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Salutació del degà
Benvinguts i benvolguts!
Aquest curs ens hem de mudar ben mudats perqu• estrenem plans dÕestudis. Aix˜ vol dir
que comen•a una nova etapa que engeguem ilálusionats i, tambŽ vol dir, que tots plegats,
estudiants, personal dÕadministraci— i serveis i professors ens haurem dÕarremangar els
vestits de gala per emp•nyer fort les adaptacions entre plans, per ajustar els programes als
nous descriptors de les assignatures i per afinar les noves mat•ries obligat˜ries. Aquest
esfor• ens ha de permetre entronitzar uns plans dÕestudis que, tot i seguint la l’nia marcada
pels plans de 1992, aporten com a principal novetat uns itineraris concisos que permetran
anar cap a especialitzacions atractives. LÕadaptaci— dels plans de 1992 als de 1998 es fa
simultˆniament per a tots els cursos, deixant per˜ quatre convocat˜ries de les assignatures
de 1992 per als alumnes que hagin optat per no canviar de pla dÕestudis.
Per als que sou nous en aquesta casa us voldria fer notar que dins la Facultat, i tambŽ dins
la Universitat Aut˜noma de Barcelona, gaudim dÕuns ˜rgans institucionals de tall democrˆtic
amb tarannˆ contrastat de bon funcionament. En aquest sentit, els termes Claustre, Junta i
Comissions delegades s—n sin˜nims de participaci— i dÕinter•s en les decisions que ens
afecten a tots, una de les quals serˆ lÕelecci— dÕun nou equip deganal cap a mitjan curs.
Aprofito aquestes ratlles per posar-me, amb tot lÕequip actual, a disposici— incondicional
dels nous elegits.
TambŽ podreu observar que, malgrat la prioritat donada a la reposici— i millora de material
docent, ens hem pogut permetre ben poques alegries: unes quantes aules millorades en termes
de visibilitat i pareu de comptar. Aquesta escassetat de mitjans, fruit dÕuna pol’tica
universitˆria de m’nims vitals per all˜ de Òmentre hi ha vida...Ó, no fa sin— convertir en
prof•tiques les paraules del gran pensador JosŽ Luis L—pez Aranguren (1967): ÒEns trobarem
que hi haurˆ una universitat per als pobres, que serˆ la universitat oficial, la universitat de
lÕEstat, i dÕaltra banda, la universitat dÕelit, que seran aquestes universitats ÒlliuresÓ entre
les quals es podrˆ elegir: perqu• hi haurˆ universitats de la mateixa EsglŽsia, universitats
dÕordes religiosos, dÕinstituts seculars, dÕassociacions purament seglars cat˜liques etc. Vegeu,
per tant, que hi ha tot un ventall de possibilitats [...] i que estˆ perfectamnt planejada
lÕorganitzaci— de lÕensenyament superior a Espanya. Aquesta planificaci— jo diria que
consisteix a fer plans per a la regimentaci— classistament discriminat˜ria dins lÕensenyament
superior, per a un neoclericalisme i per al despla•ament de la universitat oficial [...] que serˆ
una universitat molt mal dotada, cada vegada mŽs mal dotada i molt regimentada. Serˆ una
universitat per a pobres i nomŽs per a pobres. Perqu• els altres, lÕelit del futur, anirˆ a les
altres universitats [...]. Aquesta universitat de lÕEstat Žs, tanmateix, lÕœnica esperan•a de
tenir una universitat veritablement nostra i relativament presentable per als espanyols dÕaqu’
i dÕara.Ó
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Dins del proper curs per˜, res no ens podrˆ impedir que poguem tenir un pensament per a
les segŸents commemoracions:
175 anys del naixement de J.E. Cairnes (26-12-1823)
150 anys de la publicaci— dels Principles of Political Economy, de J.S. Mill (1a edici— 1848)
125 anys de la publicaci— dels ƒlŽments dÕŽconomie politique pure, de M.E.L. Walras
(1a edici— 1874-1877)
125 anys del naixement de L. Einaudi (24-3-1874)
125 anys del naixement de W.C. Mitchell (5-8-1874)
100 anys de la publicaci— dels ƒtudes dÕŽconomie politique appliquŽe, de M.E.L. Walras
(1» edici— 1898)
100 anys del naixement de L. Robbins (2-1-1898)
100 anys del naixement de B. Ohlin (23-4-1899)
100 anys del naixement de E.H. Chamberlin (18-5-1899)
100 anys del naixement de M. Kalecki (22-6-1899)
75 anys de la mort dÕE. Barone (14-5-1924)
75 anys de la mort dÕA. Marshall (13-7-1924)
25 anys de la mort de L. von Mises (10-10-1973)
Aquestes commemoracions ens poden ajudar a treure la pols a autors ben diversos que han
ajudat a convertir la Ci•ncia Econ˜mica, per a bŽ o per a tambŽ, en el que actualment Žs. I
ens poden servir de reflexi— i prop˜sit dÕesmena per al dia de sant Ambr˜s (7 de desembre),
festa de la nostra Facultat.
Llu’s BarbŽ
Degˆ
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1.1. Com s’organitza
1.1.1. Reglament de la Facultat
Estatuts de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Els ˜rgans de govern de la Facultat s—n el Claustre, la seva Junta delegada, i lÕequip de
Deganat.

1. EL CLAUSTRE DE FACULTAT
1.1. Funcions
DÕacord amb els Estatuts de la UAB (art. 46), el Claustre de Facultat Žs lÕ˜rgan de govern
responsable de lÕelaboraci— de les l’nies generals dÕactuaci— de la Facultat, de la supervisi—
de la gesti— dels altres ˜rgans de govern, de tota ulterior modificaci— del present Reglament,
i de lÕelecci— del Degˆ de la Facultat.
1.2. Composici—
Integren el Claustre el degˆ, que el presideix; el secretari, que ho serˆ tambŽ del Claustre;
la totalitat del professorat amb dedicaci— a temps complet i que imparteix doc•ncia a la
Facultat; la meitat dels professors amb dedicaci— parcial; el President del Consell dÕ Estudiants
de la Facultat i representats dels estudiants de cadascun dels cursos de primer, segon i tercer
cicle, en nombre equivalent al del total dels professors claustrals; i representants del PAS,
fins a un deu per cent del total de membres del Claustre.
1.3. Elecci—
Els representants al Claustre seran elegits dÕentre llurs estaments respectius; es podran elegir
igualment membres suplents. Les eleccions al Claustre es faran cada dos anys. Qualsevol
membre del Claustre que durant aquest per’ode perdi la condici— de tal serˆ substitu•t per
un membre escollit entre els dels mateix estament.
1.4. Funcionament
El Claustre es reunirˆ com a m’nim una vegada a lÕany en sessi— ordinˆria. LÕordre del dia
el fixarˆ la mesa del Claustre i la convocat˜ria es farˆ amb un m’nim de set dies dÕantelaci—.
Es podran incloure nous punts a lÕordre del dia si el Claustre hi aprova, per majoria simple,
recurs dÕurg•ncia. La mesa podrˆ convocar sessions extraordinˆries, i caldrˆ que ho faci
quan ho soláliciti el 30 % dels membres del Claustre. La mesa podrˆ escur•ar el termini de
convocat˜ria si la urg•ncia ho requereix. La mesa estarˆ formada pel degˆ, el secretari, un
professor, un estudiant i un membre del PAS; aquests tres darrers seran elegits pels claustrals
dels estaments respectius, que podran nomenar suplents, i podran igualment revocar els
nomenaments. Per a la constituci— vˆlida del Claustre caldrˆ la pres•ncia de la majoria dels
seus membres en primera convocat˜ria, i dÕuna quarta part en segona convocat˜ria, la qual
es reunirˆ quinze minuts desprŽs de lÕhora inicialment assenyalada. Els acords sÕadoptaran
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per majoria simple, llevat dels casos dÕelecci— de cˆrrecs i de modificaci— del present
Reglament, en els quals sÕexigirˆ majoria absoluta en una primera volta, i majoria simple a
la segona. Les actes de les sessions podran ser consultades per qualsevol membre de la
Facultat.
Totes les altres qŸestions de procediment i dÕinterpretaci— es deixaran a criteri de la mesa
del Claustre.

2. LA JUNTA DE FACULTAT
2.1. Funcions
DÕacord amb els Estatuts de la UAB (art. 47), la Junta de Facultat Žs lÕ˜rgan ordinari de
govern i gesti— de la Facultat, i responsable de lÕorganitzaci— de la doc•ncia, lÕelaboraci— o
modificaci— dels plans dÕestudis, lÕaprovaci— del pla docent i lÕaprovaci— del perfil docent
de les convocat˜ries de concursos pœblics per a places de professor justificades amb necessitats
docents de la Facultat.
2.2. Composici—
Integren la Junta de Facultat el degˆ, que la presideix, i els membres del seu equip; els
directors i un professor membre del Claustre dels Departaments dÕEconomia i Hist˜ria
Econ˜mica, Economia Aplicada i Economia de lÕ Empresa; un professor en representaci—
dels professors dÕaltres departaments que tinguin doc•ncia a la Facultat; els coordinadors
de doc•ncia de les seccions en el cas que no siguin caps de departament; sis professors elegits
pel conjunt del professorat; tres membres del PAS; el president del Consell dÕEstudiants, i
una representaci— dels tres cicles de la Facultat que en total igualin el nombre de professors
a la Junta excepte lÕequip deganal; i lÕadministrador del centre.
2.3. Elecci—
Els representants del professorat, del PAS i dels estudiants seran elegits per llurs estaments
respectius; es podran elegir igualment membres suplents. La Junta es renovarˆ cada dos
anys, immediatament desprŽs de lÕelecci— del degˆ (en el cas dels estudiants, la renovaci—
podrˆ ser anyal).
2.4. Funcionament
La Junta es reunirˆ en sessi— ordinˆria, convocada pel degˆ, un m’nim de tres vegades a
lÕany. LÕordre del dia el fixarˆ el degˆ i el seu equip recollint les propostes de qualsevol
membre de la Junta, i la convocat˜ria es farˆ amb set dies dÕantelaci— com a m’nim. En el
cas dÕeventuals sessions extraordinˆries, aquest termini podrˆ ser escur•at si la urg•ncia ho
requereix. Es podran aprovar afers de trˆmit de carˆcter urgent, sempre que hi hagi unanimitat
de lÕequip de Deganat i els directors dels departaments, sense necessitat de convocar la
Junta; els acords quedaran supeditats, per˜, a la ratificaci— de la Junta en la sessi— ordinˆria
segŸent. Per a la constituci— vˆlida de la Junta, caldrˆ la pres•ncia de la majoria dels seus
membres en primera convocat˜ria, i dÕuna tercera part en segona, la qual es reunirˆ quinze
minuts desprŽs de lÕhora assenyalada inicialment. Els acords sÕadoptaran per majoria simple
dels assistents.
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La informaci— i les propostes relatives als temes previstos en lÕordre del dia seran a disposici—
dels membres de la Junta, per escrit, com a m’nim 24 hores abans de la reuni—. Una vegada
redactat lÕordre del dia, no es podran introduir nous punts, excepte en el cas que se nÕaprovi
el carˆcter urgent per una majoria de dos ter•os. Les mocions o esmenes a les propostes
sÕhauran dÕentregar per escrit al secretari abans de lÕinici de la sessi—. Les mocions o esmenes
presentades de viva veu tan sols podran ser posades a votaci— si sÕaprova per una majoria
de dos ter•os.
Les actes de les sessions hauran de ser aprovades en la sessi— immediatament posterior, i
podran ser consultades per qualsevol membre de la Facultat.
La Junta podrˆ constituir les comissions permanents que consideri necessˆries: hi haurˆ,
com a m’nim, una Comissi— de Doc•ncia i Ordenaci— Acad•mica, i una Comissi— de Finances
i Serveis.

3. L’EQUIP DE DEGANAT
El degˆ serˆ elegit pel Claustre dÕentre els professors catedrˆtics o titulars, i serˆ nomenant
pel rector. Els candidats a degˆ presentaran, abans dÕefecturar-se les eleccions, les l’nies
directrius de llur actuaci— i la relaci— de les persones de llur equip, que comportarˆ un m’nim
de dos vicedegans (responsables de les ˆrees de Doc•ncia i Ordenaci— Acad•mica, i de
Finances i Serveis, respectivament), i un secretari. Serˆ elegit el candidat que obtingui
majoria absoluta en una primera votaci—, o majoria simple en una segona. En el cas de
presentar-se un sol candidat, es requerirˆ tan sols que en la primera votaci— els vots positius
superin els negatius. El mandat de degˆ serˆ de dos anys, i no podrˆ exercir mŽs de dos
mandats consecutius. El seu cessament implica el de tot el seu equip. En cas de dimissi—
dÕalgun membre de lÕequip, el degˆ podrˆ procedir a la designaci— dÕun substitut, que haurˆ
de ser ratificat per la primera Junta de Facultat que es faci. El degˆ pot ser revocat del seu
cˆrrec, pr•via presentaci— dÕuna moci— avalada per un ter• dels membres del Claustre, i que
comporti la proposta dÕuna nova candidatura, i en el cas que la moci— obtingui la majoria
absoluta dels vots dels claustrals presents.

4. LES COMISSIONS PERMANENTS DE LA FACULTAT
Les comissions es formaran seguint un criteri que garanteixi la representaci— dels estaments
implicats en llur funcionament. Els membres de les comissions seran elegits pels representants
dels estaments respectius, per la Junta, o pels colálectius que aquells representen. Les
comissions elaboraran propostes i prendran decisions en les mat•ries que els pertoquen, i
subministraran a la Junta la informaci— adequada per tal que aquesta ratifiqui els seus acords
o no. Els membres de les comissions seran elegits cada dos anys (en el cas dels estudiants,
la renovaci— podrˆ ser anyal). Cada comissi— podrˆ elaborar una proposta de Reglament de
funcionament. Qualsevol membre de la Facultat podrˆ consultar les actes i les comunicacions
de les comissions.
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4.1. La Comissi— de Doc•ncia
La Comissi— de Doc•ncia Žs una Comissi— Permanent de la Junta de Facultat, que es
constituirˆ desprŽs de lÕelecci— del degˆ i del seu equip.
Les seves funcions s—n: vetllar per la correcta aplicaci— del Pla dÕestudis, i assegurar i
controlar el bon funcionament dels cursos; avaluar anualment el rendiment docent del
professorat i elaborar lÕinforme resum corresponent; coordinar lÕelaboraci— del Pla docent
anyal, dÕacord amb els departaments; informar els departaments de les necessitats de personal
docent, per tal de dur a terme lÕensenyament que condueixi a lÕobtenci— dels t’tols que la
Facultat atorgui, controlar el compliment de lÕhorari de doc•ncia i de tutories; i totes aquelles
tasques de carˆcter docent que li encomani la Junta de Facultat.
Integren la Comissi— de Doc•ncia el degˆ, que la presideix, i que pot delegar la seva
representaci— en un vicedegˆ; el vicedegˆ responsable dÕaquesta ˆrea, els directors dels
departaments presents a la Junta, els coordinadors de secci—, i un nombre igual dÕestudiants
elegits entre els que pertanyen a la Junta de Facultat. El president de la Comissi— de Doc•ncia
podrˆ solálicitar la pres•ncia de professors o estudiants sempre que ho consideri necessari.
4.2. La Comissi— de Serveis i Finances
Els serveis i les finances de la Facultat s—n de carˆcter centralitzat i descentralitzat. Els
serveis centralitzats s—n responsabilitat del Govern de la Facultat, i organitzats i gestionants
per aquest, que nÕhaurˆ de donar compte a la Junta i al Claustre. Els pressupostos per al
finan•ament dels serveis de la Facultat provindran del pressupost de la Universitat i de les
subvencions o ajuts previstos en els Estatuts de la Universitat; i, si sÕescau, de les aportacions
dels departaments en les quotes de participaci— que sÕestableixin.
Els serveis descentralitzats s—n responsabilitat dels departaments i, en conseqŸ•ncia,
organitzats i gestionats per ells, estaran finan•ats per les aportacions pressupostˆries de la
Universitat als departaments i, si sÕescau, per les aportacions de la Facultat als departaments
en les proporcions que sÕestableixin.
El serveis actuals de Biblioteca, Hemeroteca, Biblioteca Carandell i Centre de Cˆlcul s—n
serveis descentralitzats de la Facultat per a lÕensenyament i la recerca. En aquest sentit, llur
organitzaci— i gesti— correspon al Govern de la Facultat, com tambŽ les de Consergeria i
Secretaria.
La Comissi— de Serveis i Finances Žs una comissi— permanent de la Junta de Facultat, que
es constituirˆ desprŽs de lÕelecci— del degˆ i el seu equip.
Les seves funcions s—n: lÕorganitzaci— i la gesti— dels serveis centralitzats de la Facultat,
com tambŽ la coordinaci— dels serveis descentralitzats i lÕelaboraci— del pressupost de la
Facultat, que ha de ser aprovat per la Junta.
S—n membres de la Comissi— el Degˆ, que la presideix, i que pot delegar la seva representaci—
en un vicedegˆ, el vicedegˆ responsable dÕaquesta ˆrea, directors dels departaments presents
a la Junta o persones en qui deleguin, un nombre igual dÕestudiants elegits entre els que
pertanyen a la Junta de Facultat, un membre del PAS elegit entre els que s—n membres de
la Junta, i el cap de Negociat. Podran ser convocats a les reunions de la Comissi— els
coordinadors de Biblioteca, del Centre de Cˆlcul i de la Borsa de Treball.
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5. EL PRESSUPOST DE LA FACULTAT
El pressupost de la Facultat ha de ser equilibrat en ingressos i despeses.
La finalitat del pressupost de la Facultat Žs el compliment de les funcions del centre, definides
en lÕarticle 21 dels Estatuts de la Universitat.
Els ingressos provindran:
a) Dels recursos assignats a la Facultat pel pressupost de la Universitat.
b) Les subvencions i els ajuts espec’fics a la Facultat.
c) Les aportacions que, si sÕescau, facin els departaments a la Facultat per al manteniment
dels serveis centralitzats.
Les despeses seran expressi— de:
d) Les assignacions fetes als serveis centralitzats de la Facultat pel concepte de funcionament
o inversions.
e) Les aportacions que, si sÕescau, faci la Facultat als departaments.
En tot cas, les aportacions referides als anteriors apartats c i e que es facin des de la Facultat
als departaments, o des dels departaments a la Facultat, seran equitatives i es determinaran
mitjan•ant m˜duls de repartiment objectius.

