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Προψεχτο Εδυχατιϖο Ινστιτυχιοναλ

Χονσεϕο

Χονσεϕο

ΣΥΠΕΡΙΟΡ

ΑΧΑ∆⊃ΜΙΧΟ

Αµπαρο Αρβελ〈εζ Εσχαλαντε
Γοβερναδορα ∆επαρταµεντο

Ραφαελ Φερνανδο Παρρα Χαρδονα
Ρεχτορ

ϑαιµε Βεϕαρανο Αλζατε
Ρεπρεσενταντε Μινιστρο Εδυχαχι⌠ν

ϑυλιο Χσαρ ςιχτορια Αγυιρρε
ςιχερρεχτορ Αχαδµιχο

Ηενρψ ςαλενχια Ναρανϕο
Ρεπρεσενταντε εξ ρεχτορεσ

Αλφονσο Λονδο〉ο Οροζχο
ςιχερρεχτορ δε ινϖεστιγαχιονεσ

Ραφαελ Φερνανδο Παρρα Χαρδονα
Ρεχτορ

Πεδρο Νελ Μαρτνεζ Ψεπεσ
Ρεπρεσενταντε δεχανοσ

Μαρχο Αλφονσο Νιετο Χαρδονα
Ρεπρεσενταντε ∆ιρεχτιϖασ αχαδµιχασ

Γυσταϖο Μορα Ροα
Ρεπρεσενταντε δεχανοσ

Οσχαρ Μαρινο Γαρχα
Ρεπρεσενταντε προφεσορεσ

Νυµαελ Μορα ⊗λϖαρεζ
Ρεπρεσενταντε διρεχτορεσ προγραµασ

Ροδριγο Ζαµυδιο Βαρβοσα
Ρεπρεσενταντε εγρεσαδοσ

Αδριανα Πατριχια Χεβαλλοσ Μοντοψα
Ρεπρεσενταντε εστυδιαντεσ

Μαυριχιο Ραµρεζ Γαονα
Ρεπρεσενταντε εστυδιαντεσ

ϑηοννψ Λεανδρο ςαργασ Σ〈νχηεζ
Ρεπρεσενταντε εστυδιαντεσ

Λυζ Στελλα Οχαµπο δε Ηεναο
Ρεπρεσενταντε σεχτορ προδυχτιϖο

Ανα Μιλενα Ραµρεζ ϑαραµιλλο
Σεχρεταρια γενεραλ

Ανα Μιλενα Ραµρεζ ϑαραµιλλο
Σεχρεταρια γενεραλ

Προψεχτο Εδυχατιϖο Ινστιτυχιοναλ
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ΠΡΕΣΕΝΤΑΧΙΝ ∆ΕΛ ΣΕ∇ΟΡ ΡΕΧΤΟΡ

Σε〉ορεσ
Προφεσορεσ, εστυδιαντεσ, διρεχτιϖοσ, εµπλεαδοσ, τραβαϕαδορεσ,
εγρεσαδοσ δε λα Υνιϖερσιδαδ δελ Θυινδο.
Χοµυνιδαδ θυινδιανα
Απρεχιαδοσ µιεµβροσ δε λα χοµυνιδαδ υνιϖερσιταρια
ψ δε λα χοµυνιδαδ θυινδιανα:

Ελ πρεσεντε Προψεχτο Εδυχατιϖο Ινστιτυχιοναλ,
απροβαδο πορ ελ ηονοραβλε Χονσεϕο Συπεριορ δε λα Υνιϖερσιδαδ
µεδιαντε ελ Αχυερδο Νο δε Αγοστο δε 2005, σε χονϖιερτε εν
νυεστρα ρεφερενχια χεντραλ παρα αδελανταρ λοσ προχεσοσ δε
δεσαρρολλο ψ γεστι⌠ν αχαδµιχα, ινϖεστιγατιϖα ψ δε προψεχχι⌠ν σοχιαλ.
Ελ Προψεχτο Εδυχατιϖο Ινστιτυχιοναλ, ρεσυλτ⌠ δε υνα
χονϖοχατορια δε παρτιχιπαχι⌠ν αµπλια. Αποψαδοσ εν λα τχνιχα δε
πλανιφιχαχι⌠ν παρτιχιπατιϖα ↔Φορϕανδο φυτυρο≈, χυµπλιµοσ χον ελ
προπ⌠σιτο χεντραλ δε ρεδεφινιρ ελ σεντιδο ψ σιγνιφιχαδο δε λα
Υνιϖερσιδαδ α τραϖσ δε ϖαριοσ ταλλερεσ, βαϕο ελ λεµα ∆εσαφοσ,
συε〉οσ ψ χοµπροµισοσ χον λα σοχιεδαδ. Φυνδαµενταλµεντε, λα
ρεαλιζαχι⌠ν δε λοσ ταλλερεσ περµιτι⌠ λα ελαβοραχι⌠ν δελ Πλαν δε
∆εσαρρολλο Ινστιτυχιοναλ 2005−2015, δονδε σε εξπλιχιταν εν
προγραµασ, προψεχτοσ, µετασ ψ ρεχυρσοσ, λασ οριενταχιονεσ
γενεραλεσ αθυ πλαντεαδασ.
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Σε τρατα δε υνα γυα παρα ελ τραβαϕο αχαδµιχο ινστιτυχιοναλ
θυε δεβερ〈 ρεελαβοραρσε περµανεντεµεντε δε αχυερδο χον λα
διν〈µιχα υνιϖερσιταρια ψ υν αποψο παρα γαραντιζαρ ελ χυµπλιµιεντο
δε λα ρεσπονσαβιλιδαδ θυε λα σοχιεδαδ ρεγιοναλ ψ ναχιοναλ δελεγαρον
εν λα Υνιϖερσιδαδ.
Εν πρινχιπιο, ελ Προψεχτο Εδυχατιϖο Ινστιτυχιοναλ,
προπονε λασ γρανδεσ αχχιονεσ εστρατγιχασ θυε ηαχεν ρεαλιδαδ
λοσ οβϕετιϖοσ δεριϖαδοσ δε λα εξπλιχιταχι⌠ν δε λα µισι⌠ν ψ ϖισι⌠ν
υνιϖερσιταρια.Αδεµ〈σ, σε χονϖιερτε εν βασε ινφορµατιϖα παρα ηαχερ
ρεαλιδαδ ελ χοµπροµισο δε τοδοσ ψ χαδα υνο δε λοσ µιεµβροσ δε
λα χοµυνιδαδ υνιϖερσιταρια, ρελαχιοναδο χον λα εξχελενχια
αχαδµιχα ψ λα χονστρυχχι⌠ν δε χονοχιµιεντο ψ δε σοχιεδαδ.
Φιναλµεντε, εσπερο θυε λα χοµυνιδαδ υνιϖερσιταρια ψ λα
σοχιεδαδ θυινδιανα, αλ χοµπρενδερ λα ιντενσι⌠ν µανιφιεστα,
χοµπαρταν νυεστροσ εσφυερζοσ ιντελεχτυαλεσ παρα βενεφιχιο µυτυο.
Ρεχιβαν υν σαλυδο χορδιαλ,

ΡΑΦΑΕΛ ΦΕΡΝΑΝ∆Ο ΠΑΡΡΑ ΧΑΡ∆ΟΝΑ
Ρεχτορ
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ΡΕΦΕΡΕΝΤΕ ΙΝΣΤΙΤΥΧΙΟΝΑΛ
Ταλ χοµο λο δεφινε ελ Εστατυτο
Γενεραλ, εσταβλεχιδο µεδιαντε
Αχυερδο δε Χονσεϕο Συπεριορ
Νο 005 δε φεβρερο 28 δε 2005,
λα Υνιϖερσιδαδ δελ Θυινδο εσ
υν
εντε
υνιϖερσιταριο
αυτ⌠νοµο, δε χαρ〈χτερ πβλιχο,
χον ργιµεν εσπεχιαλ, χρεαδο
πορ Αχυερδο Μυνιχιπαλ Νο 23
δε 1960, αδσχριτο αλ
∆επαρταµεντο δελ Θυινδο πορ
Ορδενανζα Νο 014 δε 1982,
ρεχονοχιδα χοµο υνιϖερσιδαδ
πορ λα Λεψ 56 δε 1967 ψ ελ
∆εχρετο δελ Μινιστεριο δε
Εδυχαχι⌠ν Ναχιοναλ Νο 1583
δε ενερο 18 δε 1975, χον
περσονερα ϕυρδιχα, αυτονοµα
αχαδµιχα, αδµινιστρατιϖα ψ
φινανχιερα ψ πατριµονιο
ινδεπενδιεντε παρα ελαβοραρ,
απροβαρ ψ εϕεχυταρ συ
πρεσυπυεστο αχορδε χον συ
µισι⌠ν
ψ
πρινχιπιοσ
ινστιτυχιοναλεσ.

Λα Υνιϖερσιδαδ δελ Θυινδο φυε
φυνδαδα ελ 14 δε οχτυβρε δε
1960, χοµενζ⌠ λαβορεσ
αχαδµιχασ ψ αδµινιστρατιϖασ ελ
8 δε φεβρερο δε 1962 χον λασ
φαχυλταδεσ δε Αγρονοµα,
Τοπογραφα ψ Χιενχιασ δε λα
Εδυχαχι⌠ν εν ελ εδιφιχιο θυε
ηοψ οχυπα ελ Ινστιτυτο δε Βελλασ
Αρτεσ. Αχτυαλµεντε εξιστεν λασ
φαχυλταδεσ δε: Ινγενιερα,
Χιενχιασ Β〈σιχασ ψ Τεχνολογασ,
Χιενχιασ δε λα Σαλυδ, Χιενχιασ
Εχον⌠µιχασ ψ Αδµινιστρατιϖασ,
Χιενχιασ Αγροινδυστριαλεσ,
Χιενχιασ Ηυµανασ ψ Βελλασ
Αρτεσ ψ Εδυχαχι⌠ν ψ χυµπλεν
συσ φυνχιονεσ αχαδµιχασ ψ
αδµινιστρατιϖασ εν ελ χαµπυσ
υνιϖερσιταριο δε 249.817
µετροσ χυαδραδοσ, δε λοσ χυαλεσ
62.000 εστ〈ν χονστρυιδοσ.
Εν χορρεσπονδενχια χον συ
Εστατυτο Γενεραλ, σε ρεχονοχεν

Λα Υνιϖερσιδαδ δελ Θυινδο φυε χρεαδα πορ αχυερδο Μυνι−
χιπαλ Νο 23 δε 1960 αδσχριτο αλ δεπαρταµεντο πορ Ορδε−
νανζα Νο 014 δε 1982 ψ φυε ρεχονοχιδα πορ λα Λεψ 56 δε
1697 ψ ελ ∆εχρετο δελ Μινιστεριο δε εδυχαχι⌠ν Ναχιοναλ
Νο 1583 δε ενερο 18 δε 1975.
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∗ Εσταβλεχερ〈 µεχανισµοσ
παρα ηαχερ ρεαλιδαδ ελ αχχεσο
δε τοδασ λασ περσονασ απτασ, α
λα εδυχαχι⌠ν συπεριορ.

χοµο φυνχιονεσ εσενχιαλεσ δε
λα Υνιϖερσιδαδ, λα δοχενχια, λα
ινϖεστιγαχι⌠ν ψ λα προψεχχι⌠ν
σοχιαλ. Πορ συ χονδιχι⌠ν δε
υνιϖερσιδαδ τιενε λα φαχυλταδ δε
δεφινιρ λοσ ρεγλαµεντοσ ψ
προχεδιµιεντοσ παρα λα
πλανεαχι⌠ν,
εϕεχυχι⌠ν,
εϖαλυαχι⌠ν ψ χοντρολ δε συσ
φυνχιονεσ εσενχιαλεσ ψ
αχτιϖιδαδεσ χορρεσπονδιεντεσ.

∗ Λα φυνχι⌠ν αδµινιστρατιϖα
εσταρ〈 αλ σερ ϖιχιο δε λοσ
ιντερεσεσ γενεραλεσ ψ σε
δεσαρρολλαρ〈 χον φυνδαµεντο
εν λοσ πρινχιπιοσ δε ιγυαλδαδ,
µοραλιδαδ, εφιχαχια, εχονοµα,
χελεριδαδ, ιµπαρχιαλιδαδ,
πυβλιχιδαδ, µεδιαντε λα
δεσχεντραλιζαχι⌠ν, λα δελεγαχι⌠ν
ψ λα δεσχονχεντραχι⌠ν δε
φυνχιονεσ.

∆ε αχυερδο χον ελ Αρτχυλο 6≡
δελ Εστατυτο Γενεραλ (Αχυερδο
δε Χονσεϕο Συπεριορ Νο 005
δε φεβρερο 28/2005), παρα
χυµπλιρ διχηασ φυνχιονεσ,
β〈σιχαµεντε λα Υνιϖερσιδαδ:

Εστε δοχυµεντο σε χονστιτυψε
χοµο ρεφερενχια ψ βασε
οριενταδορα δε λασ δεχισιονεσ
σοβρε λασ φυνχιονεσ εσενχιαλεσ
δε λα Υνιϖερσιδαδ, λα γεστι⌠ν δε
λοσ ρεχυρσοσ ψ γυα παρα ελ
δισε〉ο δε λοσ Πλανεσ δε
∆εσαρρολλο Ινστιτυχιοναλ, λοσ
Προψεχτοσ Εδυχατιϖοσ δε
Φαχυλταδ ψ λοσ Προψεχτοσ
Εδυχατιϖοσ δε Προγραµα.

∗ Προµοϖερ〈 ελ αχχεσο αλ
χονοχιµιεντο, α λα χιενχια, α λασ
αρτεσ, α λα τχνιχα ψ α λοσ δεµ〈σ
βιενεσ ψ ϖαλορεσ δε λα χυλτυρα.
∗ Φορµαρ〈 εν ελ ρεσπετο α λοσ
δερεχηοσ ηυµανοσ, α λα παζ ψ α
λα δεµοχραχια. Εν λα πρ〈χτιχα δελ
τραβαϕο ψ λα ρεχρεαχι⌠ν, παρα ελ
µεϕοραµιεντο
χυλτυραλ,
χιεντφιχο, τεχνολ⌠γιχο ψ παρα λα
προτεχχι⌠ν ψ σοστενιβιλιδαδ δελ
αµβιεντε.
∗ Φοµενταρ〈 λα ινϖεστιγαχι⌠ν
χιεντφιχα ψ οφρεχερ〈 λασ
χονδιχιονεσ αδεχυαδασ παρα συ
δεσαρρολλο.
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Λα Υνιθυινδο φυε φυνδαδα ελ 14 δε οχτυβρε
δε 1960 ψ χοµενζ⌠ λαβορεσ αχαδµιχασ ψ
αδµινιστρατιϖασ ελ 8 δε φεβρερο δε 1962.
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1.

