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Mar treballa a Ginebra en el Progra-
ma de Nacions Unides per al Desen-
volupament (PNUD), tot i que ara ma-
teixa es troba a Tànger. Ella és una
dels prop d’una vintena d’estudiants
d’ADE que, cada any, es llicencien a
través del Programa de Doble Titula-
ció. Diu que, a banda d’haver-se ense-
nyat una segona llengua, el francés,
“amb un nivell bilingüe”, aquest pro-
grama li ha permés “tindre una titu-
lació universitària francesa d’una
prestigiosa escola de comerç, l’Euro-
med Marseille”.

Molts són els estudiants que, com
ella, miren cap a l’exterior quan co-
mencen la carrera; però els progra-
mes alternatius a les beques Erasmus
són desconeguts per a la majoria, com
destaca Inés, una altra estudianta:
“Sempre havia pensat que volia estu-
diar algun any fora, però sols se
t’ocorre un típic Erasmus”. Josep Ma-
ria també “tenia clar que volia fer al-
gun tipus de beca a l’exterior i aquest
programa em va semblar just el que
necessitava. Era com un pas més en-
davant que l’Erasmus, perquè et per-
met obtindre un altre títol i una expe-
riència professional allà”. Ell no tre-

balla ara per ara a l’estranger, tot i
que no descarta fer-ho si li n’ix l’opor-
tunitat, però assegura que la seua es-
tada a Marsella li va ser molt útil en
el pla professional, ja que “en les en-
trevistes valoraren molt el fet que ha-

guera fet algun curs a l’exterior. Això
denota una predisposició a adaptar-
se a qualsevol ambient”.

Pepe, un altre dels participants en
el programa, en fa un balanç paregut.
Ell es troba a Anglaterra, fent el seu

doctorat sobre Economia Ecològica,
tot i que abans va estar any i mig tre-
ballant a Portugal. “Les empreses, i
les persones encarregades de con-
tractar o escollir els candidats, valo-
ren positivament aquest tipus d’ex-
periència. Per una banda, pels conei-
xements lingüístics, i per una altra,
perquè se suposa que són llicenciats
que han demostrat una certa capaci-
tat d’adaptació”. I la capacitat d’adap-
tació d’aquests estudiants queda so-
bradament provada. Per a Vicent, que
també va tornar l’any passat de Mar-
sella, “la gent quan participa en
aquests programes, professional-
ment no es posa fronteres, perquè si
ja com a estudiant te’n vas fora, des-
prés quan has d’eixir a treballar no
t’ho penses”.

Però l’experiència de la doble titu-
lació aporta uns altres beneficis més
valuosos, els personals. “La veritat”,
assegura Pepe, “és que una experièn-
cia així és tan important personal-
ment com acadèmicament. El fet
d’haver de fer-se a una nova forma de
vida, un nou país, un nou sistema edu-
catiu, tot això requereix esforços de
comprensió i són xicotetes barreres
que cal anar superant”. També Vicent
coincideix que “el fet de conéixer gent
tan diferent t’obri més la ment, hi ha
un intercanvi cultural, i això, en tor-
nar, t’ho emportes amb tu”.

Ara bé, la doble titulació requereix
també més esforços. No sols s’han de
passar obligatòriament dos anys fora,
a la universitat europea o americana
que s’haja triat, sinó que s’han de fer
dues estades de pràctiques, ací i al
país de destinació. A més, els requi-
sits per a poder anar-se’n són ben es-
trictes: “Has de complir amb un pro-
grama prou dur”, explica Josep Ma-

ria, “sobretot els dos primers anys
que curses ací. Et marquen una sèrie
d’assignatures que has de fer obliga-
tòriament, algunes diferents a les que
fan la resta de companys, a més de
donar-ne algunes en anglés i estudiar
un curs d’idiomes a la universitat... I
aprovar-ho tot, ja que, si no, no et dei-
xen anar-te’n”.

L’altra cara d’aquesta moneda són
els xics i xiques de fora que vénen ací,
per tal d’obtindre el títol a la Univer-
sitat de València i en el seu país d’o-
rigen. Una d’aquestes estudiants que
aterra a València gràcies al Pograma
de Doble Titulació és Anja. Ella és
alemanya, ve de la Universitat de
Hochschule, a Bremen, i és el primer
any que passa ací. En el seu cas, fer
una estada fora del seu país és quasi
un imperatiu per a tots els universi-
taris. “En la meua carrera”, explica,
“te n’has d’anar, almenys un any, obli-
gatòriament. Podem triar entre dife-
rents universitats, però tots hem
d’ensenyar-nos dos idiomes, l’anglés
i un altre, l’espanyol en el meu cas, i
molta gent opta per fer estades de
dos anys en lloc de fer una beca Eras-
mus”.

Precisament a ella va ser la possibi-
litat de passar dos anys fora, en lloc de
només un, el que més li va atraure del
programa. A més, a Alemanya les em-
preses “normalment sí que exigeixen
haver estudiat algun curs fora, i de fet
el primer que fan, si no tens eixa expe-
riència, és enviar-te a l’estranger quan
entres a treballar allà”. “Encara no he
decidit què vull fer després d’acabar la
carrera, però el que sé és que vull tre-
ballar en alguna empresa que es moga
en un àmbit internacional, o potser fer-
ho en un altre país, Amèrica del Sud o
alguna cosa així... A la Xina, tal volta?”

L’experiència de llicenciar-se, ací i allà
Les conegudes Beques Erasmus tenen, en la titulació d’ADE, la seua
rèplica: és el Programa de Doble Titulació, un pla únic i específic per
als alumnes d’aquella carrera. El conveni permet als estudiants fer dos
cursos fora, a més d’un període de pràctiques a empreses, i rebre a
canvi la titulació amb validesa ací i a la universitat europea o america-
na triada. Només enguany, més de seixanta alumnes es troben estu-
diant en alguna de les universitats estrangeres incorporades a aquest
programa, i altres huitanta xics i xiques de fora ho fan a la Universitat.

La Facultat d’Economia de la
Universitat ha acollit aquesta
setmana la reunió anual de la
TransAtlantic Business School
Alliance (Tabsa). Aquesta xarxa
d’universitats permet que estu-
diants d’Administració i
Direcció d’Empreses valencians
cursen dos anys de la carrera a
l’estranger, i que obtinguen una
doble titulació, amb valor a
Espanya i al país on han estu-
diat. 
La Tabsa també facilita que
estudiants europeus, d’Estats
Units i del Canadà cursen dos
anys de la carrera a la Facultat
d’Economia de la Universitat de
València, i que obtinguen el títol
de Graduat Europeu en Direcció

d’Empreses (GEBE). Enguany
més de seixanta alumnes estan
estudiant en diverses destina-
cions europees i d’Amèrica, i
més de huitanta estrangers ho
fan a València.
La reunió a València serveix,
entre altres coses, perquè la
Universitat de València presente
un projecte per a una titulació
de grau –dins de la reforma de
titulacions ara en marxa–
d’International Business. Un
altre dels temes analitzats és
l’adaptació de les titulacions i
els plans d’ensenyament a les
exigències de l’anomenat procés
de Bolonya, que alguns dels par-
ticipants europeus de Tabsa ja
han realitzat.

Reunió a Economia de la Xarxa TABSA
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