6. COMISSIÓ DE LA BORSA DE TREBALL
ƒs una comissi— que tŽ com a funci— impulsar la Borsa de Treball de la Facultat. Integren
la Comissi— un professor coordinador nomenat pel degˆ, un representant del Consell
dÕEstudiants de la Facultat i un representant anomenat expressament dÕassociacions
dÕestudiants o dÕexalumnes de la Facultat reconegudes per la Facultat. La Comissi— tindrˆ
unes normes de funcionament aprovades per la Junta.

7. COORDINADORS: FUNCIONS
7.1. Coordinadors de doc•ncia
Els coordinadors de secci— seran els directors de departament en cas de seccions unidepartamentals; altrament seran nomenants pel degˆ a proposta del vicedegˆ de Doc•ncia i dels
directors dels departaments que imparteixin doc•ncia a la secci—. Tindran la funci— dÕinformar
regularment dels problemes relatius a la secci—, dÕescoltar els alumnes en els temes relatius
al desenvolupament dels continguts dels programes, i de trametre a la Comissi— de Doc•ncia
les qŸestions relatives a la vig•ncia del Pla dÕestudis en qu• pertoca a la secci—, a mŽs
dÕaquelles altres funcions que els pugui atorgar la Junta de Facultat.
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7.2. Coordinador del Centre de Cˆlcul
El degˆ podrˆ nomenar un coordinador del Centre de Cˆlcul de la Facultat.
El coordinador tindrˆ com a funcions: la coordinaci— dels usuaris docents i investigadors
dels serveis informˆtics de la Facultat, farˆ propostes dÕadquisici— dÕequipament, de
funcionament del servei i assessorarˆ el degˆ i el seu equip (pendent dÕadaptar a la nova
situaci—).
7.3. Coordinador de la Biblioteca
El degˆ podrˆ nomenar un coordinador de la Biblioteca de la Facultat. El coordinador tindrˆ
com a funcions: la coordinaci— del servei del fons de llibres i revistes de la Facultat dÕacord
amb les necessitats de les tasques docents i investigadores que es realitzen a la Facultat
(pendent dÕadaptar a la nova situaci—).
7.4. Coordinador de la Borsa de Treball
El degˆ podrˆ nomenar un coordinador de la Borsa de Treball. Les funcions seran coordinar
i impulsar la Borsa de Treball de la Facultat dÕacord amb el que estableixin les normes de
funcionament dÕaquest servei (pendent dÕadaptar a la nova situaci—).

8. EL CONSELL D’ESTUDIANTS I L’ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS
8.1. Consell dÕEstudiants
DÕacord amb el que preveu lÕarticle 165 dels Estatuts de la UAB, el Consell dÕEstudiants
de la Facultat Žs lÕ˜rgan executiu de la gesti— dels estudiants de la Facultat. Vetllarˆ pel
respecte i el compliment dels acords presos per lÕAssemblea de Representats.
S—n membres del Consell dÕEstudiants els estudiants claustrals escollits per lÕAssemblea
de Representants perqu• siguin membres de la Junta de Facultat, els estudiants claustrals
de la Facultat que ho siguin alhora del Claustre General de la UAB i el president del Consell
dÕEstudiants.
8.2. Assemblea de representants
LÕAssemblea de Representants dels estudiants dÕecon˜miques, formada pels estudiants
claustrals de la Facultat, nÕŽs lÕ˜rgan superior de representaci—. Li corresponen, entre altres
funcions, lÕelaboraci— del reglament intern, lÕelecci— del seu president, que ho serˆ tambŽ
del Consell dÕEstudiants dÕEcon˜miques, i lÕaprovaci— de les l’nies generals dÕactuaci— dels
estudiants en lÕˆmbit de la Facultat.
8.3. President del Consell
El president del Consell dÕEstudiants de la Facultat Žs el mˆxim representant dels estudiants
de la Facultat davant qualsevol instˆncia universitˆria. Li correspon executar els acords de
lÕAssemblea de Representants i del Consell dÕEstudiants de la Facultat.
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1.1.2. Òrgans de govern
Els ˜rgans de govern de la Facultat s—n el Claustre, la Junta de Facultat, les comissions, el
degˆ i els vicedegans. Els precedents degans han estat els professors Joan Sardˆ, Alejandro
Nieto, Llu’s BarbŽ, Santiago Rold‡n, Josep M. Vegara, Enric Genescˆ, Jaume Torras, Jordi
Bacaria, Isabel Fradera, Joan Montllor i Joan Clavera.
LÕequip deganal estˆ format actualment per:

Equip de govern
Degˆ

Dr. Llu’s BarbŽ

Vicedegˆ de Doc•ncia i
dÕOrdenaci— Acad•mica

Dr. Josep Llu’s Mart’nez

Vicedegˆ dÕEconomia i
Finances

Dr. Valeri Sorolla

Vicedegˆ de Coordinaci— Docent i
secretari acad•mic

Dr. Josep Pujol

1.1.3. L’administració del Centre
Funcions
LÕadministrador/a de Centre Žs el/la responsable de lÕadministraci— dels serveis universitaris,
del personal dÕadministraci— i serveis i de la gesti— del pressupost, de lÕˆmbit territorial que
li ha estat delegat per la ger•ncia. LÕadministrador/a de Centre no podrˆ tenir encomanades
funcions docents ni de recerca.

L’horari d’atenció al públic es:
De dilluns a divendres de 9.30 a 14.00 i de 15.30 a 16.30, en per’ode hˆbil, segons el calendari
acad•mic aprovat per la Junta de Govern.

C. Econ˜miques

11/7/98 20:59

P‡gina 16

16

La guia de l’estudiant 1998-1999

Àmbit de responsabilitats
LÕestructura administrativa per al desenvolupament de la doc•ncia homologada i la recerca
bˆsica de lÕˆmbit, es la segŸent:
Administradora
de Ci•ncies Socials
Gesti— (1)
acad•mica

Aula (3)
dÕInformˆtica

Gesti— (3)
econ˜mica

Departaments (2)
Biblioteca (3)

Consergeria (1)

1) Fac. Ci•ncies Econ˜miques i Empresarials, Fac. de Dret, i Fac. de Ci•ncies Pol’tiques i
de Sociologia.
2) Dep. dÕEconomia i Hist˜ria Econ˜mica, Dpt. dÕEconomia Aplicada, Dpt. dÕEconomia
de lÕEmpresa, Dpt. de Dret Privat, Dep. de Dret Pœblic i Ci•ncies Historicojur’diques,
Dep. de Ci•ncia Pol’tica i Dret Pœblic, Dep. de Sociologia.
3) Serveis Comuns a tot lÕˆmbit.

Personal i mitjans de comunicació
Roser Juan i Ahicart
M» Carmen Mesas Gil

Administradora de Centre
Secretˆria

Adre•a:
Tel•fon:
Fax:
Adre•a E-mail:

Edifici B, porta B0-123
93 581 20 63
93 581 20 02
ad.c.socials@uab.es

C. Econ˜miques

11/7/98 20:59

P‡gina 17

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

17

1.1.4. Estudiants
Representació dels estudiants al centre
President del Consell dÕEstudiants
Miquel Rodr’guez
Tel. 93 581 21 15
El Consell dÕEstudiants de la Facultat, tal i com preveu lÕarticle 165 dels estatuts de la UAB,
Žs lÕ˜rgan executiu de la gesti— dels estudiants a la Facultat. Per˜, a banda de les tasques
executives, tambŽ du a terme activitats amb vessants molt diverses.
Dins el mateix Consell han sorgit comissions o grups de treball dedicats, bˆsicament, a la
formaci— complementˆria dels estudiants i/o a promoure la cultura entre tots els membres
de la comunitat universitˆria.
Com a activitats de formaci— complementˆria, el Consell organitza cursos dÕinformˆtica
(amb cr•dits de lliure elecci—), seminaris monogrˆfics sobre qualsevol tema dÕactualitat
econ˜mica (seminari sobre lÕEuro, etc). Les activitats per a promoure la cultura van des del
Concurs dÕArt i Economia Ðque es seguirˆ organitzant cada anyÐ fins a la revista Paper
Mullat, que el Consell edita any rera any.
El Consell pretŽn, aix’, acostar-se i fer-se con•ixer, cada vegada mŽs, entre els i les estudiants
i fer que sÕimpliquin en totes les activitats organitzades tant per ell mateix com per la mateixa
Facultat.

Associacions d’estudiants del centre
AIESEC (Associació Internacional d’Estudiants de Ciències Econòmiques i Empresarials)
Davant les conseqŸ•ncies de la Segona Guerra Mundial, un grup dÕestudiants de Ci•ncies
Econ˜miques i Empresarials de set pa•sos europeus van advertir de la clara necessitat de
fomentar la capacitat de gesti— dels futurs l’ders tot augmentant el nivell de comunicaci—
entre les nacions. DÕaquesta manera sÕintentˆ posar en marxa una nova generaci— de
responsables del dia de demˆ capa•os de trencar amb els odis i els antagonismes que existien.
Aix’, el 1948 neix lÕAIESEC, una organitzaci— que sÕha convertit, avui en dia, en la mŽs
gran associaci— internacional no lucrativa, apol’tica i totalment dirigida per estudiants dÕarreu
del m—n. Actualment, lÕAIESEC Žs present en mŽs de 600 universitats de 70 pa•sos dels
cinc continents i tŽ una massa de membres que oscilála al voltant dels 50.000.
At•s lÕˆmbit cultural en qu• es mou, lÕAIESEC tŽ lÕestatut consultiu de la Unesco i estˆ
reconegut per la OIT.
Els objectius fundacionals i pels quals encara es mou lÕassociaci— s—n:
Ð Promoure lÕentesa internacional.
Ð Promoure la cooperaci— internacional.
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Ð Desenvolupar i preparar els estudiants donant-los una experi•ncia i fent-los capa•os de
convertir el seu potencial personal en una realitat, tot en un entorn de tolerˆncia
internacional.
Ð Contribuir al diˆleg entre les comunitats empresarial, acad•mica i estudiantil.
A aquests objectius fundacionals se nÕha afegit un altre de mŽs recent, que Žs Òoferir el
mˆxim possible de serveis œtils a la societat en generalÓ.
El Comit• local de Bellaterra fou fundat lÕany 1972. LÕAIESEC es troba al vest’bul de la
Facultat i el seu tel•fon Žs el 93 581 18 87.

Bellaterra Consulting “Junior Empresa”
Una Òjunior empresaÓ Žs una associaci— integrada i gestionada per estudiants universitaris,
de carˆcter apol’tic i sense ˆnim de lucre.
Els seus objectius principals son:
Ð Realitzar estudis i projectes com a una extensi— de la formaci—-oferta a les universitats.
Ð Posar en contacte els universitaris amb el m—n empresarial.
Ð Establir vincles tant professionals com personals amb els membres dÕaltres juniors, tant
nacionals com internacionals.
Bellaterra Consulting Žs la primera Òjunior empresaÓ que es va constituir a la UAB lÕany
1990 i estˆ adscrita al Departament dÕEconomia de lÕEmpresa de la Facultat.
Les tasques espec’fiques de lÕassociaci— son:
Ð Formaci— sobre implantaci— de Sistemes dÕAssegurament de la Qualitat Industrial (ISO
9000).
Ð Formaci— dÕIntroducci— en Borsa.
Ð Formaci— en Informˆtica de Gesti—.
Es realitzen projectes per a empreses com ara:
Ð Estudis de Mercat.
Ð Implantaci— de Sistemes dÕAssegurament de la Qualitat Industrial (ISO 9000).
Ð Comptabilitat Individual i de Societats assistida per ordinador.
Ð Estudis de Viabilitat.

