
Grau = Frau 
Bolonya = 4 anys Grau + 1 any Màster + ↑↑↑↑preus  + ↓↓↓↓coneixement 

 

Enguany volen que sigui l’últim any de llicenciatures i diplomatures. Tot i que si ja has 
començat la llicenciatura/diplomatura tens dret a conservar el títol, a la pràctica 
t’afectarà Bolonya: 

- Pèrdua de la segona convocatòria. 
- Pujada de preus. 
- Més treballs a casa i menys coneixement a l’aula. 
- Avaluació de la teva actitud (com a la ESO). 
- Dedicació setmanal de 40h  (estudies o treballes). 

 

QUE NO T’ENGANYIN, EL GRAU ÉS UN FRAU: 

- Equival al primer cicle de llicenciatura però dura 
quatre anys. 

- No et permet exercir la teva professió com una 
llicenciada/diplomada a l’actualitat (has de fer un 
postgrau). 

- Cada crèdit de Grau Bolonya val 17,30 €.  
- El preu del crèdit de llicenciatura/diplomatura, 13 €. 
- El Grau Bolonya no té cap equivalència europea (allà 

és de tres anys, aquí de quatre). 
- No hi ha beques.  

 

ESTUDIANT DE GRAU: T’HAN TIMAT!!! 
 

Si vols tenir el mateix coneixement i reconeixement 
al mercat laboral que una llicenciada/diplomada: 

- D’entrada ja has perdut dos anys + un més fent un 
màster-postgrau. 

- Un postgrau/màster oficial (públic) val més de 1.500€. 
- El 80% dels màsters NO SON PÚBLICS NI OFICIALS (màsters UAB) ni els reconeix el 

Ministeri d’Educació ni regula el preu ni la seva qualitat. Preu mitjà: més de 4.000€. 
- No hi ha de beques per cobrir la pujada de preus: t’has d’endeutar amb un préstec a través 

d’un banc privat (i pagar els interessos, és clar). 
 

CALLEM O LLUITEM? 
ORGANITZA’T A L’ASSEMBLEA DE FACULTAT 

20 N TOTES AL CARRER!! 
17-19 SETMANA DE LLUITA  

(xerrades informatives, cercaviles, debats, ...) 
 

cafuab.wordpress.com 
especialbolonya.wordpress.com 

repressiouab.wordpress.com 
Més informació  
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