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    ALGUNS ACORDS SOBRE  

                   EL MASTER EN CIÈNCIES SOCIALS AF RICANES 
 
 
Els professors que han participat  a la presentació i el posterior debat, provenint 
de les universitats que pertanyen a l’ACUP (Associació catalana d’Universitats 
públiques) i a la Universitat Ramon Llull (URL) per part de les universitats 
catalanes i de les universitats africanes: UCAD (Dakar-Senegal)), Yaoundé I 
(Camerun), Antananarivo (Madagascar), Mondlane (Maputo-Moçambic), Neto 
(Luanda-Angola), Ougadougou (Burkina), Bobo (Burkina), UNGE ( Malabo-
Guinea), Bamako (Mali) acorden els punts generals següents: 
 
 

1- El projecte busca iniciar un moviment de xarxes en coalició entre 
universitats africanes i europees, per al període 2009-2014, amb 
l’objectiu d’establir un Tercer Cicle d’estudis africans potent, que tingui el 
reconeixement internacional d’Europa i de l’Àfrica. 

 
 

2- Les primeres seus estaran vinculades a les universitats UCAD-Yaoundé 
I-Antananarivo per part africana i Barcelona per part europea ( en 
coalició ACUP-URL). La seu catalana és col·lectiva pel fet que les deu 
universitats catalanes formen coalició. Les fases de la posada en marxa 
del projecte són l’any 2008 per la materialització intel·lectual i 
organitzativa       (Any 0), la presentació als diferents Departaments entre 
setembre 2008 i desembre 2008 la validació durant l’any 2009 i la 
posada en marxa el novembre del 2009. 1 

 
 
 
3-  La propietat intel·lectual del màster pertany exclusivament  als docents-

investigadors els quals dissenyaran els continguts. Posteriorment i amb 
l’acord dels diferents departaments, centres i universitats, el projecte 
passarà a ser de les universitats que acceptaran el projecte i emetran el 
corresponent diploma. Les universitats invitades podran sempre 
desentendre’s del projecte en benefici d’una altra seu en el mateix país o 
sub-regió. 

                                                 
1  Aquest calendari s’ha posposat un any atès que el procés de validació és 
més llarg de l’esperat en un inici i per tant, el màster s’iniciarà el curs 20010-
2011. 

 



 
4- La propietat organitzativa-financera del màster és de l’Institut Catalunya 

Àfrica pel fet que és l’entitat que relaciona l’ACUP i la URL amb les 
universitats africanes i és l’únic amb capacitat de mobilització de 
recursos materials i de firma d’acords jurídics amb les universitats 
implicades i amb els estats on estan ubicades aquestes universitats. 

 
 

 
5- Els professors-docents d’altres seus africanes potencials (Neto, 

Mondlane) es mostren favorables a formar d’altres coalicions 
universitàries amb vistes a posar en marxa nous màsters, ja siguin en 
ciències socials, en sanitat o en economia ( desenvolupament). 

 
 

6- Els membres de les universitats amb menys efectius preveuen la 
possibilitat de prendre part en els màsters existents o de desenvolupar 
Tercers Cicles que puguin ser articulats o validats amb els màsters 
existents. Els acords bilaterals es desenvoluparan en paral.lel entre les 
universitats de la coalició ACUP-URL i les universitats concretes 
(UNGE,Bamako) amb vistes a la posada en marxa de Tercer Cicles 
(150h.) en els àmbits literaris o de formació de professorat universitari           
( variant d’escoles de doctorat.) 

 
 

7- Els participants estan d’acord a buscar els millors sistemes pedagògics 
(L-M-D) adjuntant al sistema presencial la formació e-learning. Es posarà 
en marxa una plana web per part dels membres de les dues coalicions   
( catalana-africana.) 

 
 

8- El màster serà únic i tindrà el mateix nombre d’ensenyants ( entre vint i 
seixanta) per cada seu i desplaçarà en la mesura del possible quinze 
professors per coalició i becarà a un mínim de quinze estudiants. Cada 
seu tindrà un nombre màxim de trenta d’estudiants inscrits, que seran 
seleccionats per una comissió en cada seu. 

 
 

9- El màster disposarà de dos itineraris a cada seu: un minoritari-
investigador/docent dirigit a reforçar i renovar les universitats africanes i 
catalanes i un majoritari-professionalitzador fora del marc acadèmic. 