L’Edifici dels Estudiants
A la pla•a C’vica trobareu lÕedifici dels Estudiants, on sÕhi concentren la majoria
dÕassociacions dÕestudiants del campus.
Per a mŽs informaci—, vegeu la secci— ÒLÕAut˜nomaÓ dÕaquesta mateixa guia.
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1.2. Els estudis
1.2.1. Estructura docent
Claustre de
Facultat

Degˆ

Equip
Deganat

Junta Facultat

Comissions
delegades

Coordinador
titulaci—

Coordinador de la titulaci—
dÕEconomia

Dr. Vicent Alcˆntara

Coordinador de la titulaci—
dÕAdministraci— i Direcci—
dÕEmpreses

Dr. Carlos Guallarte

Coordinadors de docència
Administraci— i Direcci—
dÕEmpreses (1r Cicle)

Dra. Eva Jansson

Economia (1r Cicle)

Dr. Jordi Rosell

Segons cicles

Dr. Josep Llu’s Raymond

Programa Erasmus

Dra. Muriel Casals
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1.2.2. Departaments que imparteixen docència a la Facultat
Departament d’Economia Aplicada
Director: Dr. Albert Recio
Secretaria: Tel. 93 581 18 41 / 93 581 16 80
e-mail departament: d.econ.aplicada@uab.es

Departament d’Economia i Història Econòmica
Director: Dr. Jordi Mass— Carreras
Secretaria de Fonaments: Tel. 93 581 12 03
Secretaria dÕHist˜ria: Tel. 93 581 12 00
e-mail departament: d.econ.h.economica@uab.es

Departament d’Economia de l’Empresa
Director: Dr. Joan Montllor
Secretaria: Tel. 93 581 12 09 / 93 581 22 63
e-mail departament: ecempresa@volcano.uab.es

Departament de Dret Privat
Director: Dra. M. Carmen Gete-Alonso y Calera
Secretaria: Tel. 93 581 21 45
e-mail departament: d.dret.privat@uab.es

Departament de Sociologia
Director: Dr. Andreu Lope Pe–a
Secretaria: Tel. 93 581 11 52
e-mail departament: d.sociologia@uab.es

Departament de Psicologia de l’Educació
Director: Dr. Santiago Estaœn Ferrer
Secretaria: Tel. 93 581 13 77
e-mail departament: d.psic.educacio@uab.es
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1.2.3. Departaments amb docència al Centre
Departaments presents a la Junta de Facultat
Economia dÕEconomia Aplicada
Economia de lÕEmpresa
Economia i Hist˜ria Econ˜mica

Altres departaments
Dret privat
Sociologia
Psicologia de lÕEducaci—

1.2.4. Relació de professorat del Centre
EE = ECONOMIA DE LÕEMPRESA
EA = ECONOMIA APLICADA
EH = ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
S = SOCIOLOGIA
DP= DRET PRIVAT

CAT= CATEDRËTIC
TIT = TITULAR DÕUNIVERSITAT
TEU = TITULAR DÕESCOLA
UNIVERSITËRIA
AS = ASSOCIAT
AJ = AJUDANT
BE = BECARI
VI = VISITANT

Professor
Alavedra Castellv’,
Alcantara Escolano,
Al—s Moner,

Anna
BE
Vicente
TIT
Ramon de TEU

Dep.
EA
EA
S

Tel.
2288
1276
2419

çlvarez Pedro,
Amor—s Mestres,
Amoroso Miranda,
Andreu Aznar,
Asensio Ruiz de Alda,
Aubanell Jubany,
Bacaria Colom,
Badia Carro,
BarbŽ Duran,
Barbera S‡nchez,
Berdie Muro,
Beviˆ Baeza,
Blanes Crist—bal,
Blas PŽrez,

Pablo
Antoni
Jaime
Jordi
Javier
Anna
Jordi
Jorge
Llu’s
Salvador
Elena
Carmen
J.Vicente
Beatriz de

EH
EE
EA
EH
EA
EH
EA
DP
EH
EH
DP
EH
EA
EH

1561
2262
1153
2570
1153

Despatx
B3-060
B3-080A
B3-187
Pol’tiques
B3-150
B1-133
B3-046
B3-112
B3-046

1128
2219
1201
1814
2219
2190
1528
1813

B3-040
B2-022 Dret
B3-114
B3-154
B2-022 Dret
B3-194
B3-054
B3-112-D

AJ
TEU
AS
TIT
BE
AS
CAT
AS
CAT
CAT
TEU
TIT
AJ
BE

e- mail
alavedra@volcano.uab.es
valcantara@volcano.uab.es

palvarez@idea.uab.es
jamoroso@volcano.uab.es
jordi.andreu@blues.uab.es
jasensio@volcano.uab.es
IEHE27@blues.uab.es
jbacaria@volcano.uab.es
IEHI5@cc.uab.es
sbarbera@cc.uab.es
cbevia@volcano.uab.es
jvblanes@volcano.uab.es
mdeblas@idea.uab.es
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Professor
Bordoy,
Borrell Vilanova,
Bosch Badia,
Bou Ysˆs,
Bra–as Espineira,
Brunet Cid,
Burani,
Busom Piquer,
Caba Alsina,
CaballŽ Vilella,
Caballero Jurado,
Cabeza Gutes,
Calero Vinelo,
Cals GŸell,
Camacho Alonso,
Camu–as Feijoo,
Cantala,
Capellas Puig,
Capelleras Segura,
Capelleras Segura,
Casamort Comas,
Cay—n Costa,
Cebreiro G—mez,
Claici,
Clavera Monjonell,
Conde Ruiz,
Creel,
Crist—bal Campoamor,
Cuss— Segura,
DÕEste Cukierman,
D‡vila Muro,
Devolder,
Dom’nguez,
Duro Moreno,
Escanez Cayuela,
Escudero Fern‡ndez,
Estruch Gibert,
Etxezarreta,
Eusebio,
Farell Ferrer,
Felip Capdevila,
Fern‡ndez,
Filimon,
Fina Sanglas,
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Catalina
Olga
Teya
S’lvia
J. Manel
Ferran
Nadia
Isabel
Pere
Jordi
Javier
Maite
Ar’stides
Joan
Cosme
Joan Anton
David
Joan
Jordi
Joan Llu’s
Elisenda
Magda
Ana
Adina-Oana
Joan
Ignacio
Michael
Adolfo
Xavier
Pablo
Julio
Daniel
Bego–a
J. Antonio
Camil
Pedro
Joan
Miren
Rossano
Montserrat
Blai
Jorge
Nela
Llu’s

BE
AS
AS
AS
TEU
TIT
BE
TIT
AS
CAT
BE
TIT
AS
CAT
BE
AS
BE
AS
AS
AJ
AS
AS
BE
BE
CAT
AJ
AS
BE
AS
AJ
TIT
AS
BE
AS
AS
Y3
CAT
CAT
BE
TIT
AS
Vi
BE
TIT

Dep.
EH
EE
EE
EE
EA
EA
EH
EA
EE
EH
EH
EH
EH
EA
EH
EE
EH
EE
EE
EE
EA
EE
EA
EH
EA
EH
EH
EH
EH
EA
EH
EH
EH
EA
EE
EE
S
EA
EE
EH
EE
EE
EE
EA

Tel.
1811
2264
2262
3258
2293

Despatx
B3-112-A
B1-140
B1-133
B1-121
B3-044
B3-084
1561
B3-150
2206
B3-086
2269
B1-116
2367
B3-146
1813
B3-112-D
2195
B3-164
1717
B3-170
1178
B3-042
1561
B3-150
3257
B1-127
1561
B3-150
2255
B1-123
3155
B1-001-C
2268
B1-110
2223
B2-014 Dret
2257
B1-119
2288
B3-060
1811
B3-112-B
1330
B3-038
3068
B3-190
1696
B3-198
1811
B3-112-B
1416
B3-113
1528
B3-054
1289
B3-170
2504
B3-117
1810
B3-106
7287766 SAB.
3154
B1-001-A
2256
B1-125
2417
B3-197 Pol’tiques
1740
B3-050
2258
B1-129
2932
B3-184
2254
B1-137
2250
B1-117
3153
B1-001-B
2779
B3-080

e- mail
cbordoy@idea.uab.es
Teya.Bosch@uab.es
jmbranas@volcano.uab.es
fbrunet@volcano.uab.es
nburani@idea.uab.es
ibusom@volcano.uab.es
jcaballe@volcano.uab.es
caballer@idea.uab.es
mcabeza@cc.uab.es
IEFAD@cc.uab.es
jcals@volcano.uab.es
mcamacho@idea.uab.es
dcantala@idea.uab.es
Joan.Capellas@uab.es

acebreiro@volcano.uab.es
aclaici@idea.uab.es
jclavera@volcano.uab.es
mcreel@volcano.uab.es
acrist@idea.uab.es
xcusso@volcano.uab.es
pedeste@volcano.uab.es
jdavila@volcano.uab.es
ddevolder@cedserver.uab.es
bdomin@idea.uab.es

mirentxe@volcano.uab.es
mfarell@volcano.uab.es

lfina@volcano.uab.es
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Professor
Fleta Anel,
Fonollosa Guardiet,
Forcadell Bel,
Fradera Garriga,
Garc’a çlvarez,
Garc’a Cestona,
Garc’a Duran de Lara,
Gasch Grau,
Genescˆ Garrigosa,
GimŽnez Garc’a,
Ginesta Albert,
Gispert Pellicer,
Gonz‡lez Maestre,
G—rriz L—pez,
G—rriz L—pez,
Grifell TatjŽ,
Guallarte Nuez,
Guerrero Luchtenberg,
Guo,
Hermosilla PŽrez,
Hidalgo Cabrillana,
Hidalgo Sola,
H—rvath,
Hromcov‡,
Isla Pera,
Izard Granados,
Jansson,
JimŽnez Marques,
Jovell Turr—,
L‡zaro Serra,
L—pez Andres,
L—pez Belbeze,
L—pez Garc’a,
L—pez Garc’a,
L—pez Sintas,
L—r‡nth,
Llacuna Mestres,
Llad—s Masllorens,
Llera Arce,
Llonch Andreu,
Llonch Casanovas,
Llorens Rius,
Macian Fillat,
Macho Stadler,

JosŽ Miguel
Joan B.
Josep
Isabel
M. Ercilla
Miguel A.
Raul
Emili
Enric
V’ctor
Carles
Carles
Miguel
Carles
Carlos
Emili
Carlos
CŽsar
Jun
çngel
Ana
Claudia
RŽka
Jana
M» del Mar
Gabriel
Eva
Eduardo M.
Llu’s
S˜nia
Francesc X.
Pilar
Salvador
M. Ëngel
Jordi
Gyšngyi
Josep Llu’s
Josep
Sonia
Joan
Montserrat
Albert
Margarita
InŽs

AS
AS
AS
CAT
AS
TIT
TIT
TIT
CAT
AS
AS
AJ
TIT
TU
AS
CAT
TIT
VI
BE
AS
BE
AS
BE
BE
AS
AS
TIT
AS
AJ
AS
AS
AS
TIT
CAT
AJ
BE
AS
AS
BE
TIT
AJ
AS
BE
CAT

Dep.
EA
EE
EE
EH
EE
EE
EA
EA
EE
EE
EE
EE
EH
DP
DP
EE
EE
EH
EH
EA
EH
EE
EH
EH
EA
EE
EE
EE
EA
EE
EA
EE
EA
EA
EE
EH
EE
EA
EH
EE
EH
EE
EA
EH
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Tel.
2868
2264
3155
1718
3153
2147
1741
1628
1204
2264
3154
1451
1719
2219
2219
2251
1208
2505
1561
2293
1813
2253
1810
1813
2290
3153
1207
2271
7287710
2256
1153
2258
2207
1229
2270
1810
2258
2868
1810
2269
1883
2254
2288
1812

Despatx
B3-082
B1-140
B1-001-C
B3-148
B1-001-B
B1-105
CC. COM.
B3-036
B1-120
B1-140
B1-1001-A27
B1-128
B3-196
B2-022 Dret
B2-022 Dret
B1-107
B1-114
B3-166
B3-150
B3-044
B3-112-E
B1-139
B3-106
B3-112-D
B3-058
B1-001-B
B1-103
B1-132
Sab.
B1-127
B3-046
B1-129
B3-066
B3-034
B1-118
B3-106
B1-129
B3-082
B3-106
B1-116
B3-115
B1-137
B3-060
B3-140

e- mail
Joan.Fonollosa@uab.es
IEFAB@cc.uab.es
Ercilia.garcia@uab.es
Miguel.garcia.cestona@uab.es
emili.gasch@uab.es
Enric.Genesca@uab.es
Victor.Gimenez@uab.es
Carles.Gispert@uab.es
mgonzalez@volcano.uab.es

Emili.Grifell@uab.es
Carlos.Guallarte@uab.es
jguo@idea.uab.es
ahermosilla@volcano.uab.es
ahidalgo@idea.uab.es
horeka@idea.uab.es
hromcova@idea.uab.es
mmisla@volcano.uab.es
Eva.Jansson@uab.es
ll_jovell@euee.uab.es

Pilar.Lopez@uab.es
salvador.lopez@uab.es
miguelangelálopez@uab.es
Jordi.Lopez@uab.es
gloranth@idea.uab.es

sllera@idea.uab.es
mlloch@volcano.uab.es
mmacian@volcano.uab.es
imacho@cc.uab.es
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Professor
MallafrŽ Conesa,
Mar’n Garc’a,
Mart’n Artiles,
Mart’n Tom‡s,
Mart’nez Alier,
MartinŽz Giralt,
Mart’nez JimŽnez,
Mart’nez Lacambra,
Mart’nez Legaz,
Mart’nez L—pez,
Mart’nez Parra,
Mart’nez Ros,
Mass— Carreras,
Matas Prat,
Mateu Brunet,
MenŽndez Plans,
Mercader Prats,
Mestre Ferrandiz,
Mestre Gonz‡lez,
Miquel Rodr’guez
Monserrat Jaume,
Montllor Serrats,
Morales Illan,
Morales L—pez,
Morral Soldevila,
Munda,
Mu–iz Olivera,
Murillo Villabona,
Nicolˆs Plans,
Nicolau Nos,
Nselel,
Obis Artal,
Olivella Cunill,
Oliver Alonso,
Oliveres Boadella,
Orgaz Guerrero,
Ort’n Ëngel,
Padilla Rosa,
Padr—s Estivill,
Pasqual Rocabert,
Pedrosa Negrete,
PŽrez Castrillo,
PŽrez Ortega,
PŽrez Quir—s,
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David
Joan
Antonio
ñscar
Joan
Xavier
Manel
Albert
J. Enrique
Irene
Josep Llu’s
Ester
Jordi
Anna
Melcior
Carlota
Magda
Jorge
Jordi
Jorge
Magdalena
Joan
Fuensanta
Vicente
Ramon
Giuseppe
Iv‡n
Miquel
Pere
Roser
Paul
M. Teresa
Pau
Josep
Arcadi
Neus
Pere
Emilio
Joan A.
Joan
Felix
David
Julio
Gabriel

AJ
AS
TIT
BE
CAT
TIT
AS
AS
CAT
AJ
TIT
BE
CAT
TIT
TIT
TIT
TIT
BE
AS
AS
TIT
CAT
AJ
AS
AS
AS
AJ
AS
TEU
TIT
BE
TIT
TIT
CAT
TIT
AJ
TEU
BE
AS
TIT
AS
TIT
AS
TIT

Dep.
EA
EE
S
EH
EH
EH
EE
EE
EH
EH
EE
EE
EH
EA
EE
EE
EA
EH
EE
DP
EE
EE
EH
EE
DP
EH
EA
EE
EE
EH
EH
EE
EH
EA
EA
EE
EE
EA
EH
EA
EE
EH
EE
EH

Tel.
1528
3154
2444
1810
1282
2192
3154
2255
1366
1813
2179
2257
2370
1578
1208
2261
2290
1561
3154
2219
2253
1269
1561
3153
2219
1282
1528
3155
2254
1815
1813
2271
2369
1262
2472
3258
1451
2288
1813
1787
2261
1405
2264
1203

Despatx
B3-054
B1-001-A
B3-135 Pol’tiques
B3-106
B3-110
B3-188
B1-001-A
B1-123
B3-136
B3-112-E
B1-130
B1-119
B3-186
B3-070
B1-114
B1-115
B3-058
B3-150
B1-001-A
B2-022 Dret
B1-139
B1-113
B3-150
B1-001-B
B2-022 Dret
B3-110
B3-054
B1-001-C
B1-137
B3-107
B3-112-E
B1-132
B3-142
B3-064
B3-080B
B1-121
B1-128
B3-060
B3-115
B3-068
B1-115
B3-134
B1-140
B3-130

e- mail
dmallafre@volcano.uab.es
Joan.Marin@uab.es
omartin@idea.uab.es
IEHE6@cc.uab.es
XMG@cc.uab.es
Manel.Martinez@uab.es
Albert.Martinez@uab.es
IEHI8@cc.uab.es
irene@idea.uab.es
Josep.Lluis.Martinez@uab.es
jmasso@volcano.uab.es
amatas@volcano.uab.es
Melcior.Mateu@uab.es
Carlota.Menendez@uab.es
mmercader@volcano.uab.es
jmestre@idea.uab.es