ΜΙΣΙΝ Ψ ςΙΣΙΝ ∆Ε ΛΑ ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆

ΜΙΣΙΝ:
↔Λα Υνιϖερσιδαδ δελ Θυινδο εδυχα περσονασ ντεγρασ χον
χαπαχιδαδ δε λιδεραζγο, γενερα ψ απλιχα χονοχιµιεντο εν ελ εντορνο
σοχιαλ, χον φυνδαµεντο εν πρινχιπιοσ πεδαγ⌠γιχοσ ψ αδµινιστρατιϖοσ
θυε γαραντιζαν λα φορµαχι⌠ν ιντεγραλ, λα χονσολιδαχι⌠ν δε γρυποσ
δε ινϖεστιγαχι⌠ν ψ ρεδεσ δε χοοπεραχι⌠ν, λα εξπλοραχι⌠ν δε λασ
νεχεσιδαδεσ ψ ποσιβιλιδαδεσ δελ τερριτοριο, ιντεραχτυανδο χον λοσ
αχτορεσ δελ δεσαρρολλο σοχιαλ, χον εθυιδαδ ψ µ〈ξιµα χοβερτυρα,
εν υν προχεσο χονσταντε δε µεϕοραµιεντο δε λα χαλιδαδ ψ εν
εϕερχιχιο δε λα αυτονοµα υνιϖερσιταρια, χον ελ οβϕετο δε οβτενερ
χαπαχιδαδ δε χαµβιο, υνα σ⌠λιδα βασε δε χονοχιµιεντο χιεντφιχο,
λα χονσολιδαχι⌠ν δε λα χυλτυρα ψ ελ δεσαρρολλο δε χοµπετενχιασ
προδυχτιϖασ ψ δε γεστι⌠ν αµβιενταλ, παρα ελ βιενεσταρ ψ
µεϕοραµιεντο δε λα χαλιδαδ δε ϖιδα δε λα σοχιεδαδ≈.
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↔
γενερα
ψ
απλιχα
χονοχιµιεντο εν ελ εντορνο
σοχιαλ ≈.

Εσπεχιφιχιδαδ δε λα Μισι⌠ν:
↵ΘΥ⊃
ΗΑΧΕ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆?

ΛΑ

Ασυµιδα λα φυνχι⌠ν εδυχαδορα
χεντραδα εν λα περσονα, λα
Υνιϖερσιδαδ ρατιφιχα, εν σεγυνδο
λυγαρ, συ χοµπροµισο χον λα
χιενχια ψ προψεχχι⌠ν σοχιαλ δε
συσ αχτυαχιονεσ, εν λοσ
προβλεµασ ψ ποτενχιαλιδαδεσ
θυε λα σοχιεδαδ θυινδιανα ψ
χολοµβιανα λε δεµανδαν. Λα
σατισφαχχι⌠ν
δε
εστασ
νεχεσιδαδεσ, λε βρινδαρ〈 µαψορ
ρεχονοχιµιεντο ψ σεντιδο δε
περτενενχια πορ παρτε δε λα
σοχιεδαδ.

↔Λα Υνιϖερσιδαδ δελ Θυινδο
εδυχα περσονασ ντεγρασ χον
χαπαχιδαδ δε λιδεραζγο, ...≈
Λα µισι⌠ν πρινχιπαλ δε λα
Υνιϖερσιδαδ εσ εδυχαρ, εν
ϖαλορεσ,
λιδεραζγο,
χοµπετενχιασ προφεσιοναλεσ ψ
λαβοραλεσ ψ λα βσθυεδα δελ
χονοχιµιεντο. Ελ οβϕετο σοχιαλ
δε λα εδυχαχι⌠ν εσ λα περσονα
ψ στα συ πρινχιπαλ προταγονιστα.
Πορ περσονασ ντεγρασ χον χα−
παχιδαδ δε λιδεραζγο, λα µισι⌠ν
σε ρεφιερε αλ ινδιϖιδυο θυε
πραχτιχα λοσ πρινχιπιοσ ψ ϖαλο−
ρεσ θυε λε περµιτεν ενφρενταρ
υν µυνδο χοµπλεϕο, χον χοµ−
πετενχιασ παρα σερ, σαβερ ψ σα−
βερ ηαχερ εν χοντεξτοσ ρεαλεσ
ψ γενεραρ υν εντραµαδο σοχιαλ
σ⌠λιδο ψ, ασ, χοντριβυιρ α συπε−
ραρ λασ ινεθυιδαδεσ σοχιαλεσ χον
αχχιονεσ γενεραδορασ δε βιεν−
εσταρ χοµυνιταριο.

Λα Υνιϖερσιδαδ δελ Θυινδο
ρεαφιρµα συ χοµπροµισο παρα
δεσαρρολλαρ λα χαπαχιδαδ δε
ινϖεστιγαχι⌠ν χον λασ χυαλιδαδεσ
ψ εξιγενχιασ θυε δεµανδα ελ
εντορνο σοχιαλ. Εστο, µεδιαντε
υν περµανεντε αν〈λισισ δε
νεχεσιδαδεσ ψ λα ρεσολυχι⌠ν δε
προβλεµασ ρεγιοναλεσ ψ
δεπαρταµενταλεσ, χερτιφιχανδο
ελ ιµπαχτο δε συσ προψεχτοσ ψ
ρεαφιρµανδο λα ρεσπονσαβιλιδαδ

Λα µισι⌠ν πρινχιπαλ δε λα Υνιϖερσιδαδ εσ εδυχαρ, εν
ϖαλορεσ, λιδεραζγο, χοµπετενχιασ προφεσιοναλεσ ψ
λαβοραλεσ ψ λα βσθυεδα δελ χονοχιµιεντο.
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Λα Υνιϖερσιδαδ ασυµε συ χοµπροµισο χον λα χιενχια ψ λα
προψεχχι⌠ν σοχιαλ δε συσ αχτυαχιονεσ.
Αδεµ〈σ ρεαλιζαρ〈 υνα αχτυαλιζαχι⌠ν περµανεντε δελ χυρρχυλο δε
συσ προγραµασ, µεδιαντε υν σ⌠λιδο σιστεµα δε εϖαλυαχι⌠ν ψ
σεγυιµιεντο χυρριχυλαρ, ασεγυρανδο λα αρτιχυλαχι⌠ν δε λα
ινϖεστιγαχι⌠ν, εξτενσι⌠ν ψ δοχενχια.

ιµπλεµενταχι⌠ν δε µοδερνασ
τεχνολογασ ινφορµ〈τιχασ ψ δε
χοµυνιχαχι⌠ν παρα υνα αλτα
χονεχτιϖιδαδ ϖιρτυαλ ψ λα
εξπορταχι⌠ν δελ χονοχιµιεντο.

σοχιαλ δε λα Υνιϖερσιδαδ χον ελ
µεδιο.
Παρα ελλο, εσπερα δεσαρρολλαρ
λνεασ δε ινϖεστιγαχι⌠ν εν τεµασ
δε αλτα περτινενχια λοχαλ,
ρεγιοναλ, ναχιοναλ ψ γλοβαλ χον
ελ αποψο δεσπλεγανδο δε λα
χοοπεραχι⌠ν ιντερναχιοναλ εν λα
χονστρυχχι⌠ν δε χονοχιµιεντο
ψ εν λα φορµαχι⌠ν δελ ρεχυρσο
ηυµανο αλταµεντε χαλιφιχαδο.

Λα Υνιϖερσιδαδ αχτυαλιζαρ〈 δε
µανερα περµανεντε ελ
χυρρχυλο δε συσ προγραµασ,
µεδιαντε υν σ⌠λιδο σιστεµα δε
εϖαλυαχι⌠ν ψ σεγυιµιεντο
χυρριχυλαρ, ασεγυρανδο λα
αρτιχυλαχι⌠ν δε λα ινϖεστιγαχι⌠ν,
εξτενσι⌠ν ψ δοχενχια.

Εν εστε εµπε〉ο, ιντεραχτυαρ〈
χον ελ σεχτορ πβλιχο, ελ σεχτορ
πριϖαδο, ελ σεχτορ προδυχτιϖο, λα
διριγενχια πολτιχα, λα διριγενχια
εµπρεσαριαλ, λασ χοµυνιδαδεσ,
λασ
οργανιζαχιονεσ
νο
γυβερναµενταλεσ  ΟΝΓσ − ψ
τοδοσ
λοσ
αχτορεσ
χοµπροµετιδοσ χον ελ
δεσαρρολλο σοστενιβλε ρεγιοναλ
ψ ναχιοναλ.

Παρα δεσαρρολλαρ υνα ινϖεστιγα−
χι⌠ν ψ εδυχαχι⌠ν περτινεντεσ,
δεσαρρολλαρ〈 αλτα χαπαχιδαδ δε
οβσερϖαχι⌠ν ψ µονιτορεο δελ
εντορνο σοχιαλ, µεδιαντε εθυι−
ποσ ηυµανοσ ψ ρεχυρσοσ τχνι−
χοσ εσπεχιαλµεντε εντρεναδοσ
ψ δισε〉αδοσ παρα ηαχερ εϖαλυα−
χι⌠ν ψ σεγυιµιεντο δε διχηο εν−
τορνο. Λασ αχχιονεσ δε λα Υνι−
ϖερσιδαδ εν λα σοχιεδαδ, ψ συσ
ιµπαχτοσ, σερ〈ν εϖαλυαδοσ ψ
µεδιδοσ µεδιαντε ινδιχαδορεσ.

Λα ινστιτυχι⌠ν ενφατιζαρ〈 λα
διϖυλγαχι⌠ν δελ χονοχιµιεντο,
λο χυαλ ιµπλιχα λα χοµυνιχαχι⌠ν
περµανεντε α νιϖελ λοχαλ,
ρεγιοναλ ψ ναχιοναλ, λα
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↵ΧΜΟ ΛΟ ΗΑΧΕ ΛΑ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆?

χαπαχιταχι⌠ν ψ εντρεναµιεντο
δελ ρεχυρσο ηυµανο.

↔... χον φυνδαµεντο εν
πρινχιπιοσ πεδαγ⌠γιχοσ ψ
αδµινιστρατιϖοσ...≈

Λα Υνιϖερσιδαδ δελ Θυινδο σε
εσµερα πορ απλιχαρ πρινχιπιοσ ψ
πρ〈χτιχασ αδµινιστρατιϖασ εσπε−
χιαλµεντε απτασ παρα λοσ φινεσ
δε λα εδυχαχι⌠ν, χον χριτεριοσ
δε χαλιδαδ, προντιτυδ ψ εφιχαχια
εν συσ αχτυαχιονεσ. Εϕερχερ〈 υνα
αδµινιστραχι⌠ν αλ σερϖιχιο δε λα
αχαδεµια, πορ ταντο ηαρ〈 〈γιλ λοσ
προχεδιµιεντοσ µεδιαντε λοσ
χυαλεσ δοχεντεσ ψ εστυδιαντεσ
εϕερχεν λα εδυχαχι⌠ν, ινϖεστιγα−
χι⌠ν ψ προψεχχι⌠ν σοχιαλ. Πορ
τοδο λο αντεριορ, λα Υνιϖερσιδαδ
εντρεναρ〈 συ ρεχυρσο ηυµανο
εν λα αδµινιστραχι⌠ν δε λα εδυ−
χαχι⌠ν, µεδιαντε υνα πολτιχα
χλαρα φυνδαδα εν λα νεχεσαρια
ρελαχι⌠ν εντρε πρινχιπιοσ πεδα−
γ⌠γιχοσ ψ πρινχιπιοσ αδµινιστρα−
τιϖοσ.

Λασ αχτυαχιονεσ δε λα Υνιϖερσι−
δαδ ενχαµιναδασ α λα εδυχαχι⌠ν
δε λα περσονα ψ ελ δεσαρρολλο δε
λα χοµυνιδαδ, εστ〈ν φυνδαµεν−
ταδασ εν πρινχιπιοσ πεδαγ⌠γιχοσ
θυε περµιτεν ελ απρενδιζαϕε
ινδιϖιδυαλ ψ χολεχτιϖο εν ϖαλο−
ρεσ, αχτιτυδεσ ψ χοµπορταµιεν−
τοσ θυε βρινδαν βιενεσταρ σο−
χιαλ ψ δεσαρρολλο δελ ινδιϖιδυο.
Αδεµ〈σ, λα Υνιϖερσιδαδ δελ
Θυινδο
εϕερχε
υνα
αδµινιστραχι⌠ν παρα λα
εδυχαχι⌠ν, εστο εσ, υνα
αδµινιστραχι⌠ν αλ σερϖιχιο δε λο
αχαδµιχο, παρτιχυλαρµεντε αλ
λογρο δε λοσ οβϕετιϖοσ, µετασ ψ
προχεδιµιεντοσ δε λα αχτιϖιδαδ
εδυχαδορα φυνδαδα εν σ⌠λιδοσ
πρινχιπιοσ πεδαγ⌠γιχοσ.

Χοµο χονσεχυενχια, λα αδµινισ−
τραχι⌠ν εσταρ〈 πρεστα α ατενδερ
λασ νεχεσιδαδεσ δε λα δοχενχια,
λα ινϖεστιγαχι⌠ν ψ λα προψεχχι⌠ν
σοχιαλ.

Χοµο ινστιτυχι⌠ν εσταταλ
χυµπλε συ φυνχι⌠ν πβλιχα χον
τρανσπαρενχια ψ εφιχιενχια, εν ελ
µαρχο δε λοσ ρεθυεριµιεντοσ
δε λεψ ψ νορµατιϖοσ.
Υν πρινχιπιο αδµινιστρατιϖο θυε
εξαλτα εσ λα εξχελεντε
πλανεαχι⌠ν, ψ οτρο εσ λα αλτα
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νυεϖοσ προγραµασ, ηαχιενδο
υσο δε λασ διφερεντεσ
µοδαλιδαδεσ
εδυχατιϖασ
(πρεσενχιαλ, σεµιπρεσενχιαλ,
αβιερτα, ϖιρτυαλ, εν τιεµπο ρεαλ
ψ α διστανχια) εν λασ ϕορναδασ
διυρνασ ψ νοχτυρνασ, αχορδεσ
χον λασ νεχεσιδαδεσ ψ
ρεθυεριµιεντοσ δελ δεσαρρολλο
δε λα χοµυνιδαδ; φαχιλιτανδο ελ
αχχεσο ψ περµανενχια δε λοσ
εστυδιαντεσ, φυνδαµενταλµεντε,
δε γρυποσ µ〈σ ϖυλνεραβλεσ δε
λα ποβλαχι⌠ν ψ δε µενορεσ
ρεχυρσοσ.

↔...θυε γαραντιζαν λα
φορµαχι⌠ν ιντεγραλ, λα
χονσολιδαχι⌠ν δε γρυποσ δε
ινϖεστιγαχι⌠ν ψ ρεδεσ δε
χοοπεραχι⌠ν, λα εξπλοραχι⌠ν δε λασ
νεχεσιδαδεσ ψ ποσιβιλιδαδεσ δελ
τερριτοριο, ιντεραχτυανδο χον λοσ
αχτορεσ δελ δεσαρρολλο σοχιαλ...≈
Λα φορµαχι⌠ν ιντεγραλ δελ
ινδιϖιδυο εξιγε υν αµβιεντε
δεµοχρ〈τιχο, ηυµανστιχο,
χυλτυραλ, εσττιχο ψ χιεντφιχο
θυε νυτρε α λα περσονα εν τοδασ
λασ 〈ρεασ ψ χαµποσ δελ
δεσεµπε〉ο ψ θυεηαχερ δε λα
Υνιϖερσιδαδ.

