibertat, democràcia, autonomia, justícia, igualtat i 

solidaritat. 

 

L’autonomia universitària es manifesta en l’autogovern, en l’organització de la docència 

i de la recerca, en la gestió administrativa i en l'econòmica; amb el compromís de 

rendició de comptes a la societat.   

 

L’autonomia universitària és un dret fonamental protegit constitucionalment (art. 27.10 

CE) que, entre altres manifestacions, s’expressa i s'exerceix en la capacitat de la 

universitat d'organitzar les seves estructures de govern de la manera que més s'adigui als 

seus principis, a la seva personalitat, als seus objectius i al seu projecte propi de servei a 

la societat. La reivindicació del dret a l'autogovern sempre ha format part del nucli de 

l'ideari de la UAB i aquests principis han figurat sempre en els Estatuts de la universitat. 

Ara ens reafirmem solemnement en la seva validesa, per fidelitat al nostre model propi 

d'universitat pública i també perquè estem convençuts que aquests principis són els que, 

abans i ara, garanteixen la màxima eficàcia en l'assoliment dels objectius de la 

universitat i la màxima cohesió entre els seus membres. 

 

L'autonomia universitària s'expressa i s'exerceix, també, en la capacitat de la universitat 

de seleccionar, avaluar i promoure els seus membres amb criteris basats en els principis 

d'igualtat, mèrit i capacitat (art. 23.2 i 103.3 CE), amb independència dels poders 

polítics i econòmics.  La creació de coneixement és una de les missions essencials de la 

universitat. Aquest procés de creació de coneixement exigeix la màxima llibertat en la 

determinació dels objectius de recerca i de la metodologia de treball, segons els 

principis de la llibertat de càtedra (art. 20,1c CE) i del rigor científic. 

L’intervencionisme excessiu o la preponderància de l’utilitarisme de curt termini 

empobreixen la qualitat de la recerca i l'allunyen de l'excel·lència. 

 

Per tal de dur a terme la seva missió i en exercici de la seva autonomia, la UAB ha de 

dotar-se de la manera més efectiva possible d’una organització interna. Les universitats 

públiques catalanes ja han fixat l’estructura i l’organització en els seus Estatuts, però és 

ben segur que cal millorar els mecanismes de discussió i presa de decisions per tal de 

fer-los més eficaços. Aquest procés només es pot fer des del coneixement real dels 

objectius i estratègies de les institucions universitàries. En conseqüència, les propostes 

de millora han de ser discutides i elaborades essencialment pels membres de la 

comunitat universitària i correspon a cada Universitat decidir quins són els sistemes i els 

mètodes més idonis per al desenvolupament de la docència i de la recerca. Per això, els 

seus òrgans de govern han de tenir llibertat i independència en assegurar i protegir la 

qualitat i l’excel·lència acadèmiques, d’acord amb la identitat pròpia de cada 

Universitat. 

 



Per tal d’aconseguir una veritable autonomia universitària és indispensable garantir un 

finançament suficient per atendre les necessitats de despesa d’un servei públic essencial 

per al progrés de la societat del coneixement i, al mateix temps, oferir una formació 

integral i integradora a totes les persones vinculades al campus universitari. 

L'autonomia també implica la llibertat d’escollir els mitjans de finançament més adients 

a les característiques diferenciades de cada Universitat. La gestió del patrimoni propi, la 

creació d’infraestructures científiques, la prestació de serveis als alumnes i els 

programes d’ajut als estudiants són l’expressió genuïna de l’autonomia financera 

universitària. 

 

En el moment actual, la autonomia universitària demana aprofundir en els instruments 

que permetin una gestió eficient, transparent i responsable del pressupost i aproximar 

les decisions a les diverses unitats organitzatives que la integren. Aquestes unitats han 

d’estar dirigides per membres de la pròpia comunitat universitària.  

 

El compromís de la UAB de rendir comptes a la societat s’ha traduït des de sempre en la 

voluntat manifesta de la institució a sotmetre els objectius, les estratègies i els resultats a 

la supervisió dels poders públics i a l’avaluació dels organismes competents, coneguts 

per la societat o els aquells que democràticament la representen.  

 

La UAB ha obtingut el reconeixement internanacional gràcies a l’esforç de tots. Ara, 

també entre tots els que formen la Comunitat Universitària, hem de ser capaços de 

gestionar amb eficiència i transparència els recursos que la societat ens confia per a 

prestar un servei públic de qualitat i mantenir l’esperit fundacional de la nostra 

universitat. Per això, els resultats obtinguts durant més de 40 anys ens legitimen per 

demanar que es reconegui i es respecti la nostra capacitat de decidir el que més convé a 

la nostra Universitat.  

 