Magdalena.Montserrat@uab.es
Joan.Montllor@uab.es
Vicente.Morales@uab.es
IEHE7@cc.uab.es
imuniz@volcano.uab.es
Pere.Nicolas@uab.es
rnicolau@cedserver.uab.es
pnselel@idea.uab.es
Teresa.Obis@uab.es
polivella@volcano.uab.es
joliver@volcano.uab.es
aoliveres@ volcano.uab.es
Neus.Orgaz@uab.es
Pere.Ortin@uab.es
epadilla@volcano.uab.es
jpasqual@volcano.uab.es
dpcastrillo@cc.uab.es
gabriel.perez@blues.uab.es
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Professor
Petith,
Pinyol PŽrez,
Polo AndrŽs,
Ponsati Obiols,
Porteiro Fresco,
Poshtanova,
Prior JimŽnez,
Puente Margalef,
Puig G—mez,
Pujol Andreu,
Pujolar Morales,
Querol Benet,
Ramos Morilla,
Raymond Bara,
Recio Andreu,
Reig S‡nchez,
Rey Oriol,
Rialp Criado,
Ribas Ferrer,
Ribas Mirˆngels,
Riera Mical—,
Roca SagalŽs,
Rodr’guez çlvarez,
Rodr’guez Borr‡s,
Rodriguez PŽrez,
Roig SabatŽ,
Romero Valero,
Romeu Santana,
Romeu Sendros,
Rosell Foxˆ,
Saiz Casatorres,
Sala L—pez,
Sala Lord‡,
Salas Puig,
Salsas Forn,
Sancho PifarrŽ,
Santamaria S‡nchez,
Santana Garc’a,
Santigosa Copete,
Sarasœa Garc’a,
Saur’ del R’o,
Serra Ramoneda,
Sol‡ Belda,
Solˆ Tey,

Howard
Conxita
Clemente
Clara
Nicol‡s
Svetlana
Diego
Jaume
Albert
Josep
David
Josep
Xavier
Josep Llu’s
Albert
Joan
Josep
Josep
Vicen•
Enric
Pere
Oriol
Carmelo
David
Gonzalo
Josep Llu’s
Laura
AndrŽs
Jordi
Jordi
Albert
Pere
HŽctor
Josep M.
Roger
Ferran
Llu’s
J. Antonio
M. Ëngels
Carmen
Artur
Antoni
Carles
Magda

AS
TIT
CAT
TIT
BE
BE
CAT
TEU
AS
CAT
TEU
AS
AS
CAT
TIT
AS
AS
AJ
AS
CAT
TIT
AJ
BE
BE
AJ
TIT
BE
BE
AS
TIT
BE
AJ
BE
TIT
BE
CAT
AJ
BE
AS
TIT
AS
CAT
BE
TEU

Dep.
EH
EH
EH
EH
EH
EH
EE
EA
EA
EH
EE
DP
EA
EH
EA
EE
EA
EE
DP
EE
EA
EA
EH
EH
EE
EA
EH
EH
EE
EA
EA
EH
EA
EE
EH
EH
EE
EA
EA
EH
EA
EE
EH
EE
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Tel.
1721
1805
1816
1699
1811
1810
1539
7287709
7287766
2309
3256
2219
2868
1711
2285
3154
1153
2270
2219
2287
2993
2993
1811
1811
2255
1788
1813
1813
3155
1428
1528
1883
2288
2496
1561
1757
2256
2288
1153
2316
2293
1893
1810
2252

Despatx
B3-182
B3-192
B3-138
B3-152
B3-112-B
B3-106
B1-143
SAB..
SAB.
B3-109
B1-134
B2-022 Dret
B3-082
B3-144
B3-062
B1-001-A
B3-046
B1-118
B2-022 Dret
B1-111
B3-074
B3-074
B3-112-B
B3-112-A
B1-123
B3-076
B3-112-D
B3-112-E
B1-001-C
B3-052
B3-054
B3-115
B3-060
B1-126
B3-150
B3-168
B1-125
B3-060
B3-046
B3-106
B3-044
B1-109
B3-106
B1-145

e- mail
IEFA1@cc.uab.es
IETE4@cc.uab.es
cpolo@volcano.uab.es
cponsati@cc.uab.es
porteiro@idea.uab.es
sposhta@idea.uab.es
Diego.Prior@uab.es
j_puente@euee.uab.es
a_puig@euee.uab.es

jlraimond@volcano.uab.es
arecio@volcano.uab.es
xramos@volcano.uab.es
Josep.Rialp@uab.es
Enric.Ribas@uab.es
ariera@volcano.uab.es
oroca@ volcano.uab.es
carmelo@idea.uab.es
drodrgez@idea.uab.es
Gonzalo.Rodriguez@uab.es
jroig@volcano.uab.es
lromero@idea.uab.es
aromeu@idea.uab.es
jrosell@volcano.uab.es
asaiz@volcano.uab.es
psala@volcano.uab.es
hsala@volcano.uab.es
Josep.Maria.Salas@uab.es
rsalsas@idea.uab.es
fsancho@volcano.uab.es
jasantana@volcano.uab.es
asantigosa@mail.bcn.es
carmen.sarasua@blues.uab.es

csola@idea.uab.es
Magda.Sola@uab.es
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Professor
Sorolla Amat,
Souto Nieves,
Sur’s Jorda,
Tarraz—n Rod—n,
Tenza Graells,
Tom‡s Calvo,
Torrent Canaleta,
TrullŽn Thom‡s,
Ure–a Sirvent,
Van Hemmen Almanzor,
Veciana VergŽs,
Vera Hern‡ndez,
Verge Mestre,
VergŽs Jaime,
Vila Carnicero,
Vila Despujol,
Vila Fern‡ndez,
Viladomiu Canela,
Vilagi,
Vilardell Riera,
Viloca Novellas,
Villar FebrŽ,
Viniegra Dom’nguez,
Vi–als Baiges,
Wali–o D‡vila,
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Valeri
Guadalupe
Josep M.
M. Ant˜nia
Anna
Robert
Margarita
Joan
Ferran
Esteve
Josep M.
Angel M.
Xavier
Joaquim
Xavier
Ramon
Antoni
Lourdes
Balazs
Immaculada
Melcior
Joan Pere
Julio
Pere
Sebasti‡n

TIT
BE
TIT
TIT
CEU
TIT
AS
TIT
AS
AJ
CAT
BE
TEU
CAT
TIT
AS
AS
TIT
BE
TIT
AS
BE
AS
AS
AS

Dep.
EH
EA
EE
EE
EA
EA
EE
EA
EE
EE
EE
EH
EE
EE
EH
EH
EE
EA
EH
EE
EA
EH
DP
EE
EE

Tel.
2728
2288
2268
3116
7287709
1741
2252
2244
3154
2257
1890
1561
3256
1210
2191
2504
3153
2226
1811
1538
2224
1813
2219
3155
3153

Despatx
B3-180
B3-060
B1-110
B1-131
SAB.
CC. COM.
B1-145
B3-072
B1-001-A
B1-119
B1-112
B3-150
B1-001-B
B1-135
B3-198-A
B3-117
B1-001-B
B3-078
B3-112-A
B1-141
B2-012 Dret
B3-112-D
B2-022 Dret
B1-001-C
B1-001-B

Llista de professorat de la Facultat a 30 de maig de 1998

e- mail
IEFAG@cc.uab.es
gsouto@volcano.uab.es
Maria.Antonia.Tarrazon@uab.es
a_tenza@euee.uab.es
Margarita.Torrent@uab.es
jtrullen@volcano.uab.es
Stefan.vanhemmen@uab.es
Jose.Veciana@uab.es
avera@idea.uab.es
Xavier.Verge@uab.es
Joaquim.Verges@uab.es
xvila@volcano.uab.es

lviladomiu@volcano.uab.es
vbalazs@idea.uab.es
Inmaculada.Vilardell@uab.es
jpvillar@idea.uab.es
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1.2.5. Pla d’estudis de 1998
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses (1998)
Centre responsable: Facultat de Ci•ncies Econ˜miques i Empresarials
T’tol que sÕaconsegueix en finalitzar els estudis
Llicenciat en Administraci— i Direcci— dÕEmpreses
Especialitat:

Ð Direcci— (Management)
Ð Finances/Comptabilitat
Ð Economia Empresarial
Ð Comercialitzaci— (Mˆrqueting)
Durada: 4 anys (8 semestres)
Estructura de les mat•ries: anuals i semestrals.
Cicles: Primer cicle: 2 anys Segon cicle: 2 anys
Cˆrrega lectiva:
Total llicenciatura: 300 cr•dits
¥ Primer cicle: 128,25 cr•dits
¥ Segon cicle: 171,75cr•dits
¥ Cr•dits de lliure configuraci— del curr’culum per part de lÕestudiant:
¥ Primer cicle: 0 cr•dits
¥ Segon cicle: 30 cr•dits
Cr•dits de mat•ries optatives
En el segon cicle sÕexigeixen 51,75 cr•dits i 4,50 en el pimer cicle corresponents a mat•ries
optatives. Per cursar les mat•ries optatives, els alumnes hauran dÕelegir un itinerari del qual
hauran de cursar un conjunt dÕassignatures fins a arribar al nombre de cr•dits necessaris.
Les assignatures optatives han estat agrupades en itineraris, segons la relaci— que figura en
aquesta mateixa guia. Aquests itineraris previstos en el pla dÕestudis son els segŸents:
Ð Direcci— (Management)
Ð Finances/Comptabilitat

Ð Economia Empresarial
Ð Comercialitzaci— (Mˆrqueting)

Nota important: En els semestres relacionats, poden haver-hi canvis en assignatures optatives
que poden passar a no donar-se i dÕaltres no previstes que es poden arribar a realitzar, a part
de canvis de semestres. Cal consultar els horaris que publica la Facultat a tal efecte.
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Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses
Distribuci— dels cr•dits que sÕhan de cursar:
Cicle
Primer
Segon
TOTAL

Troncals
101,25
65,25
166,5

Obligatoris
22,5
24,75
47,25

Optatius
4,5
51,75
56,25

Lliure elecci—
0
30
30

Total
128,25
171,75
300

Les assignatures optatives i de lliure elecci— inicialment no estan adscrites a cursos
determinats. El Centre farˆ les recomanacions que cregui necessˆries.

Assignatures troncals i obligatòries
Codi

Nom de lÕassignatura

Duraci— Tipus

Cr•dits

Cicle

Curs

13,5
6,75
9,00
4,50
6,75
6,75
6,75
6,75

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

Primer Cicle - Primer curs (60,75 cr•dits)
25023
25028
25029
25031
25025
25026
25024
25030

Comptabilitat financera i anal’tica
Economia de lÕempresa
Economia mundial
Hist˜ria econ˜mica dÕEspanya
Hist˜ria econ˜mica mundial
Introducci— a lÕeconomia
Matemˆtiques per a economistes I
Matemˆtiques per a economistes II

A
S
A
S
S
S
S
S

T
T
T
O
O
O
T
T

Primer Cicle - Segon curs (63 cr•dits)
25042
25037
25032
25033
25038
25041
25035
25040
25036

Comptabilitat general i anal’tica
Dret de lÕempresa
Economia espanyola
Estad’stica I
Estad’stica II
Estructura productiva de lÕeconomia
espanyola
Microeconomia I
Microeconomia II
T•cniques de gesti— de lÕempresa

A
S
S
S
S

T
T
T
T
T

13,5
6,75
4,50
6,75
6,75

2
1
1
1
1

*
2
2
2
2

S
S
S
S

O
T
T
T

4,50
6,75
6,75
6,75

1
1
1
1

2
2
2
2

Segon Cicle - Tercer curs (58,5 cr•dits)
25043
25048
25045
25050
25034
25039

Direcci— comercial
Direcci— estrat•gica i pol’tica
d'empresa
Econometria
Investigaci— operativa I
Macroeconomia I
Macroeconomia II

A

T

11,25

2

3

A
A
S
S
S

T
T
O
T
T

13,5
13,5
6,75
6,75
6,75

2
2
2
1
1

3
3
3
**
**
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Segon Cicle - Quart curs (31.5 cr•dits)
25052
25055
25053
25054

Anˆlisi econ˜mica i financera de
lÕempresa
Anˆlisi empresarial i dissenys
organitzatius
Direcci— de producci— i operacions I
Direcci— financera

S

O

6,75

2

4

S
S
A

O
O
T

4,50
6,75
13,5

2
2
2

4
4
4

Tipus dÕassignatures: T: Troncal O: Obligat˜ria P: Optativa L: Lliure elecci—
Duraci—:
S: Semestral A: Anyal
* LÕassignatura 25042, Comptabilitat general i anal’tica, Žs de segon cicle, per˜ el Centre recomana
cursar-la al segon curs. Aquesta assignatura no Žs imprescindible per completar el primer cicle.
** Les assignatures 25034, Macroeconomia I, i 25039, Macroeconomia II, s—n de primer cicle, per˜
el Centre recomana cursar-les al tercer curs. Aquestes assignatures s—n imprescindibles per completar
el primer cicle.

Itineraris
D

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

6,75
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
6,75
4,50
6,75
4,50
4,50
6,75
4,50
6,75
6,75
6,75
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
6,75
4,50

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

F

C

x

E

N

x
x

x

x
x
x
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Anˆlisi de mercats de capitals i gesti— de carteres
Anˆlisi industrial i estrat•gies competitives
Anˆlisi socioecon˜mica de lÕempresa
Auditoria
Comer• exterior
Comptabilitat avan•ada
Comptabilitat de societats
Control i avaluaci— de lÕefici•ncia
Creaci— d'empreses
Direcci— de producci— i operacions II
Direcci— i planificaci— estrat•gica
Economia (i gesti—) de l'empresa pœblica
Economia catalana
Economia de la informaci—
Economia del treball
Economia sectorial
Economia, organitzaci— i gesti—
Finances pœbliques
Fiscalitat empresarial
Gesti— de la distribuci—
Gesti— de recursos humans
Gesti— en el sector pœblic
Hist˜ria del pensament econ˜mic
Hist˜ria econ˜mica contemporˆnia
Informˆtica de gesti— I

Cicle

11/7/98 20:59

25056
22298
22332
22304
22322
25061
22301
25063
22325
25065
22315
25071
25067
22329
25070
25072
25073
25069
22331
22316
22319
22309
25078
25079
22302

Duraci— Cr•dits

x
x
x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Assignatures optatives

Itineraris
D

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

4,50
4,50
6,75
4,50
4,50
4,50
6,75
6,75
6,75
4,50
4,50
6,75
6,75
13,5
13,5
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50
4,50

F

C

E

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

N
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Itineraris:

31

D: Direcci— (ÒManagementÓ) C: Comercialitzaci— (ÒMˆrquetingÓ) N: Sense adscripci— a cap itinerari F: Finances i Comptabilitat E: Economia Empresarial
SÕaconsegueix un itinerari si, un cop cursats tots els cr•dits necessaris per assolir la llicenciatura, es tenen superades set assignatures del total dÕaquell itinerari; la resta de cr•dits
optatius que sÕhan de cursar es poden triar del total dÕassignatures optatives del pla dÕestudis. La titulaci— dÕAdministraci— i Direcci— dÕEmpreses pot obtenir-se tambŽ sense menci—
dÕitinerari, amb tria lliure dÕoptatives, sense ajustar-se a cap itinerari concret.
Incompatibilitat de Matr’cula: Un alumne nomŽs podrˆ cursar una de les segŸents assignatures: 25094 Prˆctiques en Empreses i Institucions o 25103 Practicum.
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Informˆtica de gesti— II
Introducci— a la psicologia
Investigaci— comercial I
Investigaci— comercial II
Investigaci— operativa II
Models de gesti— comercial
Models econom•trics
Organitzaci— industrial
Planificaci— econ˜mica i financera de lÕempresa
Pol’tica comercial de lÕempresa
Pol’tica de creixement de lÕempresa
Pol’tica financera de lÕempresa
Pol’tiques econ˜miques espec’fiques
Practicum
Prˆctiques a empreses i institucions
Simulaci— de gesti—
Sistema financer
Sociologia de lÕempresa
Sociologia general
Temes dÕadministraci— i economia de lÕempresa
Teoria de lÕorganitzaci—
Teoria dels jocs i les decisions