↔ εν υν προχεσο χονσταντε
δε µεϕοραµιεντο δε λα
χαλιδαδ ≈.

Πορ οτρα παρτε, λα χονσεχυενχια
εσπεραδα δε λα γενεραχι⌠ν ψ
απλιχαχι⌠ν δε χονοχιµιεντο εν
ελ εντορνο σοχιαλ, εσ λα
χονσολιδαχι⌠ν δε γρυποσ δε
ινϖεστιγαχι⌠ν ψ λα εξπλοραχι⌠ν
δε νεχεσιδαδεσ ψ ποσιβιλιδαδεσ
δε λοσ διφερεντεσ χοντεξτοσ ψ
τερριτοριοσ α τραϖσ δε λοσ
σερϖιχιοσ δε προψεχχι⌠ν σοχιαλ.

Λα µεδιχι⌠ν δε λα χαλιδαδ
φορµατιϖα,
παρτε
δελ
χυµπλιµιεντο δε πολτιχασ
ναχιοναλεσ δε αχρεδιταχι⌠ν δε
τοδοσ
συσ
προγραµασ
αχαδµιχοσ ψ βυσχα λα
χερτιφιχαχι⌠ν ινστιτυχιοναλ δε
χαρ〈χτερ ιντερναχιοναλ. Αλ
ηαχερλο, λα ινστιτυχι⌠ν τιενε εν
λα χυεντα λασ χαραχτερστιχασ
υνιϖερσιταριασ προπιασ δε λα
γεστι⌠ν δε χαλιδαδ, ταλεσ χοµο:
συσ ρεφερεντεσ ηιστ⌠ριχοσ,
εσπεχιφιχιδαδεσ ψ ϖοχαχι⌠ν, λασ
ρεφερενχιασ β〈σιχασ αλ προψεχτο
εδυχατιϖο ινστιτυχιοναλ (ΠΕΙ), λασ
ρελαχιονεσ χον ελ χοντεξτο, λασ

↔ χον εθυιδαδ ψ µ〈ξιµα
χοβερτυρα ≈.
Λα Υνιϖερσιδαδ δελ Θυινδο
προπενδε πορ ελ ινχρεµεντο
χονσταντε δε συ χοβερτυρα
αχαδµιχα, σοχιαλ ψ γεογρ〈φιχα
πορ µεδιο δε λα απερτυρα δε
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βιενεσταρ ψ µεϕοραµιεντο δε λα
χαλιδαδ δε ϖιδα δε λα σοχιεδαδ≈.
Λα εδυχαχι⌠ν θυε λα
Υνιϖερσιδαδ ιµπαρτε α συσ
εδυχανδοσ, ψ λα γενεραχι⌠ν ψ
απλιχαχι⌠ν δε χονοχιµιεντο θυε
χοµπαρτε χον λα σοχιεδαδ,
τιενεν πορ προπ⌠σιτο χονστρυιρ
χαπαχιδαδ δε χαµβιο, εν λασ
περσονασ, ινστιτυχιονεσ ψ
οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ χον λασ
χυαλεσ χοοπερα ε ιντεραχτα.

χαραχτερστιχασ δε λα χοµυνιδαδ
αχαδµιχα χον ρελαχι⌠ν α λοσ
χαµποσ δε αχχι⌠ν ινστιτυχιοναλ,
λασ δισχιπλινασ, προφεσιονεσ,
οχυπαχιονεσ ψ οφιχιοσ παρα λοσ
χυαλεσ σε φορµα, εν ελ µαρχο
δε πολτιχασ ινστιτυχιοναλεσ
χλαρασ
δε
βιενεσταρ
υνιϖερσιταριο παρα λα χοµυνιδαδ
αχαδµιχα ψ εν λασ µοδαλιδαδεσ
εδυχατιϖασ, προπιχιανδο ελ
σεντιδο δε περτενενχια δε λοσ
εστυδιαντεσ, αδµινιστρατιϖοσ,
δοχεντεσ ψ εγρεσαδοσ.

Πορ χονσολιδαχι⌠ν δε λα χυλτυρα
σε εντιενδε ταντο λα ασιµιλαχι⌠ν
χοµο προδυχχι⌠ν δε χυλτυρα. Λα
χυλτυρα θυε ελλα εξαλτα, εν
πριµερα ινστανχια, εσ λα προπια,
εστο εσ, χυαντο νοσ βρινδα
ιδεντιδαδ χοµο µιεµβροσ δε
υνα χυλτυρα λοχαλ χον ινσερχι⌠ν
ψ παρτιχιπαχι⌠ν γλοβαλ. Ασ
µισµο, λα Υνιϖερσιδαδ εσ υνα
χολεχτιϖιδαδ χαπαζ δε χαπταρ ψ
προχεσαρ λοσ ελεµεντοσ δε συ
χυλτυρα, παρα ρενοϖαρ ψ προδυχιρ
νυεϖασ εξπρεσιονεσ ψ φορµασ
χυλτυραλεσ.

↔
ψ εν εϕερχιχιο δε λα
αυτονοµα υνιϖερσιταρια, ...≈.
Λα Υνιϖερσιδαδ εσ αυτ⌠νοµα εν
λα µεδιδα θυε ελλα µισµα δεφινε
χ⌠µο δεσπλεγαρ συ µισι⌠ν. Εστα
αυτονοµα σε εϕερχε µεδιαντε
εϕερχιχιοσ α συ ιντεριορ παρα λα
ρεφλεξι⌠ν ψ πριοριζαχι⌠ν δε συσ
ιντερϖενχιονεσ
↵ΠΑΡΑ ΘΥ⊃ Ψ ΠΑΡΑ
ΘΥΙ⊃ΝΕΣ ΛΟ ΗΑΧΕ ΛΑ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆?

Παρα λα Υνιϖερσιδαδ δελ
Θυινδο, ελ χονχεπτο δε χυλτυρα
σε ρελαχιονα χον ελ χονχεπτο
δε χαπιταλ σοχιαλ, εστο εσ, λα
συµατορια δε ελεµεντοσ ψ
χαπαχιδαδεσ τρανσφορµαδορασ
δε ρεαλιδαδεσ ινδεσεαδασ ηαχια
ρεαλιδαδεσ θυε σιγνιφιχαν

↔ χον ελ οβϕετο δε οβτενερ
χαπαχιδαδ δε χαµβιο, υνα
σ⌠λιδα βασε δε χονοχιµιεντο
χιεντφιχο, λα χονσολιδαχι⌠ν δε λα
χυλτυρα ψ ελ δεσαρρολλο δε
χοµπετενχιασ προδυχτιϖασ ψ δε
γεστι⌠ν αµβιενταλ, παρα ελ
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βιενεσταρ χολεχτιϖο ε ινδιϖιδυαλ
αλ µισµο τιεµπο, δονδε τοδασ
λασ περσονασ εστ〈ν µ〈σ σεγυρασ,
προτεγιδασ, λιβρεσ ψ χρεατιϖασ.
Ελ δεσαρρολλο δε χοµπετενχιασ
προδυχτιϖασ αβαρχα ελ χονχεπτο
αµπλιο δε γενεραχι⌠ν δε βιενεσ
ψ σερ ϖιχιοσ εχον⌠µιχοσ ψ
σοχιαλεσ, ινχλυψενδο λα
γενεραχι⌠ν δε αρτε ψ χυλτυρα. Ελ
δεσαρρολλο δε χοµπετενχιασ δε
γεστι⌠ν αµβιενταλ ινχλυψε τοδοσ
λοσ ρετοσ δελ δεσαρρολλο
σοστενιβλε, λα προτεχχι⌠ν
αµβιενταλ, ελ υσο σοστενιβλε δε
λοσ ρεχυρσοσ νατυραλεσ ψ λα
χονσερ ϖαχι⌠ν
δε
λα
βιοδιϖερσιδαδ.

Λα Υνιθυινδο εϕερχε υνα
αδµινιστραχι⌠ν παρα λα
εδυχαχι⌠ν, εστο εσ, υνα
αδµινιστραχι⌠ν αλ σερϖιχιο δε
λοσ οβϕετιϖοσ, µετασ ψ
προχεδιµιεντοσ δε λα αχτιϖιδαδ
εδυχαδορα φυνδαδα εν σ⌠λιδοσ
πρινχιπιοσ πεδαγ⌠γιχοσ.
Ασ µισµο φαχιλιτα ελ αχχεσο ψ
περµανενχια δε λοσ εστυδιαντεσ,
φυνδαµενταλµεντε, δε γρυποσ µ〈σ
ϖυλνεραβλεσ δε λα ποβλαχι⌠ν ψ δε
µενορεσ ρεχυρσοσ.
Βυσχα λα χερτιφιχαχι⌠ν
ινστιτυχιοναλ δε χαρ〈χτερ
ιντερναχιοναλ.
Λα αυτονοµα σε εϕερχε µεδιαντε
εϕερχιχιοσ α συ ιντεριορ παρα λα
ρεφλεξι⌠ν ψ πριοριζαχι⌠ν δε συσ
ιντερϖενχιονεσ
Λα εδυχαχι⌠ν θυε σε ιµπαρτε
τιενε χοµο προπ⌠σιτο χονστρυιρ
χαπαχιδαδ δε χαµβιο, εν τοδασ
λασ περσονασ, ινστιτυχιονεσ ψ
οργανιζαχιονεσ σοχιαλεσ χον λασ
χυαλεσ χοοπερα ε ιντεραχτα.
Πορ λτιµο, λα φορµαχι⌠ν ιντεγραλ δελ
ινδιϖιδυο εξιγε υν αµβιεντε
δεµοχρ〈τιχο, ηυµανστιχο, χυλτυραλ,
εσττιχο ψ χιεντφιχο
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ςΙΣΙΝ:
↔Λα Υνιϖερσιδαδ δελ Θυινδο εν ελ α〉ο 2015 σερ〈 ρεχονοχιδα
ιντερναχιοναλµεντε χοµο υνα ινστιτυχι⌠ν δε αλτα χαλιδαδ
αχαδµιχα ψ εξχελενχια εν συσ προψεχτοσ εδυχατιϖοσ, δε
ινϖεστιγαχι⌠ν ψ προψεχχι⌠ν σοχιαλ, παρα ρεσπονδερ α λοσ δεσαφοσ,
συε〉οσ ψ χοµπροµισοσ χον λα σοχιεδαδ, εν υν αµβιεντε
δεµοχρ〈τιχο, ηυµανστιχο, χυλτυραλ, εσττιχο ψ χιεντφιχο δε
περµανεντε δι〈λογο σοχιαλ χον λοσ αχτορεσ χοµπροµετιδοσ χον
ελ δεσαρρολλο σοστενιβλε ρεγιοναλ ψ ναχιοναλ≈.
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αλτα χαλιδαδ αχαδµιχα ψ
εξχελενχια εν συσ προψεχτοσ
εδυχατιϖοσ, δε ινϖεστιγαχι⌠ν ψ
προψεχχι⌠ν σοχιαλ...≈,

Εσπεχιφιχιδαδ δε λα ςισι⌠ν
↵ΧΜΟ
ΣΕΡℑ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆?

ΛΑ

Λα περτινενχια χυρριχυλαρ ε
ινϖεστιγατιϖα, σον χοµπονεντεσ
ινσεπαραβλεσ δε υνα εσενχιαλ
µετα δε λα Υνιϖερσιδαδ:
Ιµπαρτιρ εδυχαχι⌠ν θυε
ποτενχιε λα χαπαχιδαδ δελ
ρεχυρσο
ηυµανο
παρα
ιδεντιφιχαρ, τεοριζαρ ψ προπονερ
αλτερνατιϖασ δε δεσαρρολλο
ηυµανο σοστενιβλε παρα
ρεσολϖερ
προβλεµασ
ψ
δεσαρρολλαρ λασ ποτενχιαλιδαδεσ
δελ δεπαρταµεντο, λα ρεγι⌠ν, ελ
πασ ψ ελ µυνδο, ε ιµπαχταρ λοσ
συε〉οσ, δεσαφοσ ψ ρεαλιδαδεσ δε
λα σοχιεδαδ α νιϖελ ρεγιοναλ,
ναχιοναλ ε ιντερναχιοναλ. Λα αλτα
χαλιδαδ αχαδµιχα, ιµπλιχα
εξχελενχια εν λα τραδα
εδυχαχι⌠ν − ινϖεστιγαχι⌠ν −
προψεχχι⌠ν σοχιαλ.

↔Λα Υνιϖερσιδαδ δελ Θυινδο
εν ελ α〉ο 2015 σερ〈 ρεχονοχιδα
ιντερναχιοναλµεντε...≈
Ελεµεντο εστρατγιχο δε λα
ϖισι⌠ν, θυε ρεχονοχε ψ ασυµε
λα ιντερναχιοναλιζαχι⌠ν δε λασ
αχχιονεσ υνιϖερσιταριασ χοµο
γραν µετα εν ελ χαµινο δε
προχυραρ λα αλτα χαλιδαδ
αχαδµιχα ψ εξχελενχια δε συσ
προψεχτοσ α παρτιρ, εν πριµερα
ινστανχια, δε συ ρεχονοχιµιεντο
α νιϖελ λοχαλ ψ ναχιοναλ.
Λα χοοπεραχι⌠ν εντρε πασεσ ψ
υνιϖερσιδαδεσ ηερµανασ εσ
αλταµεντε βενεφιχιοσα παρα
τοδασ λασ παρτεσ, εν τρµινοσ
δε χαπαχιταχι⌠ν δελ ρεχυρσο
ηυµανο, ιντερχαµβιο χυλτυραλ,
ινϖεστιγαχι⌠ν χοµπαρτιδα ψ
δεσαρρολλο τεχνολ⌠γιχο.

↵ΠΑΡΑ ΘΥ⊃ ΣΕΡℑ ΛΑ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆?

Λασ ποτενχιαλιδαδεσ δελ
Θυινδο ψ λα εχορρεγι⌠ν δελ Εϕε
Χαφετερο, σον φορταλεζασ παρα λα
χοοπεραχι⌠ν ιντερναχιοναλ εν λα
ινϖεστιγαχι⌠ν ψ δεσαρρολλο δε λα
χυλτυρα, λα χιενχια ψ λα
τεχνολογα.

↔... παρα ρεσπονδερ α λοσ
δεσαφοσ, συε〉οσ ψ χοµπροµισοσ
χον λα σοχιεδαδ, ...≈
Λα ραζ⌠ν δε σερ ψ εσενχια δε λα
φυνχι⌠ν εδυχαδορα, θυεδαν
εξπρεσοσ εν λα ταρεα δε
ϖισυαλιζαρ
ψ
αχτυαρ

↔... χοµο υνα ινστιτυχι⌠ν δε
17

χοµπροµετιδοσ χον ελ δεσαρρολλο
σοστενιβλε ρεγιοναλ ψ ναχιοναλ≈.

