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En el marc del desenvolupament de l’EEES s’han elaborat diversos estudis i
previsions de quines haurien de ser les competències específiques per les diferents
titulacions. Alhora, la UAB ja ha posat en marxa proves pilot de titulacions
adaptades a l’EEES que s’estructuren en base a competències.
En el document de situació que es va fer arribar als ocupadors, es presentava la
proposta de competències específiques de les titulacions d’aquest grup recollides en
els Llibres Blancs de l’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación) així com, en alguns casos, la proposta treballada per la pròpia UAB en
les seves proves pilot.
En base a aquestes competències, es demanava als ocupadors que prioritzessin
quines eren, des del seu punt de vista, aquelles competències específiques més
importants així com altres competències no incloses que poguessin ser d’interès.
Els resultats que aquí es presenten parteixen, per tant, del punt de vista sectorial
de les empreses participants en cada grup per tal que puguin servir d’orientació als
responsables de la UAB que configuren els nous plans d’estudis adaptats a l’EEES.
Competències específiques de la titulació de Filosofia (extretes del Llibre
Blanc)
1. Examinar problemes
2. Construir arguments, formular i avaluar arguments oposats i avaluar críticament
arguments exposats per altri
3. Identificar les qüestions de fons de qualsevol debat
4. Aplicar eines i tècniques filosòfiques a temes no filosòfics
5. Ordenar i organitzar un cos complex d’informacions
6. Reconèixer errors metodològics
7. Entendre sistemes de pensament poc habituals
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Resultats de la valoració dels ocupadors
A continuació es presenten els resultats d’aquestes prioritzacions així com les
valoracions i els comentaris que es varen realitzar en relació a la titulació de
Filosofia en les diferents sessions dels Focus Group dels grups sectorials en els que
aquesta titulació havia estat inclosa.
a. Grup sectorial “Indústria Cultural”
Les competències específiques més ben valorades han estat:
1. Identificar les qüestions de fons de qualsevol debat
2. Aplicar eines i tècniques filosòfiques a temes no filosòfics
3. Examinar problemes
En el marc de la sessió del Focus Group, els ocupadors no van afegir cap aspecte
concret, donant per bona la priorització feta en les enquestes rebudes. Cal
esmentar també que en les enquestes hi havia una baixa demanda de titulats per
aquest sector.
b. Grup sectorial “Tercer Sector i Administració Pública”
Les competències específiques més ben valorades han estat:
1. Ordenar i organitzar un cos complex d’informacions
2. Examinar problemes
3. Construir arguments, formular i avaluar arguments oposats i avaluar críticament
arguments exposats per altri
4. Identificar les qüestions de fons de qualsevol debat
En el marc de la sessió del Focus Group, els ocupadors van destacar la quarta de
les competències com una de les més rellevants. La raó és que els processos de
decisió i de debat d’aquest sector s’acostumen a centrar molt en qüestions del
moment i no tant en qüestions de fons (que són permanents i substancials).
Finalment, cal afegir que en les enquestes hi havia una baixa demanda de titulats
per aquest sector.
Aquesta titulació també havia estat inclosa en el grup sectorial de la “Indústria
Editorial” però no es varen rebre comentaris al respecte per part dels ocupadors
d’aquest sector.
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