Cicle
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22303
25082
25083
22313
25085
22317
25087
25088
25089
22320
22294
25093
25092
25103
25094
22318
22311
22336
25098
22333
22314
25101

Duraci— Cr•dits

C. Econ˜miques

Nom de lÕassignatura
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Llicenciatura en Economia (1998)
Centre responsable: Facultat de Ci•ncies Econ˜miques i Empresarials
T’tol que sÕaconsegueix en finalitzar els estudis
Llicenciat en Economia
Especialitat:

Ð Economia i Gesti—
Ð Desenvolupament, Creixement i Economia Internacional
Ð Anˆlisi Econ˜mica i M•todes Quantitatius
Ð Economia Pœblica i Anˆlisi Territorial

Durada: 4 anys (8 semestres)
Estructura de les mat•ries: Anuals i Semestrals.
Cicles: Primer cicle: 2 anys Segon cicle: 2 anys
Cˆrrega lectiva:
Total llicenciatura: 300 cr•dits
¥ Primer cicle: 126 cr•dits
¥ Segon cicle: 174 cr•dits
¥ Cr•dits de lliure configuraci— del curr’culum per part de lÕestudiant:
¥ Primer cicle: 0 cr•dits
¥ Segon cicle: 30 cr•dits
Cr•dits de mat•ries optatives
En el segon cicle sÕexigeixen 49,5 cr•dits i 4,5 en el primer cicle corresponents a mat•ries
optatives. Per cursar les mat•ries optatives, els alumnes hauran dÕelegir un itinerari del qual
hauran de cursar un conjunt dÕassignatures fins a arribar al nombre de cr•dits necessari.
Les assignatures optatives han estat agrupades en itineraris, segons la relaci— que figura en
aquesta mateixa guia. Aquests itineraris previstos en el pla dÕestudis son els segŸents:
Ð
Ð
Ð
Ð

Economia i Gesti—
Desenvolupament, Creixement i Economia Internacional
Anˆlisi Econ˜mica i M•todes Quantitatius
Economia Pœblica i Anˆlisi Territorial

Nota important: En els semestres relacionats, poden haver-hi canvis en assignatures optatives
que poden passar a no donar-se i dÕaltres no previstes que es poden arribar a realitzar, a mŽs
de canvis de semestres. Cal consultar els horaris que publica la Facultat a tal efecte.
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Llicenciatura en Economia
Distribuci— dels cr•dits que sÕhan de cursar:
Cicle
Primer
Segon
TOTAL

Troncals
103,5
76,5
180

Obligatoris
18
18
36

Optatius
4,5
49,5
54

Lliure Elecci—
0
30
30

Total
126
174
300

Les assignatures optatives i de lliure elecci— inicialment no estan adscrites a cursos
determinats. El Centre farˆ les recomanacions que cregui necessˆries.

Assignatures troncals i obligatòries
Codi
25023
25163
25164
25025
25026
25165
25024
25030
25032
25166
25033
25038
25041
25034
25039
25035
25040
25167
25045
25028
25168
25169
25170
25036
25101

Nom de lÕassignatura
Duraci— Tipus Cr•dits
Primer Cicle - Primer curs (60,75 cr•dits)
Comptabilitat financera i anal’tica
A
T
13,5
Economia mundial I
S
T
6,75
Hist˜ria econ˜mica dÕEspanya
S
T
6,75
Hist˜ria econ˜mica mundial
S
T
6,75
Introducci— a lÕeconomia
S
O
6,75
Introducci— al dret
S
T
6,75
Matemˆtiques per a economistes I
S
T
6,75
Matemˆtiques per a economistes II
S
T
6,75
Primer Cicle - Segon Curs (60,75 cr•dits)
Economia espanyola
S
T
4,5
Economia mundial II
S
T
4,5
Estad’stica I
S
T
6,75
Estad’stica II
S
T
6,75
Estructura productiva de lÕeconomia
espanyola
S
O
4,5
Macroeconomia I
S
T
6,75
Macroeconomia II
S
T
6,75
Microeconomia I
S
T
6,75
Microeconomia II
S
T
6,75
Models matemˆtics de lÕeconomia
S
O
6,75
Segon Cicle - Tercer Curs (56,25 cr•dits)
Econometria
A
T
13,5
Economia de lÕempresa
S
T
6,75
Economia del sector pœblic
A
T
11,25
Microeconomia avan•ada I
S
T
6,75
Microeconomia avan•ada II
S
T
6,75
T•cniques de gesti— de lÕempresa
S
T
6,75
Teoria dels jocs i les decisions
S
O
4,5

Cicle

Curs

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

2
2
2
2

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
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Codi
25172
25070
25079
25171
25173
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Nom de lÕassignatura
Duraci— Tipus Cr•dits
Segon Cicle - Quart Curs (38,25 cr•dits)
Economia aplicada
A
T
11,25
Economia del treball
S
O
6,75
Hist˜ria econ˜mica contemporˆnia
S
O
6,75
Macroeconomia avan•ada I
S
T
6,75
Macroeconomia avan•ada II
S
T
6,75

Tipus dÕassignatures: T: Troncal O: Obligat˜ria P: Optativa
Duraci—:
S: Semestral A: Anyal

L: Lliure elecci—

Cicle

Curs

2
2
2
2
2

4
4
4
4
4

Duraci— Cr•dits

Cicle

Itineraris
A

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

6,75
6,75
4,5
4,5
4,5
6,75
4,5
6,75
4,5
6,75
4,5
6,75
4,5
6,75
4,5
4,5
6,75
4,5
6,75
4,5
4,5
6,75
6,75
4,5
4,5

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

P

E

N
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
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Anˆlisi de mercats de capitals i gesti— de carteres
Anˆlisi econ˜mica i financera de lÕempresa
Anˆlisi empresarial i dissenys organitzatius
Anˆlisi industrial i estrat•gies competitives
Comer• internacional
Control i avaluaci— de lÕefici•ncia
Creaci— dÕempreses
Creixement econ˜mic
Decisions pœbliques i elecci— social
Demografia i economia de la poblaci—
Desenvolupament econ˜mic
Direcci— de producci— i operacions I
Economia (i gesti—) de lÕempresa pœblica
Economia catalana
Economia de la informaci—
Economia dels recursos naturals
Economia matemˆtica
Economia pœblica sectorial
Economia sectorial
Economia territorial I
Economia territorial II
Economia, organitzaci— i gesti—
Estrat•gia dÕempresa
Estrat•gies i coordinaci— de pol’tiques econ˜miques
Gesti— de recursos humans

35

25056
25052
25055
22298
22356
25063
22325
25175
25176
25177
22607
25053
25071
25067
22329
22360
25180
22349
25072
22350
22351
25073
25044
22363
22319

D
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Assignatures optatives

Duraci— Cr•dits

Cicle

Itineraris
A

4,5
6,75
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
6,75
4,5
6,75
6,75
4,5
4,5
13,5
13,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

P

2
2

E

N
x

x
x

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

x
x
x
x
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S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
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Gesti— en el sector pœblic
Gesti— financera
Hist˜ria del pensament econ˜mic
Hist˜ria industrial
Integraci— econ˜mica
Integraci— econ˜mica europea
Macroeconomies obertes
M•todes computacionals de lÕeconomia
Models de gesti— comercial
Models econom•trics
Models econ˜mics del medi ambient
Organitzaci— industrial
Planificaci— econ˜mica i financera de lÕempresa
Pol’tica de creixement de lÕempresa
Pol’tiques de desenvolupament
Prˆctiques a empreses i institucions
Projecte de fi de carrera
Sistema financer
Sociologia general
Temes de teoria econ˜mica
Temes dÕeconometria
Temes dÕeconomia pœblica
Teoria financera

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

Itineraris: A: Anˆlisi Econ˜mica i M•todes Quantitatius P: Economia Pœblica i Anˆlisi Territorial N: Sense adscripci— a cap itinerari D: Desenvolupament, Creixement i
Economia Internacional E: Economia i Gesti—
SÕaconsegueix un itinerari si, un cop cursats tots els cr•dits necessaris per a assolir la llicenciatura, es tenen superades 7 assignatures del total dÕaquell itinerari; la resta de cr•dits
optatius que sÕhan de cursar es poden triar del total dÕassignatures optatives del pla dÕestudis. La titulaci— dÕEconomia pot obtenir-se tambŽ sense menci— dÕitinerari, amb tria lliure
dÕoptatives, sense ajustar-se a cap itinerari concret.
Incompatibilitat de Matr’cula: Un alumne nomŽs podrˆ cursar una de les segŸents assignatures: 25192 Prˆctiques en Empreses i Institucions o 25193 Projecte de Fi de Carrera.
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22309
25051
25078
22348
22364
25187
22357
25189
22317
25087
22610
25088
25089
22294
22367
25192
25193
22311
25098
22611
22372
22376
22347

D

C. Econ˜miques

Nom de lÕassignatura
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Codi
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1.2.6. Pla d’estudis de 1992
Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses (1992)
El pla dÕestudis de la llicenciatura dÕAdministraci— i Direcci— dÕEmpreses va ser aprovat
per Resoluci— de 20/11/92 i publicat al B.O.E. nœm.18 de 21/01/93.
Centre responsable: Facultat de Ci•ncies Econ˜miques i Empresarials
T’tol que sÕaconsegueix en finalitzar els estudis
Llicenciat en Administraci— i Direcci— dÕEmpreses
Especialitat:

Ð Direcci— (Management)
Ð Finances/Comptabilitat
Ð Economia Empresarial
Ð Comercialitzaci— (Mˆrqueting)

Durada: 4 anys (8 semestres)
Estructura de les mat•ries: Semestral, amb examen final a lÕacabar el semestre.
Cicles: Primer cicle: 2 anys Segon cicle: 2 anys
Cˆrrega lectiva:
Total llicenciatura: 306 cr•dits
¥ Primer cicle: 150Õ5 cr•dits
¥ Segon cicle: 155Õ5 cr•dits
¥ Cr•dits de lliure configuraci— del curr’culum per part de lÕestudiant:
¥ Primer cicle: 7 cr•dits (mˆxim 11 cr•dits)
¥ Segon cicle: 24 cr•dits (mˆxim 29 cr•dits)
Cr•dits de mat•ries optatives
En el segon cicle sÕexigeixen 57 cr•dits corresponents a mat•ries optatives. Per cursar les
mat•ries optatives, els alumnes hauran dÕelegir un itinerari del qual hauran de cursar un
conjunt dÕassignatures fins a arribar al nombre de cr•dits necessaris.
Les assignatures optatives han estat agrupades en itineraris, segons la relaci— que figura en
aquesta mateixa guia. Aquests itineraris previstos en el pla dÕestudis son els segŸents:
Ð Direcci— (Management)
Ð Finances/Comptabilitat

Ð Economia Empresarial
Ð Comercialitzaci— (Mˆrqueting)

Nota important: En els semestres relacionats, poden haver-hi canvis en assignatures optatives
que poden passar a no donar-se i dÕaltres no previstes que es poden arribar a realitzar, a mŽs
de canvis de semestres. Cal consultar els horaris que publica la Facultat a tal efecte.

Cr•dits
7
7
7
4,5
7
4,5
37

22275
22279

(T)
(T)

Segon Semestre
Codi
T/A
22259
(T)
22261
(T)
22265
(T)
22273
(T)
22277
(T)
22281
(O)

LLC: Assignatura de lliure elecci— 7 cr•dits
Cr•dits a fer en el primer cicle
Troncals i obligatoris: 143,5
Optatius: De lliure configuraci—: 7

Totals: 150,5

Assignatura
Hist. Econ˜mica Espanya
M•todes Mat. Econ. II
Economia Mundial I
(Intern.) i Inst. a lÕEc. Apl.
Comptabilitat General
Dret Empresarial
Total cr•dits

Cr•dits
7
7
7

Assignatura
Microeconomia II
Macroeconomia II
Estad’stica II
Economia Espanyola II
T•cniques Gesti— Emp.
Investigaci— Operativa
Total cr•dits

Cr•dits
7
7
7
4,5
7
7
39,5

7
7
35
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Assignatura
Microeconomia I
Macroeconomia I
Estad’stica I
Economia Espanyola I
Economia de lÕEmpresa
Econ. Mundial II (Inter.)
Total cr•dits

Segon Semestre
Codi
T/A
22268
(O)
22263
(T)
22270
(T)

11/7/98 20:59

Cr•dits
4,5
4,5
4,5
4,5
7
7
32
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Segon curs
Primer semestre
Codi
T/A
22258
(T)
22260
(T)
22264
(T)
22272
(T)
22276
(T)
22271
(T)

Assignatura
Introd. Economia I
Introd. Economia II
Hist. Econ. Mundial I
Hist. Econ. Mundial II
M•todes Mat. Econ. I
Int. Compt. General
Total cr•dits

C. Econ˜miques

Primer curs
Primer semestre
Codi
T/A
22256
(O)
22257
(O)
22266
(O)
22267
(O)
22262
(T)
22274
(T)

38

Primer cicle

Cr•dits
7
7
7
7
7
35

Assignatura
Cr•dits
Direcci— de Producci—
7
Assignatura de lliure elecci— 24 cr•dits

OPTATIVES I ITINERARIS (ESPECIALITATS)
LÕestudiant podrˆ triar entre els quatre itineraris que segueixen, cosa que implica escollir els cr•dits optatius dÕentre els assenyalats a continuaci—
per a cada itinerari. Aquesta Žs la condici— per tenir dret a la menci— de lÕespecialitat corresponent al dors del t’tol. (Queda oberta la
possibilitat que lÕestudiant pugui no triar cap dÕaquests itineraris).