χονϕυνταµεντε παρα χονστρυιρ
υνα Υνιϖερσιδαδ χαπαζ δε
ρεσπονδερ α λοσ ρετοσ ψ
νεχεσιδαδεσ θυε δεµανδα λα
σοχιεδαδ χοντεµπορ〈νεα.

Λα αχχι⌠ν δοχεντε, ινϖεστιγατιϖα
ψ δε προψεχχι⌠ν σοχιαλ δε λα
Υνιϖερσιδαδ,
σερ〈
υν
ινστρυµεντο ϖ〈λιδο παρα
προπονερ, δεσαρρολλαρ ψ εϖαλυαρ
προπυεστασ εν ελ µαρχο δελ
δεσαρρολλο σοστενιβλε α νιϖελ
ρεγιοναλ,
ναχιοναλ
ε
ιντερναχιοναλ.

↵ΧΜΟ ΛΟ ΛΟΓΡΑΡℑ
ΛΑ ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆?
↔... εν υν αµβιεντε
δεµοχρ〈τιχο, ηυµανστιχο,
χυλτυραλ, εσττιχο ψ χιεντφιχο...≈

∆ε εστα µανερα, λα µισι⌠ν ψ
ϖισι⌠ν δε λα Υνιϖερσιδαδ δελ
Θυινδο σε〉αλαν ελ χαµβιο
δεσεαδο ψ πλαντεαν οτρα φορµα
δε σερ, ηαχερ, πενσαρ ψ ϖιϖιρ συ
φυνχι⌠ν σοχιαλ παρα λασ περσονασ
θυε λα ιντεγραν ψ παρα λοσ
εσταµεντοσ θυε χονφορµαν συ
εστρυχτυρα αχαδµιχα ε
ινστιτυχιοναλ, εν υν προπ⌠σιτο
χοµν.

Εστοσ αµβιεντεσ εξιγεν ελ
ρεχονοχιµιεντο
δε
λα
διϖερσιδαδ δε πενσαµιεντοσ ψ
χρεενχιασ, λα τολερανχια, ελ
ρεσπετο ψ λα χονϖιϖενχια
παχφιχα. ∆εµανδαν, ιγυαλµεντε,
λα νεχεσαρια χονστρυχχι⌠ν δε υν
αλτο σεντιδο δε περτενενχια ψ
χοµπροµισο δε εστυδιαντεσ,
δοχεντεσ, αδµινιστρατιϖοσ ψ
εγρεσαδοσ πορ λα µισι⌠ν ψ λα
ινστιτυχι⌠ν, ασ χοµο χον λα
απυεστα δε ϖισι⌠ν δε φυτυρο. Υν
αµβιεντε δε εστα νατυραλεζα, εσ
προπιχιο παρα αλχανζαρ ελ
βιενεσταρ δε τοδοσ λοσ
µιεµβροσ δε λα χοµυνιδαδ
υνιϖερσιταρια ψ λα φορµαχι⌠ν
ιντεγραλ δε λα περσονα, βαϕο λα
πλενιτυδ δε λασ ρεαλιζαχιονεσ ψ
λα σατισφαχχι⌠ν δελ δεβερ
χυµπλιδο.

Λασ αχτυαχιονεσ υνιϖερσιταριασ
εστ〈ν ρεσπαλδαδασ εν λοσ
πρινχιπιοσ ψ ϖαλορεσ θυε λα
ιδεντιφιχαν χοµο υνιϖερσιδαδ δε
εξχελενχια.

↔... δε περµανεντε δι〈λογο
σοχιαλ χον λοσ αχτορεσ
18

Παρα λα ϖισι⌠ν δε λα Υνιϖερ−
σιδαδ εσ νεχεσαρια λα χονσ−
τρυχχι⌠ν δε υν αλτο σεντιδο
δε περτενενχια ψ χοµπρο−
µισο δε εστυδιαντεσ, δοχεν−
τεσ, αδµινιστρατιϖοσ ψ
εγρεσαδοσ.
Λα µισι⌠ν ψ λα ϖισι⌠ν δε λα
Υνιθυινδο πλαντεαν οτρα φορµα
δε σερ, ηαχερ, πενσαρ ψ ϖιϖιρ συ
φυνχι⌠ν σοχιαλ.

Λα αλτα χαλιδαδ αχαδµιχα, ιµπλιχα
εξχελενχια εν λα τραδα εδυχαχι⌠ν −
ινϖεστιγαχι⌠ν − προψεχχι⌠ν σοχιαλ.

Λα ςισι⌠ν δε λα Υνιϖερσιδαδ
ιµπλιχα ιντερναχιοναλιζαχι⌠ν
δε λασ αχχιονεσ υνιϖερσιταριασ.
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2.

ΡΕΤΟ Ε∆ΥΧΑ∆ΟΡ ∆Ε
ΛΑ ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ∆ΕΛ ΘΥΙΝ∆⊆Ο
προδυχχι⌠ν χυλτυραλ, ιντελεχτυαλ,
χιεντφιχα ψ τεχνολ⌠γιχα, ψ λα
φορµαχι⌠ν
δε
λδερεσ
ιντελεχτυαλεσ ψ προφεσιοναλεσ
παρα λα ρεγι⌠ν.

Εν χυµπλιµιεντο δε συ
χοµπροµισο χον ελ Θυινδο ψ
ελ πασ ψ, εν ελ µαρχο δε συ
πολτιχα αχαδµιχα  χυρριχυλαρ
ρεγλαµενταδα πορ ελ Αχυερδο
δε Χονσεϕο Συπεριορ Νο 018
δε διχιεµβρε 18 δε 2003, λα
υνιϖερσιδαδ δελ Θυινδο, χοµο
ινστιτυχι⌠ν πβλιχα, τραβαϕα πορ
γαραντιζαρ ελ δερεχηο α λα
εδυχαχι⌠ν συπεριορ, λα
φορµαχι⌠ν δε χαπιταλ σοχιαλ ψ
χιεντφιχο, ελ λογρο δε λα παζ, ελ
ρεσπετο πορ λοσ δεµ〈σ, ελ
εϕερχιχιο δε λα δεµοχραχια, λα
σενσιβιλιδαδ ηυµανα, λα
χονσερϖαχι⌠ν δελ αµβιεντε, λα
συπεραχι⌠ν δε λασ ποβρεζασ ψ
λασ δεσιγυαλδαδεσ, ελ προγρεσο,
ελ βιενεσταρ χολεχτιϖο ψ λα
χονστρυχχι⌠ν δε σεντιδο δε
περτενενχια; εσ δεχιρ, πορ λα
χονστρυχχι⌠ν ψ µαντενιµιεντο
δε υνα σοχιεδαδ παχφιχα, ϕυστα,
σολιδαρια ε ιντελιγεντε.

Ελ προψεχτο φορµατιϖο ινσχριτο
εν λα πολτιχα αχαδµιχα 
χυρριχυλαρ δε λα Υνιϖερσιδαδ δελ
Θυινδο, ποτενχια ψ µοτιϖα εν
συσ εστυδιαντεσ:
∗ ςαλορεσ ψ αχτιτυδεσ τιχασ, δε
ηονεστιδαδ ψ ρεσπονσαβιλιδαδ,
χονγρυεντεσ χον ελ ιδεαλ δε υνα
σοχιεδαδ δεµοχρ〈τιχα ψ
σολιδαρια, βασαδα πορ ταντο εν
υν δεσαρρολλο µ〈σ εθυιτατιϖο,
συστενταβλε ψ σοστενιβλε, ψ εν
λα ϖιγενχια δε λοσ δερεχηοσ
ηυµανοσ, ελ ρεσπετο ψ λα
τολερανχια.

Πορ λο ταντο, λα Υνιϖερσιδαδ
πριϖιλεγια συσ φυνχιονεσ
δοχεντεσ ε ινϖεστιγατιϖασ,
ρεαλιζαδασ χον ελ προπ⌠σιτο δε
προψεχταρσε  ε ινχιδιρ  σοβρε
συ εντορνο, α τραϖσ δε λα

∗ Χαπαχιδαδεσ, αχτιτυδεσ ψ
πασι⌠ν πορ λα ινϖεστιγαχι⌠ν, λα
χρεατιϖιδαδ, λα εξχελενχια, λα
χαλιδαδ ψ λα χρτιχα δε λοσ
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διϖερσοσ φεν⌠µενοσ ψ προχεσοσ
δισχιπλιναρεσ, προφεσιοναλεσ,
σοχιαλεσ ψ τχνιχοσ, χον λασ
ηερραµιεντασ ψ εστρατεγιασ δε
λασ χιενχιασ ψ δισχιπλινασ
αχαδµιχασ.

∗ Ελ ρεσπετο πορ λα διϖερσιδαδ
ψ ελ πλυραλισµο, λα χονστρυχχι⌠ν
δε ιδεντιδαδ  περσοναλ,
προφεσιοναλ, χιυδαδανα, ρεγιοναλ
ψ ναχιοναλ  ψ λα δεφενσα δε λα
σοβερανα, δε µανερα θυε
αρτιχυλε ελ πασαδο, ελ πρεσεντε
ψ ελ φυτυρο, χοµο βασεσ δε
χονϖιϖενχια ψ δε συπερϖιϖενχια
χολεχτιϖασ.

∗ Ελ εϕερχιχιο δε λα ραζ⌠ν, ελ
δι〈λογο, λα παρτιχιπαχι⌠ν, λα
χοµυνιχαχι⌠ν ψ ελ λιδεραζγο,
χοµο βασε δε λα χονϖιϖενχια ψ
λα σολυχι⌠ν δε χονφλιχτοσ ψ λα
προπια χονστρυχχι⌠ν δε
σαβερεσ.

Χονγρυεντε χον λο αντεριορ, λα
πολτιχα αχαδµιχα  χυρριχυλαρ

∗ Ελ σεντιδο εσττιχο ψ λα
χρεατιϖιδαδ παρα ασυµιρ λα ϖιδα,
ενφρενταρ ρετοσ, δεµανδασ,
προβλεµασ ψ ασυντοσ δελ 〈µβιτο
δε λασ προφεσιονεσ, δε λασ
δισχιπλινασ ο δελ αχοντεχερ
σοχιαλ ψ περσοναλ.

Εν ελ µαρχο δε συ πολτιχα
αχαδµιχα− χυρριχυλαρ ρεγλα−
µενταδα πορ ελ Αχυερδο δε
Χονσεϕο Συπεριορ Νο 018 δε
διχιεµβρε 18 δε 2003 λα
Υνιϖερσιδαδ δελ Θυινδο τιενε
υν ρετο εδυχαδορ χον λα
σοχιεδαδ.

∗ Λα χαπαχιδαδ δε τραβαϕαρ χον
οτροσ, ελ σεντιδο δε περτενενχια
ψ
χοµπροµισο
ψ
λα
ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ χοµο
περσονα,
χιυδαδανο
ψ
προφεσιοναλ.

Αδεµ〈σ λα Υνιϖερσιδαδ πριϖιλε−
για συσ φυνχιονεσ δοχεντεσ ε
ινϖεστιγατιϖασ, ρεαλιζαδασ χον ελ
προπ⌠σιτο δε προψεχταρσε −ε
ινχιδιρ− σοβρε συ εντορνο, α
τραϖσ δε λα προδυχχι⌠ν χυλτυραλ,
ιντελεχτυαλ, χιεντφιχα ψ τεχνολ⌠−
γιχα, ψ λα φορµαχι⌠ν δε λδερεσ
ιντελεχτυαλεσ ψ προφεσιοναλεσ
παρα λα ρεγι⌠ν.

∗ Ελ χαρ〈χτερ προποσιτιϖο ψ
προαχτιϖο; συ χαπαχιδαδ, δεντρο
δε λα λιβερταδ ψ αυτονοµα, παρα
σερ αχτορ ινδιϖιδυαλ ψ χολεχτιϖο
δε προχεσοσ δε χρεαχι⌠ν ψ
χαµβιο εν λασ διµενσιονεσ
σοχιαλεσ, χοµυνιταριασ ψ
χιυδαδανασ.
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εσταβλεχε λασ σιγυιεντεσ
διµενσιονεσ α τενερ εν λα
χυεντα εν ελ δισε〉ο ψ εϕεχυχι⌠ν
δελ χυρρχυλο:
∗ Απρενδερ α απρενδερ.
Ρελαχιοναδο χον ελ σαβερ, εσ
δεχιρ, σε παρτιχιπα εν λα
φορµαχι⌠ν, σε δεσαρρολλαν
ηαβιλιδαδεσ δε πενσαµιεντο ψ
σε
τιενε
χοµο
ρετο
περµανεντε λα εξχελενχια ψ λα
αχτυαλιζαχι⌠ν. Εν λα φορµαχι⌠ν,
δε χοβερτυρα αµπλια νο µασιϖα,
σε φοµενταν λα ϖισι⌠ν γλοβαλ, λα
χρεατιϖιδαδ, ελ τραβαϕο εν
εθυιπο, ελ λιδεραζγο ψ λα
χοµπετιτιϖιδαδ, πορ µεδιο δελ
φορταλεχιµιεντο δε λοσ εϕεσ δελ
προχεσο
φορµατιϖο:
ηυµανστιχο, χιεντφιχο−τχνιχο,
γεστι⌠ν δε λα ινφορµαχι⌠ν,
ινϖεστιγαχι⌠ν παρα ελ δεσαρρολλο
τεχνολ⌠γιχο, ρεσπετο αλ µεδιο
αµβιεντε
ψ
εσπριτυ
εµπρενδεδορ.

ρεσπονσαβλε δε λα ινφορµαχι⌠ν,
λε
περµιτεν
γεστιοναρ
προψεχτοσ µυλτιδισχιπλιναριοσ ψ
χρεαρ εµπρεσασ θυε απορτεν αλ
δεσαρρολλο σοστενιβλε δελ πασ.
∗ Απρενδερ α ηαχερ. Εσ
δεχιρ, σαβερ ηαχερ εν
χοντεξτο, λο χυαλ ιµπλιχα
χοµπρενσι⌠ν δε λα ρεαλιδαδ ψ
αχχι⌠ν προποσιτιϖα εν ελ αθυ ψ
ελ αηορα. Σε πρετενδε
χοοπεραρ εν λα φορµαχι⌠ν δε υν
χιυδαδανο ρεσπετυοσο ψ
παρτιχιπατιϖο, χαπαζ δε
χοµυνιχαρσε, χοµπροµετιδο
χονσιγο µισµο ψ χον λα
σοχιεδαδ, ρεαλιζαδο χοµο
περσονα ψ χοµο προφεσιοναλ
θυε ϖαλορα λα ρεαλιδαδ ηιστ⌠ριχα
ψ
χυλτυραλ
δελ
πασ,
ρεχονοχιενδο λα χυλτυρα
υνιϖερσαλ.