39

T = Troncal del BOE
O = Obligat˜ria decidida per la UAB
P = Optativa
LLC = Aquests cr•dits es poden cobrir amb assignatures dÕaltres titulacions, escollides lliurement per lÕestudiant i, evidentment, tambŽ amb
optatives de la mateixa llicenciatura dÕAdministraci— i Direcci— dÕEmpreses, que no siguin utilitzades com a optatives. La Facultat por
recomanar les que consideri mŽs adients.
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Assignatura
Comptabilitat de Gesti—
Dir.Gral.II (Funci— directiva)
M•todes Econom•trics
Dir.Cial.II(G. i O. Fun. Com)
Dir.Fin.II (Fun. Finan. Emp.)
Total cr•dits

11/7/98 20:59

(LLC)

Segon semestre
Codi
T/A
22283
(T)
22285
(T)
22287
(T)
22289
(T)
22291
(T)

C. Econ˜miques

Quart curs
Primer semestre
Codi
T/A
22292
(O)

Assignatura
Cr•dits
Comptabilitat de Costos
7
Dir.Gral. I (Dec.dÕEst.i Est.) 7
Introd. a lÕEconometria
7
Dir.Cial. I (Est.de Mˆrq.)
4,5
Dir.Fin. I (Val. dÕActius)
7
Total cr•dits
32,5

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Segon cicle
TRONCALS
Tercer curs
Primer semestre
Codi
T/A
22282
(T)
22284
(T)
22286
(T)
22288
(T)
22290
(T)

C. Econ˜miques
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Optatives per itineraris
DIRECCIî (Management)
OPTATIVES ESPECIALMENT RECOMANADES
Primer Semestre
Codi
T/A
Assignatura
22298
(P) 3r
An. Ind. i Estr. Comp.
22319
(P)4rt
Gest. Recursos Humans
Segon Semestre
22299
(P) 3r
An. Emp. i Dis. Organ.
22297
(P)4rt
Con. i Av. de lÕEfici•n.
22307
(P)4rt
Anˆlisi dÕOperacions
ALTRES OPTATIVES OFERTADES
Primer Semestre
22331
(P)4rt
Fisc. Empresarial (*)
22300
(P)4rt
Anˆl. dÕEstats Finan.
22336
(P)4rt
Sociologia de lÕEmpresa
22312
(P)4rt
Investigaci— Comercial I
22368
(P)4rt
Economia Catalana**
22332
(P)4rt
An. Socioecon.Emp.(*)
22335
(P)4rt
Mod. Ec. Pre. i An. Quan.
22343
(P)4rt
Ec Sector Pœblic I ****
22294
(P)4rt
Pol. Creix. de lÕEmpr.**
22318
(P)4rt
Sim. Gest. (Jocs dÕEmpr.)
Segon Semestre
22325
(P)4rt
Creaci— dÕEmpreses
22294
(P)4rt
Pol. Creix. Empresa**
22323
(P)4rt
Ec. Sec. Pœb. II (S. Fis.)
22334
(P)4rt
Economia del Treball
22345
(P)4rt
Ec. Apli. (Pol. Ec. II)
22368
(P)4rt
Economia Catalana **
22309
(P)4rt
Gesti— Sector Pœblic
22324
(P)4rt
Ec., Gest i Organ.***
(*)
**
***
****

Cr•dits
4,5
4,5
4,5
7
7

4,5
7
4,5
7
7
4,5
7
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
7
7
7
7
4,5
7

SÕimparteix al llarg de tot el curs, a ra— dÕuna sola sessi— setmanal dÕ1,5 hores.
SÕimparteix en els dos semestres.
Assignatura acceptada segons lÕescrit enviat pel vicerector dÕEstudis.
Assignatura acceptada segons lÕescrit enviat pel vicerector dÕAfers Acad•mics.
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FINANCES/COMPTABILITAT
OPTATIVES ESPECIALMENT RECOMANADES
Primer Semestre
Codi
T/A
Assignatura
22298
(P) 3r
An. Ind. i Estr. Comp.
22300
(P) 4rt
An. dÕEstats Financers
22295
(P) 4rt
Pol. Fin. de lÕEmpr.**
22296
(P) 4rt
Plan. Ec.-Fin. de lÕEmpr.
22294
(P) 4rt
Pol. Creix. de lÕEmp.**
Segon Semestre
22299
(P) 3r
An. Emp. i dis. Org.
22301
(P) 4rt
Comp. de Societats
22294
(P) 4rt
Pol. Creix. de lÕEmpr.**
22295
(P) 4rt
Pol. Fin. de lÕEmpresa **
ALTRES OPTATIVES OFERTADES
Primer Semestre
22331
(P) 4rt
Fiscal. Empresarial (*)
22302
(P) 4rt
Informˆt. de Gesti— (I)
22311
(P) 4rt
Sistema Financer (*)
22304
(P) 4rt
Auditoria (*)
22335
(P) 4rt
M. Ec. Pred. i An. Quan.
22336
(P) 4rt
Sociologia de lÕEmpresa
22368
(P) 4rt
Economia Catalana**
22343
(P) 4rt
Ec Sec.Pœblic I****
22332
(P) 4rt
An. Soc.-Ec.de lÕEmp.(*)
Segon Semestre
22297
(P) 4rt
Con. i Av de lÕEfici•ncia
22303
(P) 4rt
Inform. de Gesti— (II)
22323
(P) 4rt
Ec. Sec. Pœb. II (S. Fis.)
22305
(P) 4rt
An. Mer. Cap.i Ges.Car.
22307
(P) 4rt
Anˆlisi dÕOperacions
22334
(P) 4rt
Economia del Treball
22345
(P) 4rt
Ec. Aplicada (Pol. Ec. II)
22368
(P) 4rt
Economia Catalana**
(*)
**
***
****

Cr•dits
4,5
7
7
7
4,5
4,5
4,5
4,5
7

4,5
4,5
4,5
4,5
7
4,5
7
4,5
4,5
7
4,5
7
7
7
7
7
7

SÕimparteix al llarg de tot el curs, a ra— dÕuna sola sessi— setmanal dÕ1,5 hores.
SÕimparteix en els dos semestres.
Assignatura acceptada segons lÕescrit enviat pel vicerector dÕEstudis.
Assignatura acceptada segons lÕescrit enviat pel vicerector dÕAfers Acad•mics.
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ECONOMIA EMPRESARIAL
OPTATIVES ESPECIALMENT RECOMANADES
Primer Semestre
Codi
T/A
Assignatura
22298
(P) 3r
An. Ind. i Estr. Comp.
22330
(P) 4rt
Teoria de Decis. i Jocs
22326
(P) 4rt
Ec. Empresa Pœblica
Segon Semestre
22305
(P) 4rt
An. M. Ca. i Ge. de Cart.
ALTRES OPTATIVES OFERTADES
Primer Semestre
22331
(P) 4rt
Fisc. Empresarial (*)
22312
(P) 4rt
Invest. Comercial I
22329
(P) 4rt
Ec. de la Informaci—
22336
(P) 4rt
Sociologia de lÕEmpresa
22368
(P) 4rt
Economia Catalana**
22332
(P) 4rt
An. So.-Ec. de lÕEmpr.(*)
22335
(P) 4rt
M. Ec. Pre. i Anˆl. Quan.
22294
(P) 4rt
Pol. Creix. de lÕEmpr.**
22343
(P) 4rt
Ec. Sec. Pœblic.I****
22317
(P) 4rt
Models Gest. Cial.
Segon Semestre
22297
(P) 4rt
Cont. i Av. de lÕEficien.
22294
(P) 4rt
Pol. Creix. de lÕEmpr.**
22325
(P) 4rt
Creaci— dÕEmpreses
22313
(P) 4rt
In. Com. (II) T. i An. Dades
22323
(P) 4rt
Ec. Sec. Pœb. II (S.Fisc.)
22327
(P) 4rt
Economia Sectorial
22368
(P) 4rt
Economia Catalana**
22328
(P) 4rt
Teoria de lÕOrgan. Industrial
22334
(P) 4rt
Economia del Treball
22345
(P) 4rt
Ec.Aplicada (Pol.Ec. II)
22309
(P) 4rt
Gesti— Sector Pœblic
22324
(P) 4rt
Ec., Gest. i Organ.***
(*)
**
***
****

Cr•dits
4,5
4,5
4,5
7

4,5
7
4,5
4,5
7
4,5
7
4,5
4,5
4Õ5
7
4,5
4,5
4,5
7
7
7
7
7
7
4Õ5
7

SÕimparteix al llarg de tot el curs, a ra— dÕuna sola sessi— setmanal dÕ1,5 hores.
SÕimparteix en els dos semestres.
Assignatura acceptada segons lÕescrit enviat pel vicerector dÕEstudis.
Assignatura acceptada segons lÕescrit enviat pel vicerector dÕAfers Acad•mics.
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COMERCIALITZACIî (Mˆrqueting)
OPTATIVES ESPECIALMENT RECOMANADES
Primer Semestre
Codi
T/A
Assignatura
22298
(P) 3r
An. Ind. i Estr. Comp.
22312
(P) 4rt
Investigaci— Comercial I
Segon Semestre
22299
(P) 3r
An. Emp. i dis. Org.
22313
(P) 4rt
In. Com. II (Tr. i An. Dad)
22316
(P) 4rt
Gesti— de la Distribuci—
ALTRES OPTATIVES OFERTADES
Primer Semestre
22331
(P) 4rt
Fisc. Empresarial (*)
22335
(P) 4rt
M. Ec. de Pr. i An. Quan.
22296
(P) 4rt
Plan.Ec.-Fin. de lÕEmpr.
22319
(P) 4rt
Ges. Recursos Humans
22322
(P) 4rt
Comer• Exterior
22336
(P) 4rt
Sociologia de lÕEmpresa
22368
(P) 4rt
Economia Catalana**
22332
(P) 4rt
An. So.-Ec. lÕEmpr.(*)
22317
(P) 4rt
Models Gest. Cial.
22343
(P) 4rt
Ec. Sector Pœblic I ****
22294
(P) 4rt
Pol. Creix. lÕEmpresa**
22318
(P) 4rt
Sim. Gest. (Jocs dÕEmpr.)
Segon Semestre
22323
(P) 4rt
Ec. Sec. Pœb. II (S.Fisc.)
22307
(P) 4rt
Anˆlisi dÕOperacions
22334
(P) 4rt
Economia del Treball
22345
(P) 4rt
Ec. Aplic. )Pol. Ec. II)
22368
(P) 4rt
Economia Catalana**
22294
(P) 4rt
Pol. Creix. de lÕEmpr.**
(*)
**
***
****

Cr•dits
4,5
7
4,5
4,5
4,5

4,5
7
7
4,5
4,5
4,5
7
4,5
4Õ5
4,5
4,5
4,5
7
7
7
7
7
4,5

SÕimparteix al llarg de tot el curs, a ra— dÕuna sola sessi— setmanal dÕ1,5 hores.
SÕimparteix en els dos semestres.
Assignatura acceptada segons lÕescrit enviat pel vicerector dÕEstudis.
Assignatura acceptada segons lÕescrit enviat pel vicerector dÕAfers Acad•mics.

Cr•dits a fer en el segon cicle
Troncals i Obligatoris: 74,5

Optatius: 57

Lliure elecci—: 24

Totals: 155,5
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OPTATIVES
ORD
FÕ
FÕ
FÕ
DÕ
DÕ
DÕ

D

OPT
E

C
F

FÕ
FÕ
FÕ
FÕ

EÕ

LLC
C
D
D

E
E

E

C

CÕ
CÕ

E
E
E
E
E
E

D
D
D
D
D
D

F
F
F
F
F
F

EÕ
DÕ
D

C
D
E

F

F
CÕ
CÕ

D

D
E
E

D
D

D
C
C

CÕ
E
D
DÕ
D

C

C
C
C
C

D
D

F
F
F
F
F
F
F
F
F

E
E
E
E

E
E
E
E
E
E
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ASSIGNATURA
CRE
Po. de Creix. de lÕEmpresa
4,5
Pol. Financera de lÕEmpresa
7
Plan. Econ. Fin. de lÕEmpresa
7
Cont. i Av. de lÕEfici•ncia
7
An. Ind. i Estrat. Comp.
4,5
An. Empr. i Dissenys Organit.
4,5
Anˆlisi dÕEstats Financers
7
Comptabilitat de Societats
4,5
Informˆtica de Gesti— (I)
4,5
Informˆtica de Gesti— (II)
4,5
Auditoria
4,5
An. M.de Cap. i Ges. Cart.
7
Anˆlisi dÕOperacions
7
Comptabilitat Superior
4,5
Gesti— en el sector pœblic
4,5
Sistema Financer
4,5
Investigaci— Comercial (I)
7
Inv.Com (II): Tract. i An. Dad.
4,5
Teoria de lÕorganitzaci—
4,5
Dir. i Planificaci— Estrat.
4,5
Gesti— de la Distribuci—
4,5
Models de Gesti— Comercial
4,5
Simul.de Gest. (Joc dÕEmpr.)
4,5
Gesti— de Recursos Humans
4,5
Pol’tica Comercial de lÕEmpresa
4,5

C
C
C
C
C
C
C
C
C
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Codi C.R S
22294 4t 1/2
22295 4t. 1/2
22296 4t. 1
22297 4t
2
22298 3r
1
22299 3r
2
22300 4t
1
22301 4t
2
22302 4t
1
22303 4t
2
22304 4t (*)
22305 4t
2
22307 4t
2
22308 4t
22309 4t
22311 4t (*)
22312 4t
1
22313 4t
2
22314 4t
22315 4t
22316 4t
2
22317 4t
22318 4t
1
22319 4t
1
22320 4t

C. Econ˜miques
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Administració i direcció d’empreses: Quadre resum d’optatives

ORD

OPT
F

E
E
E

EÕ

EÕ
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

LLC
F E

D
D
D
D
D

F
F
F
F
F
F
F

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

45

(*) SÕimparteix al llarg de tot el curs a ra— dÕuna sola sessi— setmanal dÕ1,5 hores.
*** Assignatura acceptada segons lÕescrit enviat pel vicerector dÕestudis.
**** Assignatura acceptada segons lÕescrit enviat pel vicerector dÕAfers acad•mics
CR: Curs recomanat S: Semestre ORD: optatives especialment recomanades. OPT: Altres optatives ofertades.
LLE: Optativa recomanada per als cr•dits de lliure elecci—
D = DIRECCIî (Management) E = ECONOMIA EMPRESARIAL F = FINANCES/ COMPTABILITAT
C = COMERCIALITZACIî (Mˆrqueting)

C
C
C
C
C
C
C
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E
E
E

D
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D
D
D

C
C
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ASSIGNATURA
CRE
Comer• Exterior
4,5
Econ. del Sect.Pœb. II (S. Fiscals) 7
Ec., Organit. i Gesti—***
7
Creaci— dÕEmpreses
4,5
Ec. de lÕEmpresa Pœblica
4,5
Economia Sectorial
7
T. Organitzaci— Industrial
7
Economia de lÕInformaci—
4,5
T. de les Decisions i de Jocs
4,5
Fiscalitat Empresarial (*)
4,5
An. Socioecon.de lÕEmpr. (*)
4,5
Temes dÕAdm. i Econ. de lÕempr. 4,5
Economia del Treball
7
Mod. Econ. Pred. i An. Quan.
7
Sociologia de lÕEmpresa
4,5
Ec. Sector Pœblic I ****
4,5
Ec. Aplicada (Pol.Econ. II)
7
Economia Catalana
7
Practicum
4,5
Prˆct. en empreses i instituc.
14

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Codi C.R S
22322 4t
1
22323 4t
2
22324 4t
2
22325 4t
2
22326 4t
1
22327 4t
2
22328 4t
22329 4t
1
22330 4t
1
22331 4t (*)
22332 4t (*)
22333 4t
22334 4t
2
22335 4t
1
22336 4t
1
22343 4t
1
22345 4t
2
22368 4t
1
22613 4t
22623 4t

C. Econ˜miques
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Llicenciatura en Economia (1992)
El pla dÕestudis de la llicenciatura dÕEconomia va ser aprovat per Resoluci— de 20/11/92 i
publicat al B.O.E. nœm.18 de 21/01/93.
Centre responsable: Facultat de Ci•ncies Econ˜miques i Empresarials
T’tol que sÕaconsegueix en finalitzar els estudis
Llicenciat en Economia
Especialitat:

Ð Economia i Gesti—
Ð Creixement Econ˜mic i Economia Internacional
Ð Anˆlisi Econ˜mica i M•todes Quantitatius

Durada: 4 anys (8 semestres)
Estructura de les mat•ries: Semestral, amb examen final a lÕacabar el semestre.
Cicles: Primer cicle: 2 anys Segon cicle: 2 anys
Cˆrrega lectiva:
Total llicenciatura: 305,5 cr•dits
¥ Primer cicle: 136,5 cr•dits
¥ Segon cicle: 169 cr•dits
¥ Cr•dits de lliure configuraci— del curr’culum per part de lÕestudiant:
¥ Primer cicle: 7 cr•dits (mˆxim 11 cr•dits)
¥ Segon cicle: 24 cr•dits (mˆxim 29 cr•dits)
Cr•dits de mat•ries optatives
En el segon cicle sÕexigeixen 66 cr•dits corresponents a mat•ries optatives. Per cursar les
mat•ries optatives, els alumnes hauran dÕelegir un itinerari del qual hauran de cursar un
conjunt dÕassignatures fins a arribar al nombre de cr•dits necessari.
Les assignatures optatives han estat agrupades en itineraris, segons la relaci— que figura en
aquesta mateixa guia. Aquests itineraris previstos en el pla dÕestudis son els segŸents:
Ð Economia i Gesti—
Ð Creixement Econ˜mic i Economia Internacional
Ð Anˆlisi Econ˜mica i M•todes Quantitatius
Nota important: En els semestres relacionats, poden haver-hi canvis en assignatures optatives
que poden passar a no donar-se i dÕaltres no previstes que es poden arribar a realitzar, a mŽs
de canvis de semestres. Cal consultar els horaris que publica la Facultat a tal efecte.

Cr•dits
7
7
7
4,5
4,5
30

22275
22278

(T)
(T)

Segon semestre
Codi
T/A
22259
(T)
22261
(T)
22265
(T)
22273
(T)
22337
(O)

LLC: Assignatura de lliure configuraci—: 7 cr•dits
Cr•dits a fer en el primer cicle
Troncals i obligatoris: 129,5
Optatius:
De lliure elecci—: 7

Assignatura
Hist. Econ˜mica Espanya
M•todes Mat. Econ. II
Economia Mundial I
(Inter.) i Inst. a lÕEc. Apl.
Comptabilitat General
Introducci— al Dret
Total cr•dits

Cr•dits
7
7
7

Assignatura
Microeconomia II
Macroeconomia II
Estad’stica II
Economia Espanyola II
Mod. Matemˆt. de lÕEcon. I
Total cr•dits

Cr•dits
7
7
7
4,5
7
32,5

7
7
35

Totals: 136,5
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Assignatura
Microeconomia I
Macroeconomia I
Estad’stica I
Economia Espanyola I
Ec. Mundial II (Inter.)
Total cr•dits

Segon Semestre
Codi
T/A
22268
(T)
22263
(T)
22270
(T)

11/7/98 20:59

Cr•dits
4,5
4,5
4,5
4,5
7
7
32

C. Econ˜miques

Segon curs
Primer semestre
Codi
T/A
22258
(T)
22260
(T)
22264
(T)
22272
(T)
22271
(T)

Assignatura
Introd. Economia I
Introd. Economia II
Hist. Econ. Mundial I
Hist. Econ. Mundial II
M•todes Mat. Econ. I
Int. Compt. General
Total cr•dits

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Primer cicle
Primer curs
Primer semestre
Codi
T/A
22256
(O)
22257
(O)
22266
(T)
22267
(T)
22262
(T)
22274
(T)

47

Quart curs
Primer semestre
Codi
T/A
22339
(T)

Assignatura
Cr•dits
Macroeconomia avan•ada I
7
Total cr•dits
7

22277

(T)

Segon semestre
Codi
T/A
22340
(T)

Assignatura
Microeconomia avan•ada II
Ec. Sect. Pœb. II(Sist.Fiscals)
Ec. Aplicada (Pol.Econ. II)
M•todes Econom•trics
Total cr•dits
T•c. Gesti— dÕEmpresa*
Total cr•dits

Cr•dits
7
7
7
7
28
7
35

Assignatura
Macroeconomia avan•ada II
Total cr•dits

Cr•dits
7
7

OPTATIVES I ITINERARIS (ESPECIALITATS)
LÕestudiant podrˆ triar entre els tres itineraris que segueixen, cosa que implica escollir els cr•dits optatius dÕentre els assenyalats a continuaci— per a cada
itinerari. Aquesta es la condici— per tenir dret a la menci— de lÕespecialitat corresponent al dors del t’tol. (Queda oberta la possibilitat que lÕestudiant pugui
no triar cap dÕaquests itineraris).
T = Troncal del BOE O = Obligat˜ria decidida per la UAB P = Optativa
LLC = Aquests cr•dits es poden cobrir amb assignatures dÕaltres titulacions, escollides lliurement per lÕestudiant i, evidentment, tambŽ amb optatives de la
mateixa llicenciatura dÕECONOMIA, que no siguin utilitzades com a optatives. La Facultat por recomanar les que consideri mŽs adients.

La guia de l’estudiant 1998-1999

*La Facultat recomana que aquestes assignatures es cursin al segon curs de llicenciatura i els horaris estan confeccionats seguint aquesta recomanaci—.
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(T)

Segon semestre
Codi
T/A
22342
(T)
22323
(T)
22345
(T)
22287
(T)

11/7/98 20:59

22276

Assignatura
Cr•dits
Microeconomia avan•ada I
7
Economia sector pœblic I
4,5
Ec. Aplicada (Pol. Econ. I)
4,5
Introd. a lÕEconometria
7
Total cr•dits
23
Economia de lÕEmpresa *
7
Total cr•dits
30

C. Econ˜miques

TRONCALS
Tercer curs
Primer semestre
Codi
T/A
22341
(T)
22343
(T)
22344
(T)
22286
(T)

48

Segon cicle

C. Econ˜miques
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Optatives per itineraris
ECONOMIA I GESTIî
Primer Semestre
Codi
22284
22292
22298
22326
22330
22335
22338
22347
22349
22350
22368
22317
Segon Semestre
22334
22327
22329
22291
22368
22305
22328
22351
22309
22324
22348

*

T/A
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)

Assignatura
Dir. Gral.I (Dec. Est. i Estr.)
Direcci— de Producci—
An. Ind. i Estr. Competitiva
Ec. de lÕEmpresa Pœblica
Teoria Decisions i Jocs
Mod. Ec. de Prev. i An. Quant.
An. Ec.-finan. de lÕempresa
Teoria Financera
Economia Pœblica Sectorial
Economia Territorial I
Economia Catalana (**) (***)
Models Gest. Comercial

(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)
(P)

Economia del Treball
Economia Sectorial
Economia de la Informaci—
Dir. Fin. II (Fun. fin. Empresa)
Economia catalana (**) (***)
An. Mer. Cap. i G. de Carteres(*)
T. Organitzaci— Industrial
Economia Territorial II
Gesti— en el Sector Pœblic
Ec., Organ. i Gesti—
Hist˜ria Industrial

Cr•dits
7
7
4,5
4,5
4,5
7
7
4,5
4,5
4,5
7
4,5
7
7
4,5
7
7
7
7
4,5
4,5
7
4,5

Es recomana que es cursi pr•viament com a lliure elecci— lÕassignatura Direcci—
Financera I.
** SÕimparteix en els dos semestres.
*** Assignatura acceptada segons lÕescrit enviat pel vicerector dÕEstudis.

C. Econ˜miques
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CREIXEMENT ECONñMIC
I ECONOMIA INTERNACIONAL
Primer Semestre
Codi
T/A
Assignatura
22360
(P)
Econom. Recursos Naturals
22607
(P)
Desenvolupament Econ˜mic
22368
(P)
Economia Catalana**
22610
(P)
Mod. Econ. Medi Ambient
22609
(P)
Hist. Ec. Contemporˆnia
22355
(P)
Creixement Econ˜mic
22356
(P)
Comer• Internacional
22338
(P)
An. Econ.-finan. de lÕEmpresa
22350
(P)
Economia Territorial I
22364
(P)
Integraci— Econ˜mica
22363
(P)
Estr. i Coord. de Pol. Econ.
Segon Semestre
22327
(P)
Economia Sectorial
22368
(P)
Economia Catalana**
22334
(P)
Economia del Treball
22358
(P)
Hist. del pensam. Econ˜mic
22357
(P)
Macroeconomies Obertes
22365
(P)
Integraci— Ec. Europa
22367
(P)
Pol. de Desenvolupament
22351
(P)
Economia Territorial II
22608
(P)
Dem. i Ec. de la Poblaci—
**

SÕimparteix en els dos semestres.

Cr•dits
4,5
4,5
7
4,5
7
7
4,5
7
4,5
4,5
4,5
7
7
7
4,5
4,5
7
4,5
4,5
7

C. Econ˜miques
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Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

ANËLISI ECONñMICA I
MéTODES QUANTITATIUS
Primer Semestre
Codi
T/A
Assignatura
22368
(P)
Economia Catalana**
22347
(P)
Teoria Financera
22298
(P)
An. Ind. i Estr. Competit.
22376
(P)
Temes dÕEconomia Pœblica
22338
(P)
An. Ec.-finan. de lÕEmpresa
22330
(P)
Teoria Decisions i Jocs
22335
(P)
M. Ec. Pred. i An. Quantitat.
22349
(P)
Econ. Pœblica Sectorial
22363
(P)
Estr. i Coord. de Pol. Econ˜m.
22370
(P)
Mod. Matem. Economia. II
Segon Semestre
22334
(P)
Economia del Treball
22358
(P)
Hist. del Pensament Econ˜mic
22368
(P)
Economia Catalana**
22371
(P)
T. de les Decis. Pœbliques
22328
(P)
T. Org. Industrial
22329
(P)
Economia de la Informaci—
22372
(P)
Temes dÕEconometria
22324
(P)
Ec., Organ. i Gesti—
**

51

Cr•dits
7
4,5
4,5
4,5
7
4,5
7
4,5
4,5
4,5
7
4,5
7
7
7
4,5
4,5
7

SÕimparteix en els dos semestres.

Cr•dits a fer en el segon cicle:
Troncals i obligatoris: 79
Optatius: 66 Lliure configuraci—: 24

Total: 169

OPTATIVES
OPT
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

LE
C
C
C
C
C
C
C
C
C

A

A
C

C
C

A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
A
A

C
C
C
C
C
C
C

A
C
C
C
C
C

A
A
A
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CRE
7
7
7
4,5
7
4,5
4,5
7
4,5
7
7
4,5
4,5
7
7
7
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
7
4,5
4,5
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Assignatura
Dir. Gral I (Dec. Estr. i Estruc.)
Direcci— Financera II
Direcci— de Producci—
An. ind. i estrat•gia compet.
An. Merc.Cap. i Gest.de Carteres
Gesti— en el sector pœblic
Models de gesti— Comercial
Economia, Organitzaci— i Gesti—
Economia de lÕEmpresa Pœblica
Economia sectorial
Teoria de lÕorganitzaci— industrial
Economia de la Informaci—
Teoria de les decisions i de Jocs
Economia del treball
M. Econ. de Pred. i An. Quant.
An. Econ. i Financera de lÕEmpr.
Teoria Financera
Hist˜ria Industrial
Economia Pœblica Sectorial
Economia Territorial I
Economia Territorial II
Creixement Econ˜mic
Comer• internacional
Macroeconomies obertes

E
E
E

A
A
A
A
A
A

C. Econ˜miques

S
1
2
1
1
2
2
1
2
1
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
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Codi
22284
22291
22292
22298
22305
22309
22317
22324
22326
22327
22328
22329
22330
22334
22335
22338
22347
22348
22349
22350
22351
22355
22356
22357

52

Llicenciatura en Economia. Quadre resum d’optatives

OPTATIVES
OPT
C
A
C
C
A
C
C
C
E
C
A
A
A
A
A
A
C
C
C
C
A
E
C
A
E
C
A
E
C
A
E
C
E
C
A

LE
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

A
A
A
A
C
C
C
C
C
A
A
A
A
C

53

* SÕimparteix els dos semestres.
** Assignatura acceptada segons document enviat pel vicerectorat dÕEstudis.
S = Semestre OPT = Optatives ofertades LE = Optativa recomanada per als cr•dits de lliure elecci—
E = Economia i Gesti—
C = Creixement Econ˜mic i Economia Internacional A = Anˆlisi Econ˜mica i M•todes Quantitatius
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CRE
4,5
4,5
4,5
4,5
7
4,5
7
4,5
7
4,5
4,5
4,5
4,5
7
7
4,5
4,5
14
7
7
14
7

11/7/98 20:59

Assignatura
Hist˜ria del pensament econ˜mic
Economia dels recursos naturals
Estr. i Coord. de Pol. Econ˜miques
Integraci— Econ˜mica
Integraci— Econ˜mica Europea
Pol’tiques de desenvolupament
Economia Catalana **/*
Mod. matemˆtics de lÕeconomia II
Teoria de les decisions pœbliques
Temes dÕEconometria
Economia monetˆria
Temes dÕEconomia Pœblica
Desenvolupament Econ˜mic
Demografia i ec. de la poblaci—
Hist. Econ˜mica Contemporˆnia
Mod. Econ. del Medi ambient
Temes de Teoria Econ˜mica
Prˆct. en empreses i institucions
Economia del Treball
Economia Catalana
Prˆctiques en Empreses i Instit.
Anˆl. Ec. i Finan. de lÕEmpresa

C. Econ˜miques

S
2
1
1
1
2
2
1/2
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

Codi
22358
22360
22363
22364
22365
22367
22368
22370
22371
22372
22375
22376
22607
22608
22609
22610
22611
22623
22334
22368
22623
22338

C. Econ˜miques
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1.2.7. Assignatures que no es poden cursar de lliure elecció
ASSIGNATURES OFERIDES PELS DEPARTAMENTS DE LA FACULTAT EN
ALTRES CENTRES DE LA UAB EN LES QUALS NO ES PODEN MATRICULAR
ELS ALUMNES DE LA FACULTAT

Assignatura
Mˆrqueting aplicat a la producci— cultural
Hist˜ria Econ˜mica dÕEspanya
Hist˜ria Econ˜mica Mundial I
Hist˜ria Econ˜mica Mundial II
Principis Bˆsics del Llenguatge Econ˜mic Actual
Institucions Pol’tiques, Econ˜miques i Administratives Espanyoles
Economia dels Recursos Naturals
Economia
Economia de lÕEmpresa
Economia i Organitzaci— Industrial
Organitzaci— dÕEmpreses
Economia Territorial
Introducci— a lÕEconomia i Economia Ambiental
Pol’tica Econ˜mica Ambiental
T•cniques dÕAvaluaci— dÕImpacte Ambiental II
Economia dels Recursos Naturals
Introducci— a lÕEconomia
Introducci— a lÕEconomia
Economia Aplicada i de lÕEmpresa
Economia dÕEspanya i de Catalunya
Introducci— a lÕEconomia Actual
Introducci— a lÕEstad’stica Aplicada
Economia de lÕEmpresa
Comptabilitat
Organitzaci— i M•todes de Treball I
Organitzaci— i M•todes de Treball II
Direcci— i Gesti— de Personal I
Direcci— i Gesti— de Personal II
Introducci— a la Comptabilitat General
Economia Contemporˆnia i Inst. Econ˜miques
Economia del Treball
Economia Espanyola i Mundial
Introducci— a lÕEconomia
Finances Pœbliques
Mercat del Treball

Codi Centre
101
101
101
101
101
101
101
101
103
103
103
103
103
103
103
103
103
105
105
105
105
105
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
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Assignatura

Codi Centre

Economia Agrˆria
Economia i Gesti— de lÕEmpresa Alimentˆria
Gesti— de lÕEmpresa Agropecuˆria
Comer• Internacional
Economia dÕEspanya
Economia Pol’tica I
Economia Pol’tica I
Economia
Economia de les Pol’tiques Socials
Economia Espanyola
Economia Internacional
Finances Pœbliques
Economia de les Pol’tiques Socials
Economia Mundial
Economia Pol’tica II
Hisenda Pœblica
Pol’tica Econ˜mica I
Demografia
Hist˜ria Contemporˆnia
Economia Aplicada
Economia Mundial
Introducci— a lÕEconomia I
Economia Espanyola
Macroeconomia
Introducci— a lÕEconomia II
Macroeconomia Aplicada: Pol. Econ. i Anal. Conjunt.
Hist˜ria Econ˜mica
Hist˜ria de lÕEmpresa
Economia General I
Economia General II
Economia General III
Microeconomia
101
103
105
106