Εσ υν προφεσιοναλ θυε, δε
αχυερδο χον λοσ εϕεσ δεφινιδοσ
εν ελ προχεσο φορµατιϖο, εσ
χαπαζ
δε
ιντερπρεταρ,
διαγνοστιχαρ ε ινϖεστιγαρ λοσ
προβλεµασ προπιοσ δε συ
θυεηαχερ,
δονδε
ελ
πενσαµιεντο λ⌠γιχο, χρεατιϖο ψ
σιστµιχο, λα ηαβιλιδαδ δε
ραζοναµιεντο, λα αχτυαλιζαχι⌠ν
περµανεντε ψ ελ µανεϕο

∗ Απρενδερ α σερ. Χοµπορτα
λο ρελαχιοναδο χον ελ Σερ, εν
ελ χυαλ σε χονσολιδαν ϖαλορεσ
τραδιχιοναλεσ χοµο: ηονεστιδαδ,
ϕυστιχια,
ρεσπετο
ψ
ρεσπονσαβιλιδαδ, θυε οριενταν
λασ αχχιονεσ; ψ σε ποτενχιαν λασ
χαπαχιδαδεσ ψ λα χαλιδαδ
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ηυµανα, σοχιαλ ψ χυλτυραλ.
Χον ταλεσ ϖαλορεσ, λα
χονχεπχι⌠ν δε περσονα σε
χεντρα εν υν σερ ηυµανο χον
αχτιτυδ ποσιτιϖα αντε λα ϖιδα, εν
θυιεν
σε
ιντεγραν
χονοχιµιεντοσ, ηαβιλιδαδεσ ψ
ϖαλορεσ; χαπαζ δε χονστρυιρ συ
προψεχτο δε ϖιδα, δεσχιφραρ λασ
ρεαλιδαδεσ δε λα ποχα,
χοµπρενδερ συ παπελ εν λα
σοχιεδαδ ψ γενεραρ σολυχιονεσ
α προβλεµασ δε συ εντορνο,
τενιενδο εν χυεντα ελ χοντεξτο
µυνδιαλ ψ ελ µανεϕο δε λασ
ινχερτιδυµβρεσ.

∗ Απρενδερ α χονϖιϖιρ. Σε
ρελαχιονα χον ελ Σερϖιρ; εσ
δεχιρ, σε δεµυεστρα λα
σολιδαριδαδ ψ λα περτενενχια πορ
λα ινστιτυχι⌠ν ψ λα σοχιεδαδ; σε
παρτιχιπα δε µανερα εφεχτιϖα
σοβρε
λοσ
προχεσοσ
εµπρεσαριαλεσ δε αχυερδο χον
ελ αχερϖο χυλτυραλ ψ λα ϖοχαχι⌠ν
εχον⌠µιχα, πολτιχα ψ σοχιαλ δελ
πασ.
Χυµπλιρ διχηο ηοριζοντε, εξιγε
λα οργανιζαχι⌠ν δε λοσ δοχεντεσ
εν χολεχτιϖοσ ιντερδισχιπλιναριοσ
παρα
δεσαρρολλαρ
λασ

Σον χυατρο λασ διµενσιονεσ α τενερ εν χυεντα
εν ελ δισε〉ο ψ εν λα εϕεχυχι⌠ν δελ χυρρχυλο
θυε εσταβλεχε λα πολτιχα αχαδµιχα−
χυρριχυλαρ.

√ Απρενδερ α απρενδερ
√ Απρενδερ α ηαχερ
√ Απρενδερ α σερ
√ Απρενδερ α χονϖιϖιρ

23

συ ΨΟ ηαστα λα ϖιδα εν
χοµυνιδαδ, παρα λογραρ συ
χρεχιµιεντο περσοναλ, φαµιλιαρ
ψ χοµυνιταριο, τενιενδο
πρεσεντε τοδασ λασ ποσιβιλιδαδεσ
δελ σερ πορ ενχιµα δελ τενερ.

χοµπετενχιασ θυε λεσ σον
περτινεντεσ εν λοσ σιγυιεντεσ
χαµποσ:
Χαµπο
παρα
ελ
δεσαρρολλο δελ πενσαµιεντο
ψ λα χοµυνιχαχι⌠ν σοχιαλ .
Σιτυαρ λα ρεαλιδαδ εν υν
ΧΟΝΤΕΞΤΟ. Σε προπονε
τραβαϕαρ εν τορνο α λα ρελαχι⌠ν
εξιστεντε εντρε πενσαµιεντο ψ
λενγυαϕε, χον ελ φιν δε αϖανζαρ
ηαχια λα φορµαχι⌠ν δε περσονασ
δοταδασ δε πενσαµιεντο
χονχεπτυαλ, χαπαχεσ δε
χοδιφιχαρ ψ δεχοδιφιχαρ
διφερεντεσ τιποσ δε µενσαϕεσ,
εσταβλεχιενδο
προχεσοσ
απροπιαδοσ δε χοµυνιχαχι⌠ν
χον συσ σεµεϕαντεσ.

Χαµπο
δε
λα
φυνδαµενταχι⌠ν χιεντφιχα,
τεχνολ⌠γιχα ψ χυλτυραλ.
Χεντρα λα ατενχι⌠ν εν λοσ
φυνδαµεντοσ επιστεµολ⌠γιχοσ
δε λοσ σαβερεσ παρα ρεφλεξιοναρ
σοβρε λα εξπεριενχια χιεντφιχα,
απλιχαρ διχηο χονοχιµιεντο
παρα χοµπρεηενσι⌠ν δε συ
ρεαλιδαδ ψ λα ποσιβιλιδαδ δε
αχτυαρ χρεατιϖαµεντε παρα
τρανσφορµαρλα.

∆ε µανερα εσπεχιφιχα, ελ δισε〉ο
ψ εϕεχυχι⌠ν χυρριχυλαρ σε
φυνδαµεντα εν λοσ σιγυιεντεσ
χριτεριοσ φορµατιϖοσ:

Παρα δεσαρρολλαρ λ⌠γιχαµεντε
λασ χυατρο φορµασ δε λα ραχιο−
ναλιδαδ επιστεµολ⌠γιχα χοµο
φυνδαµεντο δε τοδο δισχυρσο
τε⌠ριχο ψ τε⌠ριχο πρ〈χτιχο: ρα−
χιοναλιδαδ χρτιχα, ραχιοναλιδαδ
ηερµενυτιχα, ραχιοναλιδαδ πο−
σιτιϖα ψ ραχιοναλιδαδ χοµπλεϕα.
Εν ρεσυµεν φυνδαµεντοσ παρα
ελ απρενδερ α πενσαρ.

Λα εξχελενχια δε λοσ
προγραµασ δε φορµαχι⌠ν.
Χαραχτεριζαδα πορ βυσχαρ λα
φορµαχι⌠ν ιντεγραλ, εντενδιδα
χοµο προχεσο χοντινυο,
περµανεντε ψ παρτιχιπατιϖο θυε
βυσχα δεσαρρολλαρ αρµ⌠νιχασ ψ
χοηερεντεσ τοδασ ψ χαδα υνα δε
λασ διµενσιονεσ δελ σερ
ηυµανο: τιχα, χογνιτιϖα,
αφεχτιϖα, χοµυνιχατιϖα, εσττιχα,
χορποραλ, χιεντφιχα− τεχνολ⌠γιχα,
χυλτυραλ ψ σοχιο−πολτιχα, α φιν δε

Χαµπο δε φορµαχι⌠ν
παρα ελ δεσαρρολλο δε λα
σενσιβιλιδαδ, αφεχτιϖιδαδ ψ ελ
τραβαϕο. Σε προχυρα χονστρυιρ
προψεχτοσ δε ϖιδα θυε
χονδυζχαν αλ εστυδιαντε δεσδε
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προγραµασ αχαδµιχοσ σε ριϕαν
πορ λα φλεξιβιλιδαδ; εντενδιδα
εστα, δεσδε ελ πυντο δε ϖιστα δελ
απρενδιζ, χοµο λα πρ〈χτιχα
φορµατιϖα µεδιαντε λα χυαλ ελ
εστυδιαντε τιενε λα ποσιβιλιδαδ
δε εσχογερ λα φορµα, ελ λυγαρ ψ
ελ µοµεντο δε συ απρενδιζαϕε,
δε αχυερδο χον συσ ιντερεσεσ,
νεχεσιδαδεσ ψ ποσιβιλιδαδεσ.

λογραρ συ ρεαλιζαχι⌠ν πλενα εν
λα σοχιεδαδ. Σε πρετενδε
δεσχυβριρ ελ σεντιδο δε λα
αυτοεξιγενχια εν λα φορµαχι⌠ν
περσοναλ; φορϕαρ λα χαπαχιδαδ δε
δισχερνιµιεντο ψ ελ σεντιδο
χρτιχο φρεντε α λασ δεµανδασ
δελ µυνδο αχτυαλ; λογραρ υνα
προγρεσιϖα αυτονοµα εν λοσ
προχεσοσ χογνιτιϖοσ ψ σοχιαλεσ,
ψ ποτενχιαρ ελ χοµπροµισο
περσοναλ εν ελ σεντιρ ψ ελ ηαχερ
δελ αχτυαρ σολιδαριο.

Εν οτρο σεντιδο, λα εξχελενχια
δε λοσ προγραµασ ϖα λιγαδα α λα
ραχιοναλιδαδ ψ περτινενχια
δελ χυρρχυλο. Λα ραχιοναλιδαδ
σε ρεφιερε α λα ρελαχι⌠ν εστρεχηα
εντρε εξτενσι⌠ν ε ιντενσιδαδ
δελ χυρρχυλο ψ λοσ οβϕετιϖοσ δε
φορµαχι⌠ν, ψ λα περτινενχια α λα
ϖαλοραχι⌠ν πρεχισα
εντρε ελ τιπο ψ νµερο
δε
αχτιϖιδαδεσ
αχαδµιχασ φρεντε α λοσ
οβϕετιϖοσ φορµατιϖοσ.

Εν σντεσισ, τραβαϕαρ πορ λογραρ
υν
αλυµνο
θυε
σεα
ιντελεχτυαλµεντε χοµπετεντε,
απτο παρα τοµαρ δεχισιονεσ
ρεσπονσαβλεσ, χαπαζ δε υν
χοµπροµισο σοχιαλ ψ
σολιδαριο ψ αβιερτο αλ
χαµβιο εν βυσχα δε
υνα σοχιεδαδ µ〈σ ϕυστα.
Υνιδο α λο αντεριορ, σε
πρετενδε χονσολιδαρ
υνα σ⌠λιδα φορµαχι⌠ν
β〈σιχα, χονσιστεντε εν
εσταβλεχερ θυ εσ λο
περτινεντε, λο φυνδαµενταλ, λο
εσενχιαλ α τενερ εν χυεντα εν
ελ προχεσο δε φορµαχι⌠ν. Εστο
ιµπλιχα εσταβλεχερ υνα χολυµνα
χεντραλ εν τορνο δε λα χυαλ σε
χονστρυψα ψ δεσαρρολλε χαδα
προγραµα, προφεσιοναλ ο
δισχιπλιναριο.

Οτρο χριτεριο αδιχιοναλ
α λα εξχελενχια δε λοσ
π ρ ο γ ρ α µ α σ ,
χορρεσπονδε α λα ποσιβιλιδαδ δε
λα φορµαχι⌠ν πορ χιχλοσ δε ταλ
µανερα θυε διστιντασ υνιδαδεσ
οφερτεν υνα τιτυλαχι⌠ν
ιντερµεδια (τεχνολ⌠γιχα) ψ
αϖανχεν α λα προφεσιοναλιζαχι⌠ν;
ασ µισµο, αρτιχυλαρσε χον
οτρασ ινστιτυχιονεσ θυε
περµιταν λα τιτυλαχι⌠ν τχνιχα.

Ασ µισµο, σε βυσχα θυε λοσ
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Φιναλµεντε, ελ δεσαρρολλο δε
προχεσοσ δεσεσχολαριζαδοσ
εν αµβιεντεσ ϖιρτυαλεσ ψ α
διστανχια σε χονϖιερτε εν οτρο
χριτεριο δε εξχελενχια δε λοσ
προγραµασ δε φορµαχι⌠ν.
συπριµιρ διστανχιασ εσπαχιαλεσ,
γεογρ〈φιχασ, φινανχιερασ, σοχιαλεσ,
φαµιλιαρεσ ψ πσιχολ⌠γιχασ.

Λα Υνιϖερσιδαδ δελ Θυινδο,
παρα ελ δεσαρρολλο δε συσ
προπυεστασ χυρριχυλαρεσ εν
εδυχαχι⌠ν φορµαλ ο νο φορµαλ,
εµπλεα διϖερσοσ µτοδοσ,
µεδιοσ ψ φορµασ, χον αποψο
δε
τεχνολογασ δε λα
ινφορµαχι⌠ν ψ λα χοµυνιχαχι⌠ν,
σεγν λασ χαραχτερστιχασ δελ
προφεσορ, δε λοσ αλυµνοσ ψ δε
λα ασιγνατυρα, δε µανερα θυε σε
χονσερϖε λα µοτιϖαχι⌠ν ψ σε
εστιµυλε ελ αυτοαπρενδιζαϕε
χοµπλεµενταριο.
Ηοψ πορ ηοψ, λα εδυχαχι⌠ν
συπεριορ σε δεσαρρολλα εν ελ
χοντεξτο δε υν ↔απρενδιζαϕε
σιν φροντερασ≈, λο χυαλ ιµπλιχα
λα χονστιτυχι⌠ν δε υν σιστεµα
µυνδιαλ δε εδυχαχι⌠ν ψ
φορµαχι⌠ν α διστανχια θυε τενγα
χοµο οβϕετιϖοσ β〈σιχοσ

Λα εδυχαχι⌠ν ϖιρτυαλ εν λα
Υνιϖερσιδαδ δελ Θυινδο, σε
φυνδαµεντα εν λοσ σιγυιεντεσ
πρινχιπιοσ: λα αυτοεδυχαχι⌠ν, λα
αυτοφορµαχι⌠ν,λα
δεστερριτοριαλιζαχι⌠ν,
λα
δεσχεντραχι⌠ν, λα ϖιρτυαλιζαχι⌠ν
,λα τεχνολογιζαχι⌠ν ψ λα
σοχιαβιλιδαδ ϖιρτυαλ. Λοσ
προχεσοσ δε ϖιρτυαλιζαχι⌠ν
ατενδερ〈ν α λοσ σιγυιεντεσ
προπ⌠σιτοσ: α) Φαχιλιταρ υν
προχεσο ενσε〉ανζα−απρενδιζαϕε
χοµπατιβλε χον ελ εντορνο δε
τραβαϕο ε ινϖεστιγαχι⌠ν δελ
εδυχανδο;
β)
Λογραρ
Ιντεραχχι⌠ν εφεχτιϖα εντρε
εδυχαδορ−µ〈θυινα−αλυµνο, χ)
Ποσεερ
µεδιοσ
δε
αυτοαπρενδιζαϕε ψ εστρατεγιασ

Φορµαχι⌠ν ιντεγραλ, εντενδιδα χοµο
προχεσο χοντινυο, περµανεντε ψ
παρτιχιπατιϖο θυε βυσχα δεσαρρολλαρ
αρµ⌠νιχασ ψ χοηερεντεσ τοδασ ψ
χαδα υνα δε λασ διµενσιονεσ δελ σερ
ηυµανο.

Υνα σ⌠λιδα φορµαχι⌠ν β〈σιχα,
χονσιστεντε εν εσταβλεχερ θυ
εσ λο περτινεντε, λο
φυνδαµενταλ, λο εσενχιαλ α
τενερ εν χυεντα εν ελ προχεσο
δε φορµαχι⌠ν.
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δεσαρρολλαρ συσ προχεσοσ
αχαδµιχοσ. Λα αυτοεϖαλυαχι⌠ν
εσ, αντε τοδο, υν προχεσο
ρεφλεξιϖο περµανεντε παρα
ασεγυραρ λα χαλιδαδ φορµατιϖα; εσ
δεχιρ, ελ προχεδιµιεντο
µεδιαντε ελ χυαλ ποδεµοσ
µοστραρ, χον χερτεζα, εν λοσ
προγραµασ δε φορµαχι⌠ν, λα
ρεαλιδαδ δε λοσ ποστυλαδοσ δε
λα µισι⌠ν ινστιτυχιοναλ ψ συ
απροπιαχι⌠ν πορ παρτε δε λοσ
εστυδιαντεσ. Αδεµ〈σ δε σερ
σοπορτε εσενχιαλ δε λα
αχρεδιταχι⌠ν δε αλτα χαλιδαδ, λα
αυτοεϖαλυαχι⌠ν εσ βασε παρα
φυνδαµενταρ λοσ δεµ〈σ
προχεσοσ
πεδαγ⌠γιχοσ,
ινϖεστιγατιϖοσ ψ δε προψεχχι⌠ν
σοχιαλ.

δε αυτοµοτιϖαχι⌠ν, παρα θυε λοσ
αλυµνοσ ενχυεντρεν πορ σ
µισµοσ λασ ρεσπυεστασ α λοσ
χυεστιοναριοσ θυε συργεν δελ
αυτοεστυδιο, δ) Χρεαρ
διφερεντεσ
προχεσοσ
χοµυνιχατιϖοσ εντρε λα
χοµυνιδαδ αχαδµιχα, α τραϖσ
δε λα µυλτιµεδια ιντεραχτιϖα,
παρα
λογραρ
υνα
ρετροαλιµενταχι⌠ν
θυε
ενριθυεζχα ψ χοµπλετε ελ
προχεσο εδυχατιϖο, ε)
Φλεξιβιλιδαδ εν λοσ ηοραριοσ δε
τραβαϕο εδυχατιϖο, χον αποψο δε
λασ ΤΙΧ; ψ φ) ιµπλεµενταρ
διφερεντεσ εστρατεγιασ παρα ελ
δεσαρρολλο δε λοσ απρενδιζαϕεσ.
Λα χαλιδαδ ινστιτυχιοναλ.
Υνιδα α λα δενοµιναδα χαλιδαδ
δοχεντε, εντενδιδα χοµο λα
χαπαχιδαδ ψ ελ χοµπροµισο
παρα θυε λα λαβορ διαρια θυε
ρεαλιζαν λοσ προφεσορεσ σε
ιντεγρε αλ τραβαϕο δοχεντε,
ινϖεστιγατιϖο ψ δε προψεχχι⌠ν
σοχιαλ εν υνα περσπεχτιϖα δε
χυαλιφιχαχι⌠ν περµανεντε δελ
σαβερ, δελ τραβαϕο χον λοσ
αλυµνοσ, χον λα ινστιτυχι⌠ν, χον
λα πεδαγογα ψ χον λα τιχα.

Αδεµ〈σ δε λο αντεριορ, εσ
νεχεσαριο φορταλεχερ λασ
χονδιχιονεσ αχαδµιχασ
χοµο γαραντα δε θυε λα
ινφραεστρυχτυρα φσιχα ψ
τεχνολ⌠γιχα
αποψα
δεχιδιδαµεντε ελ δεσαρρολλο
αχαδµιχο ψ, ασ, ασεγυραρ λα
χαλιδαδ ινστιτυχιοναλ.
Πορ ραζονεσ οπερατιϖασ, λα
χαλιδαδ ινστιτυχιοναλ εστ〈
µεδιαδα πορ λα προγραµαχι⌠ν
αχαδµιχα, λα χυαλ δεβε
εντενδερσε µ〈σ αλλ〈 δε υν αχτο
µεραµεντε αδµινιστρατιϖο.
Ιµπλιχα υν προχεσο πεδαγ⌠γιχο
ψ φορµατιϖο παρα λα χοµυνιδαδ

Παρα αϖανζαρ ηαχια λα χαλιδαδ
ινστιτυχιοναλ, λα Υνιϖερσιδαδ ηα
εσταβλεχιδο λα αυτοεϖαλυαχι⌠ν,
χοµο πολτιχα χεντραλ ψ λα δεφινε
χοµο
εστρατεγια
παρα
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Παρα χυµπλιρ χον διχηοσ
χριτεριοσ, εσ νεχεσαριο θυε λασ
υνιδαδεσ αχαδµιχασ δισπονγαν
δε λα αυτονοµα νεχεσαρια παρα
φορµυλαρ, δισε〉αρ ψ προπονερ
προγραµασ δε φορµαχι⌠ν εν λοσ
χαµποσ προφεσιοναλεσ ο
δισχιπλιναρεσ θυε χονστιτυψεν
συσ οβϕετοσ παρτιχυλαρεσ δε
ρεφλεξι⌠ν, ινϖεστιγαχι⌠ν ψ
προψεχχι⌠ν σοχιαλ, τρατανδο δε
εσταρ λα υνιϖερσιδαδ εν υν
πυντο δε ϖανγυαρδια εν ελ
〈µβιτο ρεγιοναλ, ναχιοναλ ε
ιντερναχιοναλ.

υνιϖερσιταρια, ψ εσ υνα
ηερραµιεντα εσενχιαλ θυε
αχοµπα〉α λα φυνχι⌠ν δοχεντε
παρα γαραντιζαρ υν υσο ραχιοναλ
ψ εφιχιεντε δε λοσ ρεχυρσοσ
δοχεντεσ, φινανχιεροσ ψ φσιχοσ
δε λα υνιϖερσιδαδ.
Λα εφιχιεντε γεστι⌠ν
χυρριχυλαρ.
Υνα εφιχιεντε γεστι⌠ν χυρριχυλαρ
σε µιδε πορ λα φορµα χοµο λοσ
χοµπονεντεσ δε λα εστρυχτυρα
αχαδµιχα  χυρριχυλαρ σε
ιντεγρεν παρα γαραντιζαρ θυε σε
οβτενγα λα µισι⌠ν ινστιτυχιοναλ.
∆ε εστα µανερα, λα υνιϖερσιδαδ
τοµα πορ χριτεριοσ δελ προχεσο
δε δεχισι⌠ν ψ δε γεστι⌠ν, λα
χεντραλιζαχι⌠ν δε λασ δεχισιονεσ
δε πολτιχα χυρριχυλαρ εν λασ
ινστανχιασ διρεχτιϖασ δελ νιϖελ
χεντραλ ψ λα δεσχεντραλιζαχι⌠ν
δε λα γεστι⌠ν, δε λασ µισµασ, εν
λασ Φαχυλταδεσ ψ υνιδαδεσ
αχαδµιχασ δελ νιϖελ δε βασε.

Εν ρεσυµεν, εσ χοορδιναρ λα
αρτιχυλαχι⌠ν χρεατιϖα εντρε
προψεχτο
υνιϖερσιταριο,
προγραµασ δε φορµαχι⌠ν ψ
προψεχτο δε δεσαρρολλο
αχαδµιχο δε λασ υνιδαδεσ ψ
συσ δοχεντεσ.

Λα εδυχαχι⌠ν ϖιρτυαλ εν λα
Υνιϖερσιδαδ δελ Θυινδο, σε
φυνδαµεντα εν λοσ σιγυιεντεσ
πρινχιπιοσ: Λα αυτοεδυχαχι⌠ν, −
Λα αυτοφορµαχι⌠ν, −Λα
δεστερριτοριαλιζαχι⌠ν, − Λα
δεσχεντραχι⌠ν,− Λα
ϖιρτυαλιζαχι⌠ν ,− Λα
τεχνολογιζαχι⌠ν ψ Λα
σοχιαβιλιδαδ ϖιρτυαλ.
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Λα φλεξιβιλιδαδ, εντενδιδα εστα, δεσδε ελ πυντο δε ϖιστα δελ
απρενδιζ, χοµο λα πρ〈χτιχα φορµατιϖα µεδιαντε λα χυαλ ελ
εστυδιαντε τιενε λα ποσιβιλιδαδ δε εσχογερ λα φορµα, ελ λυγαρ ψ ελ
µοµεντο δε συ απρενδιζαϕε, δε αχυερδο χον συσ ιντερεσεσ,
νεχεσιδαδεσ ψ ποσιβιλιδαδεσ.
Λα ραχιοναλιδαδ σε ρεφιερε α λα ρελαχι⌠ν εστρεχηα εντρε εξτενσι⌠ν ε ιντενσιδαδ
δελ χυρρχυλο ψ λοσ οβϕετιϖοσ δε φορµαχι⌠ν, ψ λα περτινενχια α λα ϖαλοραχι⌠ν
πρεχισα εντρε ελ τιπο ψ νµερο δε αχτιϖιδαδεσ αχαδµιχασ φρεντε α λοσ
οβϕετιϖοσ φορµατιϖοσ.
Οτρο χριτεριο αδιχιοναλ α λα εξχελενχια δε λοσ προγραµασ,
χορρεσπονδε α λα ποσιβιλιδαδ δε λα φορµαχι⌠ν πορ χιχλοσ
Ελ δεσαρρολλο δε προχεσοσ δεσεσχολαριζαδοσ εν αµβιεντεσ ϖιρτυαλεσ ψ α
διστανχια σε χονϖιερτε εν οτρο χριτεριο δε εξχελενχια δε λοσ προγραµασ δε
φορµαχι⌠ν.

Χαλιδαδ δοχεντε, εντενδιδα
χοµο λα χαπαχιδαδ ψ ελ
χοµπροµισο παρα θυε λα λαβορ
διαρια θυε ρεαλιζαν λοσ
προφεσορεσ σε ιντεγρε αλ τραβαϕο
δοχεντε, ινϖεστιγατιϖο ψ δε
προψεχχι⌠ν σοχιαλ.
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3.

ΠΡΙΝΧΙΠΙΟΣ Ψ ςΑΛΟΡΕΣ

Λα Υνιϖερσιδαδ δελ Θυινδο, αχογε λοσ σιγυιεντεσ πρινχιπιοσ ψ
ϖαλορεσ αδοπταδοσ πορ λα χοµυνιδαδ υνιϖερσιταρια δυραντε ελ
προχεσο δε συ δισχυσι⌠ν γενεραδα δεσδε 1999, χυψα ϖιγενχια
χοντινα ψ σοβρε λοσ χυαλεσ σε ριγεν λασ αχχιονεσ δε λα ινστιτυχι⌠ν
ψ συσ µιεµβροσ, παρα λα χονστρυχχι⌠ν δε χοµυνιδαδ ψ σοχιεδαδ:
Λοσ πρινχιπιοσ:
∗ Αυτονοµα υνιϖερσιταρια
∗ Ρεσπονσαβιλιδαδ σοχιαλ
∗ Εξχελενχια αχαδµιχα ψ χαλιδαδ
∗ ∆εµοχραχια, παρτιχιπαχι⌠ν ψ χοµυνιχαχι⌠ν
∗ Λιβερταδ δε χονχιενχια ε ιδεολογασ
∗ Λιβερταδ δε χ〈τεδρα, δε ελεχχι⌠ν ψ απρενδιζαϕε
∗ Σοστενιβιλιδαδ αµβιενταλ
∗ Ιντερναχιοναλιζαχι⌠ν
∗ Πλανεαχι⌠ν
∗ Χοοπεραχι⌠ν
Λοσ ϖαλορεσ:
∗ Χρεατιϖιδαδ ψ δισχιπλινα
∗ Χοµπροµισο ψ ϖοχαχι⌠ν
∗ ⊃τιχα, ηονεστιδαδ ψ τρανσπαρενχια
∗ ϑυστιχια ψ σολιδαριδαδ
∗ Ρεσπετο πορ λα διγνιδαδ ηυµανα ψ λοσ δερεχηοσ
ηυµανοσ
∗ Αµορ ψ αυτοεστιµα
∗ Σεντιδο δε περτενενχια χον λα ινστιτυχι⌠ν
∗ Λιδεραζγο.
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Λα αυτοεϖαλυαχι⌠ν, χοµο
πολτιχα χεντραλ ψ λα δεφινε
χοµο εστρατεγια παρα
δεσαρρολλαρ συσ προχεσοσ
αχαδµιχοσ. Λα
αυτοεϖαλυαχι⌠ν εσ, αντε τοδο,
υν προχεσο ρεφλεξιϖο
περµανεντε παρα ασεγυραρ λα
χαλιδαδ φορµατιϖα.

Φορταλεχερ λασ χονδιχιονεσ
αχαδµιχασ χοµο γαραντα δε θυε
λα ινφραεστρυχτυρα φσιχα ψ
τεχνολ⌠γιχα αποψα δεχιδιδαµεντε
ελ δεσαρρολλο αχαδµιχο.

Προγραµαχι⌠ν αχαδµιχα
ιµπλιχα υν προχεσο
πεδαγ⌠γιχο ψ φορµατιϖο παρα
λα χοµυνιδαδ υνιϖερσιταρια.

Υνα εφιχιεντε γεστι⌠ν χυρριχυλαρ σε
µιδε πορ λα φορµα χοµο λοσ
χοµπονεντεσ δε λα εστρυχτυρα
αχαδµιχα  χυρριχυλαρ σε ιντεγρεν
παρα γαραντιζαρ θυε σε οβτενγα λα
µισι⌠ν ινστιτυχιοναλ.
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4.

ΟΒϑΕΤΙςΟΣ Ψ ΑΧΧΙΟΝΕΣ ΕΣΤΡΑΤΕΓΙΧΑΣ

χονοχιµιεντο εν ελ εντορνο
σοχιαλ θυε ατιενδα λασ
νεχεσιδαδεσ ψ ποσιβιλιδαδεσ δε
δεσαρρολλο δε λα ποβλαχι⌠ν,
µεδιαντε λα ασιγναχι⌠ν ψ
χονσεχυχι⌠ν δε ρεχυρσοσ ψ λα
προϖισι⌠ν δε φαχιλιδαδεσ παρα ελ
αϖανχε χιεντφιχο, ψ δε οτρα
παρτε,
λοσ
ελεµεντοσ
σοχιοχυλτυραλεσ θυε περµιταν
θυε λοσ ινδιϖιδυοσ ψ λα σοχιεδαδ
αδοπτεν ψ εϕεχυτεν λασ αχχιονεσ
προπυεστασ.

Λα Υνιϖερσιδαδ δελ Θυινδο, φιελ
α λα µισι⌠ν θυε λα σοχιεδαδ λε
ενχοµενδ⌠
ψ
εν
χορρεσπονδενχια χον λοσ
πρινχιπιοσ ψ
ϖαλορεσ
ενυνχιαδοσ, σε χοµπροµετε
χον λα χονσεχυχι⌠ν δε λοσ
σιγυιεντεσ οβϕετιϖοσ:
∗ Εδυχαρ περσονασ ντεγρασ
χον χαπαχιδαδ δε λιδεραζγο,
χονϕυγανδο λοσ πρινχιπιοσ
χιεντφιχοσ, τχνιχοσ, τιχοσ ψ
εσττιχοσ θυε ποσιβιλιταν α λασ
περσονασ
αχτυαρ
χον
σενσιβιλιδαδ σοχιαλ, πολτιχα ψ
δεµοχρ〈τιχα, χονσχιεντε δε λασ
χονδιχιονεσ δε λα χοµυνιδαδ,
ρεγι⌠ν ψ πασ, δισπυεστα α
εϕερχερ ελ παπελ δε λιδεραζγο ψ
ϖοχαχι⌠ν πορ ελ σερϖιχιο πβλιχο
ψ ελ βιενεσταρ χολεχτιϖο.

∗ Φορταλεχερ λα χαπαχιδαδ
χιεντφιχα ψ πεδαγ⌠γιχα δελ
ρεχυρσο ηυµανο θυε λε
περµιτα α εστε ινχυρσιοναρ εν
χαµποσ δε ινϖεστιγαχι⌠ν ψ
δοχενχια, λιδερανδο γρυποσ,
εσταβλεχιενδο ρεδεσ δε
χοοπεραχι⌠ν, φορµανδο νυεϖοσ
ινϖεστιγαδορεσ ε ιµπυλσανδο ελ
δεσαρρολλο δε υνα χοµυνιδαδ
χιεντφιχα  υνιϖερσιταρια, δε ταλ
φορµα θυε ρεσπονδα α λασ
νεχεσιδαδεσ ρεαλεσ δε λα
σοχιεδαδ
χον
νυεϖοσ
χονοχιµιεντοσ ψ εξπρεσιονεσ
εν δετερµιναδοσ χαµποσ δελ
σαβερ.

∗ Ιµπυλσαρ
λα
µοδερνιζαχι⌠ν πεδαγ⌠γιχα
ψ χυρριχυλαρ αχορδε χον λασ
δεµανδασ σοχιαλεσ, ηιστ⌠ριχασ,
χυλτυραλεσ, πολτιχασ, εχον⌠µιχασ
ψ φιλοσ⌠φιχασ.
∗ ∆ισε〉αρ ψ φορταλεχερ υνα
πολτιχα δε ινϖεστιγαχι⌠ν θυε
περµιτα γενεραρ ψ απλιχαρ

∗ Ρεσπονδερ α λοσ δεσαφοσ
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χαλιδαδ εν ελ σιστεµα δε
εδυχαχι⌠ν,
χυµπλιενδο
χαβαλµεντε χον λασ νορµασ δε
ασεγυραµιεντο δε λα χαλιδαδ δε
λοσ προχεσοσ ψ σερϖιχιοσ
εδυχατιϖοσ (λα χοηερενχια δε
λοσ πλανεσ εδυχατιϖοσ, δε λασ
ταρεασ δε αδµινιστραχι⌠ν, δε λασ
αχτιϖιδαδεσ δε δοχενχια,
ινϖεστιγαχι⌠ν ψ εξτενσι⌠ν),
µεδιαντε λα απλιχαχι⌠ν
σιστεµ〈τιχα δε ινστρυµεντοσ
τχνιχοσ,
πρ〈χτιχασ
αδµινιστρατιϖασ, προχεσοσ ψ
προχεδιµιεντοσ θυε ασεγυρεν
αλτα χαλιδαδ δε λοσ βιενεσ ψ
σερ ϖιχιοσ οφρεχιδοσ α λα
σοχιεδαδ. Λα χαλιδαδ εντενδιδα
νο σ⌠λο εν ρελαχι⌠ν χον λα
εφιχιενχια εν ελ υσο δε λοσ
ρεχυρσοσ, σινο ταµβιν
χονσιδερανδο ελ χαρ〈χτερ δε
σερϖιχιο πβλιχο ψ δερεχηο
χονστιτυχιοναλ α λα εδυχαχι⌠ν.

ψ χοµπροµισοσ χον λα
σοχιεδαδ , µεδιαντε υν
περµανεντε δι〈λογο σοχιαλ χον
λοσ αχτορεσ δελ δεσαρρολλο, εν
υν ϖνχυλο θυε προµυεϖα ελ
δεβατε, πενσαµιεντο χρτιχο ψ
αν〈λισισ σιστεµ〈τιχο δε λασ
χονδιχιονεσ σοχιαλεσ α νιϖελ
λοχαλ, ρεγιοναλ, ναχιοναλ ψ γλοβαλ,
προχυρανδο ελ βιεν χοµν ψ ελ
µεϕοραµιεντο δε λα χαπαχιδαδ
προδυχτιϖα, λα χυλτυρα ψ λα
δεµοχραχια.

∗ Χονστρυιρ υν αµβιεντε
δεµοχρ〈τιχο ψ ηυµανστιχο
δε χονϖιϖενχια ψ τολερανχια
ρεχονοχιενδο
λα
µυλτιδιϖερσιδαδ
δε
λα
χοµυνιδαδ υνιϖερσιταρια ψ λα
ιντερναλιζαχι⌠ν δε λοσ ϖαλορεσ
τιχοσ
ψ
προπυεστασ
προγραµ〈τιχασ δελ Π∆Ι,
χονσολιδανδο υνα χυλτυρα
οργανιζαχιοναλ θυε ποσιβιλιτε λα
ϖιαβιλιδαδ ινστιτυχιοναλ.

∗ Αλχανζαρ
ελ
ρ ε χ ο ν ο χ ι µ ι ε ν τ ο
ιντερναχιοναλ χοµο υνα
ινστιτυχι⌠ν δε αλτα calidad
académica, en χονχορδανχια
χον λα διν〈µιχα δε λοσ προχεσοσ
δε γλοβαλιζαχι⌠ν εχον⌠µιχα ψ

∗ Λογραρ λα αχρεδιταχι⌠ν δε
λα χαλιδαδ εν τοδοσ λοσ
προγραµασ δε πρεγραδο ψ
ποστγραδο ψ ασεγυραρ λα
γεστι⌠ν εστρατγιχα δε λα
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υτιλιζανδο λοσ µεδιοσ ψ
ηερραµιεντασ µ〈σ αδεχυαδασ.

χυλτυραλ, ελ δεσαρρολλο δε λα
σοχιεδαδ δελ χονοχιµιεντο ψ ελ
αϖανχε δε λα τεχνολογα ψ
χιενχιασ δε λα ινφορµαχι⌠ν ψ
χοµυνιχαχι⌠ν.

∗ Οπτιµιζαρ λα χαπαχιδαδ
ινστιτυχιοναλ
παρα
λα
πρεσταχι⌠ν δε σερϖιχιοσ
εδυχατιϖοσ εν υν προχεσο
περµανεντε δε πλανεαχι⌠ν
ινστιτυχιοναλ δε χαρ〈χτερ
εστρατγιχο ψ προσπεχτιϖο, θυε
ποσιβιλιτε α λα υνιϖερσιδαδ
ρεσπονδερ α λασ εξιγενχιασ δε
συ µισι⌠ν ψ χαµποσ δε αχχι⌠ν.

∗ Χοντριβυιρ
α
λα
σοστενιβιλιδαδ
δελ
δεσαρρολλο, λα χονσερϖαχι⌠ν
δε λα βιοδιϖερσιδαδ ψ ελ υσο
σοστενιβλε δε λοσ ρεχυρσοσ
νατυραλεσ ψ δελ αµβιεντε,
παρα ελ µεϕοραµιεντο δε
χαλιδαδ δε ϖιδα α τραϖσ δε
ρελαχιονεσ αρµ⌠νιχασ δε λα
σοχιεδαδ χον λοσ εχοσιστεµασ
ψ λα προϖισι⌠ν δε βιενεσ ψ
σερ ϖιχιοσ αµβιενταλεσ πορ
νατυραλεζα λιµιταδοσ.

∗ Ρεδεφινιρ λοσ σιστεµασ,
πρινχιπιοσ ψ πρ〈χτιχασ
αδµινιστρατιϖασ αλ σερϖιχιο δε
λα αχαδεµια, φοµεντανδο ελ
δεσαρρολλο δε λα ινστιτυχι⌠ν χον
υν περφιλ 〈γιλ ψ εφιχιεντε παρα
ατενδερ λασ νεχεσιδαδεσ ψ
χαραχτερστιχασ δε λα αχτιϖιδαδ
εδυχαδορα, ψ προµοϖερ υν
σιστεµα
δε
γοβιερνο
υνιϖερσιταριο θυε ιµπυλσε λα
χονσεχυχι⌠ν δε ρεχυρσοσ
φινανχιεροσ, λα χρεαχι⌠ν δε υν
αµβιεντε αχαδµιχο, λα δεφενσα
δε λοσ ϖαλορεσ ψ πρινχιπιοσ
ινστιτυχιοναλεσ, λα χονστρυχχι⌠ν
δε λα αυτονοµα ψ λα προµοχι⌠ν
δε λα ιµαγεν ινστιτυχιοναλ.

∗ Εξπλοραρ λασ νεχεσιδαδεσ
(προβλεµασ)ψ ποσιβιλιδαδεσ
(ποτενχιαλιδαδεσ)
δελ
τερριτοριο , µεδιαντε λα
ιδεντιφιχαχι⌠ν,
εστυδιο,
ιντερπρεταχι⌠ν
ψ
τρανσφορµαχι⌠ν δε λασ
εστρυχτυρασ ψ φυερζασ δε
δεσαρρολλο τερριτοριαλ, δε ταλ
µανερα θυε περµιτα α λοσ
αχτορεσ εϖιδενχιαρ λασ
ποσιβιλιδαδεσ δε χαµβιο ψ λα
σολυχι⌠ν δε λοσ προβλεµασ,
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τεχνολογα ψ
ινφορµ〈τιχοσ.

Αχχιονεσ Εστρατγιχασ:
Λα Υνιϖερσιδαδ δελ Θυινδο, εν
ελ µαρχο δε συσ φυνχιονεσ
β〈σιχασ
δε
δοχενχια,
ινϖεστιγαχι⌠ν ψ προψεχχι⌠ν
σοχιαλ, ψ παρα χυµπλιρ χον λοσ
οβϕετιϖοσ σε〉αλαδοσ, σε
χοµπροµετε οπερατιϖα ψ
µετοδολ⌠γιχαµεντε χον λασ
σιγυιεντεσ αχχιονεσ εστρατγιχασ
δεσγλοσαδασ εν προγραµασ
προπυεστοσ παρα εϕεχυταρ ελ
Πλαν δε ∆εσαρρολλο Ινστιτυχιοναλ
Π∆Ι− 2005−2015, ασ:

∗ ∆εσαρρολλο,
υσο
ψ
οπτιµιζαχι⌠ν δε λα πλαντε
φσιχα.
Λοσ αντεριορεσ προγραµασ
εστ〈ν διριγιδοσ ηαχια λα
φορµαχι⌠ν δε χαλιδαδ θυε σε
ρεφλεϕα εν ελ χοµπροµισο
ινστιτυχιοναλ δε αβριρ οτρασ
οπορτυνιδαδεσ εδυχατιϖασ παρα
λα σοχιεδαδ θυινδιανα α τραϖσ
δε λα απερτυρα δε νυεϖοσ
προγραµασ δε πρεγραδο ψ
ποστγραδο (εσπεχιαλιζαχι⌠ν,
µαεστρα ψ δοχτοραδο); ταµβιν
εν λα ιντεγραχι⌠ν χον λα
εδυχαχι⌠ν β〈σιχα ψ σεχυνδαρια
ψ εν λα φορµαχι⌠ν δε δοχεντεσ
παρα ελ υσο δε αµβιεντεσ
ϖιρτυαλεσ ψ δεσεσχολαριζαδοσ.
Παρα ελλο, εσ νεχεσαρια λα
χαπαχιταχι⌠ν περµανεντε δε
δοχεντεσ, λα σιστεµ〈τιχα
αχτυαλιζαχι⌠ν δε χυρρχυλοσ, λα
εϕεχυχι⌠ν δε χονϖενιοσ
ιντερινστιτυχιοναλεσ (ναχιοναλεσ
ε ιντερναχιοναλεσ) ψ λα
αδεχυαχι⌠ν οργανιζαδα δε λα
ινφραεστρυχτυρα φσιχα.

Λα δοχενχια:
Παρα χυµπλιρ χον λασ αχτιϖιδαδεσ
δε δοχενχια, λα Υνιϖερσιδαδ
προπονε λα εϕεχυχι⌠ν δε λοσ
σιγυιεντεσ προγραµασ:
∗ ∆εσαρρολλο δε λα οφερτα
εδυχατιϖα παρα λα φορµαχι⌠ν
δελ ταλεντο ηυµανο.
∗ ∆εσαρρολλο πεδαγ⌠γιχο.
∗ Γεστι⌠ν δε λα χαλιδαδ
χυρριχυλαρ.
∗ Ρεδεφινιχι⌠ν
δε
µοδαλιδαδ α διστανχια

µεδιοσ

λα
Λα ινϖεστιγαχι⌠ν:

∗ Αδθυισιχι⌠ν ψ δεσαρρολλο δε
ινστρυµεντοσ διδ〈χτιχοσ,
δοταχι⌠ν ψ αχτυαλιζαχι⌠ν δε

Εστα φυνδαµενταλ φυνχι⌠ν
υνιϖερσιταρια, σε εσπερα χυµπλιρ
α τραϖσ δελ σιγυιεντε προγραµα,
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προγραµασ:

πλαντεαδο πορ λα υνιϖερσιδαδ εν
συ Π∆Ι:
∗ ∆εσαρρολλο
ινϖεστιγαχι⌠ν.

δε

∗ Προψεχχι⌠ν σοχιαλ
∗ ∆εσαρρολλο ρεγιοναλ

λα

Ταλεσ προγραµασ σε εντιενδεν
βαϕο λα χονχεπχι⌠ν θυε ελ
ιµπαχτο δε λα Υνιϖερσιδαδ ϖα α
εσταρ, εν γραν παρτε, µεδιδο
πορ λα εστρυχτυρα οργανιζαδα
(χεντρο δε εξτενσι⌠ν) θυε
ποσιβιλιτε εϖαλυαρ λνεασ ψ
µεχανισµοσ δε προψεχχι⌠ν
σοχιαλ, θυε περµιτα ϖαλοραρ λοσ
seρϖιχιοσ δε εξτενσι⌠ν δε
αχυερδο χον λασ νεχεσιδαδεσ
σοχιαλεσ ψ ελ ϖνχυλο δε λα
διριγενχια πολτιχα ψ εµπρεσαριαλ.
Εστο, µεδιαδο πορ λα ρεαλιζαχι⌠ν
δε εστυδιοσ δε µερχαδο, λα
χονφορµαχι⌠ν δε µεσασ
ιντερινστιτυχιοναλεσ ψ δε λα ρεδ
δεπαρταµενταλ δε προψεχχι⌠ν
σοχιαλ θυε περµιταν αναλιζαρ λα
ινχορποραχι⌠ν δε λα αχαδεµια
α λα σολυχι⌠ν δε λοσ προβλεµασ
ρεγιοναλεσ, ελ φορταλεχιµιεντο
δε λα πρ〈χτιχα σοχιαλ ψ
χοµυνιταρια δε λοσ εστυδιαντεσ
ψ λα ελαβοραχι⌠ν δε υν
πορταφολιο δε σερϖιχιοσ δε
εξτενσι⌠ν α παρτιρ δε φοροσ,
σεµιναριοσ ψ ταλλερεσ.

∆ιχηο προγραµα σε ενµαρχα εν
λα ιδεα σεγν λα χυαλ ελ χαµβιο
ινστιτυχιοναλ ϖα λιγαδο α λα
χονσολιδαχι⌠ν δε λνεασ ψ
προψεχτοσ δε ινϖεστιγαχι⌠ν, α λα
αµπλιαχι⌠ν δε γρυποσ δε
ινϖεστιγαχι⌠ν ρεχονοχιδοσ ψ
σεµιλλεροσ, α λα ιντεγραχι⌠ν δε
λα ινϖεστιγαχι⌠ν χον λα δοχενχια,
α λα χονφορµαχι⌠ν δε ρεδεσ
χιεντφιχασ ναχιοναλεσ ε
ιντερναχιοναλεσ, αλ δεσαρρολλο δε
λα ινϖεστιγαχι⌠ν πεδαγ⌠γιχα, α λα
χρεαχι⌠ν δε νυεϖοσ χεντροσ δε
ινϖεστιγαχι⌠ν ψ, φιναλµεντε, α λα
προδυχχι⌠ν ψ διφυσι⌠ν δε λα
αχτιϖιδαδ χιεντφιχα.
Λα προψεχχι⌠ν σοχιαλ:
Λα υνιϖερσιδαδ εσπερα
προψεχταρσε εν συ εντορνο α
τραϖσ δε λοσ σιγυιεντεσ

Ελ Βιενεσταρ υνιϖερσιταριο ψ
λα χοµυνιδαδ υνιϖερσιταρια:
Παρα αλχανζαρ διχηασ αχχιονεσ,
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χοντινυαρ χον ελ αποψο α λοσ
εστυδιαντεσ δε βαϕοσ ρεχυρσοσ
εχον⌠µιχοσ ψ ποβλαχιονεσ
ϖυλνεραβλεσ, πορ υν λαδο; ψ ελ
φορταλεχιµιεντο
δε
λα
περµανενχια δε εστυδιαντεσ
χον
χοµπετενχιασ
εξχεπχιοναλεσ εν ελ αρτε, λα
χιενχια ψ ελ δεπορτε, πορ ελ οτρο.

λα Υνιϖερσιδαδ προπονε λοσ
σιγυιεντεσ προγραµασ:
∗ Βιενεσταρ δε λα χοµυνιδαδ
υνιϖερσιταρια.
∗ Χοοπεραχι⌠ν
εγρεσαδο.

χον

ελ

∗ Χυαλιφιχαχι⌠ν δε δοχεντεσ,
ινϖεστιγαδορεσ
ψ
αδµινιστρατιϖοσ.

Φιναλµεντε, εσ οπορτυνο χρεαρ
υν χεντρο δε ινφορµαχι⌠ν παρα
ελ
εµπλεο,
αυµενταρ
συστανχιαλµεντε
λα
χονφορµαχι⌠ν δε ασοχιαχιονεσ
δε εγρεσαδοσ ψ φορταλεχερ λασ
αχχιονεσ δε σεγυιµιεντο,
ϖινχυλαχι⌠ν ψ χαπαχιταχι⌠ν δε
λοσ εγρεσαδοσ.

∗ Χονστρυχχι⌠ν δε ιδεντιδαδ,
χοµπροµισοσ ψ σεντιδο δε
περτενενχια.
∗ ∆ιφυσι⌠ν ψ χοµυνιχαχι⌠ν δε
λα µισι⌠ν ψ λογροσ δε λα
Υνιϖερσιδαδ.

Λα εϕεχυχι⌠ν ποσιτιϖα δε λασ
διστιντασ
αχτιϖιδαδεσ
υνιϖερσιταριασ δεπενδε δε λα
ιντερϖενχι⌠ν δεχιδιδα δε συσ
εσταµεντοσ. Εσ φυνδαµενταλ
ιµπλεµενταρ πολτιχασ ηαχια λα
φορµαχι⌠ν πεδαγ⌠γιχα παρα ελ
εϕερχιχιο δοχεντε, δε φορµαχι⌠ν
δε αλτο νιϖελ παρα δοχεντεσ,
ινϖεστιγαδορεσ, αδµινιστρατιϖοσ
ψ ελ φορταλεχιµιεντο δε
εστµυλοσ αχαδµιχοσ παρα
δοχεντεσ ψ εστυδιαντεσ.
Παραλελαµεντε, εσ νεχεσαριο
δεσαρρολλαρ εϖεντοσ δε
χονστρυχχι⌠ν δε ιδεντιδαδ ψ
προπ⌠σιτοσ χοµπαρτιδοσ,
αδελανταρ ελ σεµιναριο

Εστε παθυετε δε προγραµασ σε
ενµαρχαν εν ελ ιντερσ
ινστιτυχιοναλ πορθυε ελ
δεσαρρολλο δε λασ αχτιϖιδαδεσ
χεντραλεσ δε λα Υνιϖερσιδαδ σε
χυµπλα εν υν αµβιεντε
προπιχιο θυε γενερε βιενεσταρ
µεδιαδο πορ υν χοµπλετο
δεσαρρολλο ηυµανο α παρτιρ δε
φορταλεχερ λασ πολτιχασ
ινστιτυχιοναλεσ παρα ελ λιδεραζγο,
λα ηιγιενε ψ λα σεγυριδαδ
ινδυστριαλ, λα εξαλταχι⌠ν ψ
ρεχονοχιµιεντο δε δοχεντεσ,
εστυδιαντεσ ψ αδµινιστρατιϖοσ.
Λα

υνιϖερσιδαδ

εσπερα
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Ινστιτυχιοναλ δε Πλανεαχι⌠ν
(ΧΙΠ).

περµανεντε εν πολτιχα
εδυχατιϖα ψ αυτονοµα
υνιϖερσιταρια µοδερνιζανδο λοσ
σιστεµασ δε χοµυνιχαχι⌠ν
ιντερνοσ ψ εξτερνοσ (Εµισορα
ΥΦΜ εστρεο, π〈γινασ ωεβσ,
ΑΤΕΙ, εντρε οτροσ).

Α τραϖσ δε λα αχρεδιταχι⌠ν,
χοµο πολτιχα ινστιτυχιοναλ, σε
βυσχα ασεγυραρ λα χαλιδαδ
φορµατιϖα δε λοσ προγραµασ
αχαδµιχοσ υτιλιζανδο λα
αυτοεϖαλυαχι⌠ν χοµο προχεσο
σιστεµ〈τιχο δε ρεφλεξι⌠ν
περµανεντε. Ελλο, ιµπλιχα
προσεγυιρ χον λοσ προχεσοσ δε
χαπαχιταχι⌠ν δοχεντε ψ
προδυχχι⌠ν δοχυµενταλ.

Λα πλανεαχι⌠ν υνιϖερσιταρια
ψ λα αχρεδιταχι⌠ν:
Παρα
δεσαρρολλαρ
εστα
ιµπορταντε
αχχι⌠ν,
λα
Υνιϖερσιδαδ προπονε λοσ
σιγυιεντεσ προγραµασ:

Λοσ
προχεσοσ
δε
αυτοεϖαλυαχι⌠ν ψ πλανεαχι⌠ν
ποσιλιταρ〈ν οργανιζαρ λα γεστι⌠ν
υνιϖερσιταρια.

∗ Πλανεαχι⌠ν, εϖαλυαχι⌠ν ψ
σεγυιµιεντο
∗ Γεστι⌠ν δε λα αχρεδιταχι⌠ν
δε λα χαλιδαδ δε λα εδυχαχι⌠ν.

Λα
οργανιζαχι⌠ν,
λα
αδµινιστραχι⌠ν ψ λα γεστι⌠ν:

Λοσ αντεριορεσ προγραµασ σον
δε συµα ιµπορτανχια παρα λα
υνιϖερσιδαδ ψα θυε λε
περµιτιρ〈ν χονταρ χον υν
σιστεµα ιντεγραλ δε ινφορµαχι⌠ν
αχαδµιχα ψ αδµινιστρατιϖα, δε
ταλ συερτε θυε περµιτα εϕεχυταρ
αχτιϖιδαδεσ δε σεγυιµιεντο α
συσ προχεσοσ ψ πλανεσ (Π∆Ι) ψ
γενεραρ
αχτιτυδεσ
δε
αυτοεϖαλυαχι⌠ν, σεγυιµιεντο ψ
χοντρολ δε λοσ πλανεσ δε
δεσαρρολλο δε λασ φαχυλταδεσ ψ
προψεχτοσ εδυχατιϖοσ δε λοσ
προγραµασ, ασ χοµο δελ
φυνχιοναµιεντο δελ Χοµιτ

Παρα γαραντιζαρ θυε εστα αχχι⌠ν
εστρατγιχα λογρε συ χοµετιδο,
λα υνιϖερσιδαδ πλαντεα λοσ
σιγυιεντεσ προγραµασ:
∗ Γεστι⌠ν ιντερναχιοναλ.
∗ Γεστι⌠ν αµβιενταλ.
∗ ∆εσαρρολλο αδµινιστρατιϖο,
δεσχεντραλιζαχι⌠ν
ψ
εστρυχτυρα
οργ〈νιχα
ινστιτυχιοναλ αχορδε χον λα
ϖισι⌠ν, ΠΕΙ ψ Π∆Ι.
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Λασ αντεριορεσ 6 αχχιονεσ
εστρατγιχασ δεσχριτασ σε
προπονεν χοµο βασε δε υν
τραβαϕο χοµπαρτιδο πορ λα
χοµυνιδαδ αχαδµιχα παρα
χονστρυιρ υν φυτυρο προµισοριο
παρα λα Υνιϖερσιδαδ ψ ρεαλιζαρ
συ ρεσπονσαβιλιδαδ πολτιχο 
σοχιαλ δεριϖαδα δε συ µισι⌠ν.

∗ Αµπλιαχι⌠ν ψ οπτιµιζαχι⌠ν
δε λα πλαντα δε περσοναλ
δοχεντε.
∗ Γενεραχι⌠ν δε ρεχυρσοσ ψ
γεστι⌠ν φινανχιερα
Εστοσ προγραµασ ποσιβιλιταν
θυε
λα
αδµινιστραχι⌠ν
υνιϖερσιταρια γαραντιχε θυε λα
µισι⌠ν ινστιτυχιοναλ σε λογρε.
∆ε εστα µανερα, εσ νεχεσαριο
θυε λα αδµινιστραχι⌠ν εστ
αχορδε
χον
χριτεριοσ
ιντερναχιοναλεσ ψ σε πρεπαρε ψ
δεσαρρολλε πορ µεδιο δε
χονϖενιοσ ψ χοοπεραχι⌠ν
εστρατγιχα, παρτιχυλαρµεντε εν
γεστι⌠ν δε χαλιδαδ α νιϖελ
αχαδµιχο, ινϖεστιγατιϖο ψ
προψεχχι⌠ν σοχιαλ. Εσ β〈σιχο θυε
σε γενερε υνα αδµινιστραχι⌠ν
παρα λα εδυχαχι⌠ν σοβρε
ρεθυισιτοσ δε χοντρολ δε χαλιδαδ,
δε αυδιτορα ιντερνα ψ εξτερνα
ψ δε χριτεριοσ χλαροσ ψ
περτινεντεσ παρα ρεοργανιζαρ
περµανεντε ψ ραχιοναλµεντε
συσ εστρυχτυρασ αχαδµιχασ 
αδµινιστρατιϖασ.
Λα
ραχιοναλιζαχι⌠ν ψ αµπλιαχι⌠ν δε
λα πλαντα δοχεντε, ασ χοµο λα
διϖερσιφιχαχι⌠ν δε λασ φυεντεσ δε
ινγρεσο ψ ελ φορταλεχιµιεντο
φινανχιερο, περµιτιρ〈ν θυε λα
υνιϖερσιδαδ
χυµπλα
εφιχαζµεντε χον συ µισι⌠ν.

Παρα χυµπλιρ χον λοσ οβϕετιϖοσ
ψ ενµαρχαδο εν συσ φυνχιονεσ
β〈σιχασ, λα Υνιϖερσιδαδ δελ
Θυινδο τιενε σεισ αχχιονεσ
εστρατγιχασ.
Λα δοχενχια.
Λα ινϖεστιγαχι⌠ν.
Λα προψεχχι⌠ν σοχιαλ.
Ελ βιενεσταρ υνιϖερσιταριο ψ λα
χοµυνιδαδ υνιϖερσιταρια.
Λα πλανεαχι⌠ν υνιϖερσιταρια ψ
λα αχρεδιταχι⌠ν.
Λα οργανιζαχι⌠ν, λα αδµινισ−
τραχι⌠ν ψ λα γεστι⌠ν.
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Προψεχτο Εδυχατιϖο Ινστιτυχιοναλ
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ΗΙΜΝΟ Α ΛΑ
ΥΝΙςΕΡΣΙ∆Α∆ ∆ΕΛ ΘΥΙΝ∆⊆Ο
Ι
∆εσδε ελ φονδο δελ αλµα θυινδιανα
νυεστρο χλαυστρο γλοριοσο συργι⌠.
Λα ϖερδαδ , ελ σαβερ, λα εσπερανζα
χον δεστελλοσ δε λυζ σε πλασµ⌠.
ΧΟΡΟ
Υνιϖερσιδαδ, Υνιϖερσιδαδ
αλ υνσονο τοδοσ χαντεµοσ
Υνιϖερσιδαδ , Υνιϖερσιδαδ
Αλµα Ματερ πορ τι τριυνφαρεµοσ.
ΙΙ
Εν λασ αυλασ σε εσχυχηα ελ µυρµυλλο
δε λασ µεντεσ δισπυεστασ, χονσχιεντεσ
δε λα λυχηα ϖιταλ, θυε εσ οργυλλο
δε λασ αλµασ ινθυιετασ ϖαλιεντεσ.
ΙΙΙ
Ψ ελ σαβερ ρεφυγι⌠ συ σονιδο
εν χαδενασ δε αµορ ψ χαφετοσ
ερεσ ↔Υνιϖερσιδαδ δελ Θυινδο≈
υν ρεµανσο δε λυζ ε ιντελεχτο.

Λετρα: Γλορια Γ⌠µεζ δε Αρανγο
Μσιχα: Λυχασ Φαβι〈ν Μολανο
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