Lletres
Ci•ncies
Ci•ncies de la Comunicaci—
Dret

107
108
111
201

107
107
107
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
108
111
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
Veterinˆria
Ci•ncies Pol’tiques
Ci•ncies de lÕEducaci—
E.U.E. Empresarials (Sabadell)
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1.2.8. Breu descripció de totes les assignatures del pla d’estudis 1998
Assignatures comunes a les llicenciatures d’Economia i d’Administració i Direcció
d’Empreses
Nom de lÕassignatura - DEPARTAMENT AL QUAL PERTANY
¥ Anˆlisi del Mercat de Capitals i Gesti— de Carteres - ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Aplicacions prˆctiques de la teoria de carteres i del mercat de capitals. Gesti— de renda
fixa. Estrat•gies financeres amb t’tols derivats. Gesti— dÕinstitucions financeres.
¥ Anˆlisi Econ˜mica i Financera de lÕEmpresa - ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Normalitzaci— comptable: procŽs i organismes. Principis de comptabilitat i comptes anuals.
Anˆlisi formal, patrimonial, financera, econ˜mica i interempresarial.
¥ Anˆlisi Empresarial i Dissenys Organitzatius - ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Estudi econ˜mic de lÕorganitzaci— interna de lÕempresa i dels determinants de la
configuraci— vertical de la indœstria.
¥ Anˆlisi Industrial i Estrat•gies Competitives - ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Estudi econ˜mic de la indœstria orientat a la formulaci— dÕestrat•gies competitives, i a la
viabilitat empresarial.
¥ Comptabilitat Financera i Anal’tica - ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Estudi del m•tode comptable i dels aspectes fonamentals de la comptabilitat empresarial
dins la formulaci— del procŽs comptable. Estudi detallat de certs ˆmbits de gesti— de
lÕempresa en el marc de la normalitzaci— comptable.
¥ Creaci— dÕEmpreses - ECONOMIA DE LÕEMPRESA
ProcŽs i problemes de la creaci— dÕuna empresa. El pla dÕempresa. Factors dÕ•xit i fracˆs
de noves empreses. Finan•ament de la nova empresa: capital i risc.
¥ Direcci— de Producci— i Operacions I - ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Introducci— als aspectes estrat•gics i operatius de la funci— de producci—: Sistema log’stic
(direcci— de producci— i distribuci— f’sica). Decisions de producte. Decisions de planta.
Decisions dÕoperaci— (pla mestre, agregats MRP, just in time, control dÕinventaris, compres
i aprovisionament, qualitat, manteniment). Log’stica integral.
¥ Econometria - ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Models de regressi—, problemes especials (multicolinealitat, autocorrelaci— i
heteroscedasticitat). Errors dÕespecificaci—. M’nims quadrats generalitzats, variables
instrumentals, models dinˆmics i introducci— a lÕanˆlisi de s•ries temporals i als models
dÕequacions simultˆnies.
¥ Economia (i Gesti—) de lÕEmpresa Pœblica - ECONOMIA DE LÕEMPRESA
El paper de les empreses pœbliques en els pa•sos industrialitzats i en els pa•sos en
desenvolupament. Criteris dÕefici•ncia. Externalitats: objectius extraproductius.
¥ Economia Catalana - ECONOMIA APLICADA
Evoluci— econ˜mica recent de Catalunya. Poblaci— i mercat de treball. Estructura
productiva. Marc institucional i sector pœblic.
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¥ Economia de lÕEmpresa- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
LÕempresa com a f—rmula dÕestalvi de costos de transacci— i les seves diferents formes
organitzatives com a solucions minimitzadores dels costos de coordinaci—.
¥ Economia de la Informaci—- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Contractes i organitzaci—. Incentius i oportunisme: teoria de lÕag•ncia, risc moral, selecci—
adversa, revelaci— dÕinformaci—. Senyalitzaci—. Reputaci—.
¥ Economia del Treball- ECONOMIA APLICADA
Caracteritzaci— dels mercats laborals. Oferta i demanda. Atur. Els salaris i les difer•ncies
salarials. Sindicats i altres institucions. Pol’tiques laborals.
¥ Economia Espanyola- ECONOMIA APLICADA
LÕevoluci— econ˜mica espanyola durant els œltims vint anys. La inserci— en la Uni—
Europea. El sector pœblic. El mercat de treball.
¥ Economia Sectorial- ECONOMIA APLICADA
(Amb carˆcter indicatiu). Serveis financers. Serveis de distribuci— comercial. Indœstria
tur’stica. Indœstria t•xtil. Indœstria agroalimentˆria.
¥ Economia, Organitzaci— i Gesti—
Aplicaci— dels conceptes de costos de transacci— i drets de propietat a lÕestudi dels
problemes de disseny organitzatiu en diversos ˆmbits de gesti— empresarial.
¥ Estad’stica I- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Estad’stica descriptiva. Probabilitat i combinat˜ria.Variables aleat˜ries, funcions de
distribuci— i de densitat.
¥ Estad’stica II- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Teoria del mostratge, estimaci— i contrast dÕhip˜tesis, anˆlisi de correlaci— i anˆlisi de
regressi—.
¥ Estructura Productiva de lÕEconomia Espanyola- ECONOMIA APLICADA
Els factors de competitivitat. Estructura industrial. El sector energ•tic. El procŽs de
terciaritzaci—. El sistema financer. El sector primari. Les relacions econ˜miques exteriors.
¥ Gesti— dels Recursos Humans- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Gesti— provisional de recursos humans. Reclutament, selecci—, avaluaci—, promoci— del
personal. Formaci— i desenvolupament de recursos humans.
¥ Gesti— en el Sector Pœblic- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Aplicaci— de criteris empresarials en el sector pœblic. Medici— dÕoutputs i dÕinputs.
Avaluaci— dÕefici•ncia. Pressupost per programes. Models DEA.
¥ Hist˜ria del Pensament Econ˜mic- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Escoles de pensament: clˆssica, neoclˆssica, institucionalista, keynesiana i corrents actuals.
¥ Hist˜ria Econ˜mica Contemporˆnia- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Anˆlisi hist˜rica dels processos econ˜mics i institucionals que conformen les relacions
econ˜miques internacionals actuals, amb especial atenci— al per’ode posterior a 1945.
¥ Hist˜ria Econ˜mica Mundial - ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Estudi dels processos dÕindustrialitzaci— durant els segles XIX i XX i, de les principals
conjuntures internacionals entre la crisi de final del segle XIX i la recessi— dels anys
setanta del segle XX.
¥ Introducci— a lÕEconomia - ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Producci—, distribuci— i consum. Mercats i empreses. Agregats macroecon˜mics bˆsics.
Ocupaci—, diner, inflaci— i desenvolupament. La intervenci— pœblica en lÕeconomia.
Sistemes econ˜mics i escoles del pensament econ˜mic.

C. Econ˜miques

58

11/7/98 20:59

P‡gina 58

La guia de l’estudiant 1998-1999

¥ Macroeconomia I- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Comptabilitat nacional, el model simple de determinaci— de la renda, el model IS-LM.
¥ Macroeconomia II- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Oferta i demanda agregada, la corba de Phillips: inflaci— i atur; noves teories.
¥ Matemˆtiques per a Economistes I- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Ëlgebra l’neal: espai vectorial, aplicacions lineals, optimitzaci— en una variable. Anˆlisi
real dÕuna variable: successions de nœmeros reals, continu•tat i diferenciaci—. Aplicacions
a lÕEconomia.
¥ Matemˆtiques per a Economistes II- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Nocions topol˜giques. Diferenciaci— i integraci— de funcions. Optimitzaci— en diverses
variables. Aplicacions a lÕEconomia.
¥ Microeconomia I- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Prefer•ncies i utilitat, teoria del consumidor. Teoria del productor.
¥ Microeconomia II- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Mercats (competitius i monopol’stics), equilibri general, economia del benestar, bŽns
pœblics i externalitats.
¥ Models de Gesti— Comercial- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Estudi econ˜mic dels problemes bˆsics de la gesti— de lÕempresa en la parcelála comercial
(mˆrqueting): fixaci— de preus, pol’tica de producte, distribuci—, publicitat i forces de
venda.
¥ Models Econom•trics - ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
M•todes de predicci—, models de s•ries temporals i dÕelecci— discreta. Tractament de
dades de panel.
¥ Organitzaci— Industrial- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Estructura del mercat i rendibilitat: mesures de concentraci—, definici— de mercat. Estructura
de mercat i organitzaci—: monopoli, oligopoli, barreres a lÕentrada, fusions i adquisicions.
Estructura de mercat i tecnologia: I+D, externalitats de xarxa. Pol’tica industrial i regulaci—.
¥ Planificaci— Econ˜mica i Financera de lÕEmpresa - ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Elaboraci— de pressupostos operatius. Resultat previst i optimitzaci— de previsions.
Previsions financeres. Anˆlisi de desviacions.
¥ Pol’tica de Creixement de lÕEmpresa- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Creixement de lÕempresa: factors subjacents i l’mits. Pol’tica de competitivitat, crisi de
creixement: estrat•gies de reestructuraci—. Fusions i adquisicions dÕempreses. Creixement
i valor de lÕempresa.
¥ Prˆctiques en Empreses i Institucions
Prˆctiques en empreses i institucions en conveni amb la UAB.
¥ Sistema Financer- ECONOMIA APLICADA
Sistema bancari. Intermediaris financers no bancaris. Mercat de capitals. Mercat monetari.
¥ Sociologia General - SOCIOLOGIA
La perspectiva sociol˜gica. La societat. La sociologia com a disciplina. El procŽs de
socialitzaci—. La institucionalitzaci—.
¥ T•cniques de Gesti— de lÕEmpresa- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Exposici— dels fonaments de les diferents t•cniques de gesti— aplicables, per ˆrees
funcionals, a la resoluci— dels problemes empresarials comuns.
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¥ Teoria dels Jocs i de les Decisions - ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Teoria de lÕelecci— individual en situacions dÕincertesa: propietat de la utilitat esperada i
lÕaversi— al risc. Jocs en forma extensiva normal: lÕequilibri de Nash i alguns dels seus
refinaments. Jocs cooperatius: el nucli i el valor de Shapley.

Llicenciatura d’Administració i Direcció d’Empreses
¥ Anˆlisi Socioecon˜mica de lÕEmpresa- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Anˆlisi pluridisciplinˆria de lÕempresa com a realitat global i substantiva.
¥ Auditoria- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Anˆlisi de les normes dÕauditoria generalment acceptades. Tipus dÕauditories. Informes.
Ërees i programes de revisi—.
¥ Comer• Exterior- ECONOMIA APLICADA
El desenvolupament del comer• exterior. Regularitzaci—. Instrument de foment a
lÕexportaci—. Pagaments internacionals.
¥ Comptabilitat Avan•ada- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Comptabilitat de situacions especials. Comptabilitat sectorial. Regulaci— comptable.
Registre dÕoperacions espec’fiques.
¥ Comptabilitat de Societats- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Legislaci— mercantil i forma jur’dica de lÕempresa. Operacions societˆries, regulaci— legal,
efectes econ˜mics i registre comptable. Grups de societats i formulaci— de comptes anuals
consolidats.
¥ Comptabilitat General i Anal’tica- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Comptabilitat, anˆlisi, consolidaci— i auditoria comptable. Classificaci— dels costos. El
compte de resultats anal’tics. Sistema de producci—. Decisions a curt termini. Determinaci—
del cost estˆndard. El pressupost flexible. Anˆlisi de les desviacions. El control
pressupostari.
¥ Control i Avaluaci— de lÕEfici•ncia- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Determinaci— del control ˜ptim. Teoria de lÕag•ncia. Funcions objectiu. Funcions est’mul.
Formulaci— dÕobjectius dÕoptimitzaci— condicionada.
¥ Direcci— Comercial - ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Introducci— a la problemˆtica comercial de lÕempresa, desenvolupament de conceptes
bˆsics i anˆlisi de casos prˆctics representatius. Estudi aprofundit dels aspectes mŽs
avan•ats del mˆrqueting actual amb especial refer•ncia al procŽs dÕorganitzaci— i
comunicaci—. émfasi en lÕaspecte prˆctic.
¥ Direcci— de Producci— i Operacions II- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Aprofundiment dels nous sistemes de gesti— de les operacions (just in time, producci—
sincronitzada, qualitat total), en la gesti— de la tecnologia i la gesti— de projectes.
¥ Direcci— Estrat•gica i Pol’tica dÕEmpresa- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Funci— directiva: Aprenentatge, soluci— de problemes i presa de decisions. Concepte i
feines de direcci—. La dimensi— •tica. Estrat•gia: Estrat•gia o pol’tica dÕempresa com a
funci— configuradora. T•cniques dÕanˆlisi per a la formulaci— de lÕestrat•gia. Estructura:
teories de lÕorganitzaci—. Anˆlisi i diagnosi de lÕorganitzaci—. Factors condicionants i
criteris per a la creaci— de lÕestructura organitzativa: classes dÕestructura organitzativa.
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Organitzaci— de projectes. La funci— directiva. El comportament humˆ en lÕorganitzaci—:
motivaci—, estils de direcci—, treball en equip.
Direcci— Financera - ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Selecci— de projectes dÕinversi— en condicions de certesa i incertesa. Model de cartera de
projectes. Estructura de finan•ament: mitjans i pol’tiques. El cost del capital: Combinaci—
risc-rendibilitat. Models de mercats de capitals. Valoraci— de t’tols de renda fixa i renda
variable. Valoraci— de t’tols derivats. Relacions empresa-mercat de capitals.
Direcci— i Planificaci— Estrat•gica -ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Planificaci— estrat•gica: t•cniques de modelitzaci— i simulaci—. Pol’tiques espec’fiques
configuradores: pol’tica de mercat, de cooperaci— i aliances, dÕinnovaci—, etc.
Dret de lÕEmpresa - DRET PRIVAT
R•gim jur’dic de lÕestructura de lÕempresa i de lÕactivitat empresarial.
Economia Mundial (internacional) i Instruments dÕEconomia Aplicada- ECONOMIA
APLICADA
La teoria del comer• internacional. Organismes internacionals. Els processos dÕintegraci—
econ˜mica: la Uni— Europea. Els mercats de canvis. Internacionalitzaci— de lÕeconomia
i tend•ncies econ˜miques actuals. Instruments dÕEconomia Aplicada.
Economia, Organitzaci— i Gesti—
Aplicaci— dels conceptes de costos de transacci— i drets de propietat a lÕestudi dels
problemes de disseny organitzatiu en diversos ˆmbits de gesti— empresarial.
Finances Pœbliques - ECONOMIA APLICADA
Aspectes generals de la tributaci— i tipus dÕimpost. Sistemes fiscals i federalisme fiscal.
Fiscalitat Empresarial- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Anˆlisi de la normativa tributˆria en relaci— amb les diferents ˆrees de decisi— de lÕempresa.
Gesti— de la Distribuci—- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Canals de distribuci— com a sistemes interorganitzatius. Disseny dÕun sistema de distribuci—.
Costos de distribuci—. Gesti— del canal de distribuci—.
Hist˜ria Econ˜mica dÕEspanya- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Anˆlisi de lÕeconomia espanyola contemporˆnia des dÕuna perspectiva hist˜rica (transici—
demogrˆfica, procŽs dÕindustrialitzaci—, modernitzaci— econ˜mica).
Informˆtica de Gesti— I- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Informˆtica personal. Conceptes t•cnics. Revisi— dels conceptes bˆsics de la informˆtica
i aprofundiment dÕaquests.
Informˆtica de Gesti— II- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Informˆtica a lÕempresa. Conceptes funcionals. Introducci— de lÕalumne en la visi— de la
informˆtica com a instrument de gesti— dins lÕempresa.
Introducci— a la Psicologia- PSICOLOGIA DE LÕEDUCACIî
Estudi de la conducta humana. Her•ncia i ambient. Personalitat. La percepci—. Aprendre
i recordar. El pensament i la resoluci— de problemes. Actituds i creences. Papers i conducta
social. Difer•ncies individuals i la seva medici—. Intelálig•ncia i aptituds. Avaluaci— i
apreciaci—. Relacions socials.
Investigaci— Comercial I - ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Organitzaci— i objectius de la investigaci— comercial. Explotaci— de dades secundˆries.
Base de dades. Disseny experimental. Enquesta estructurada. Investigaci— qualitativa.
Panels. Investigaci— publicitˆria.
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¥ Investigaci— Comercial II - ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Tabulaci— dÕenquestes i validaci— de resultats. Regressi— lineal simple i mœltiple. Anˆlisi
de proximitats. Anˆlisi factorial. Anˆlisi discriminant. Elaboraci— de lÕinforme.
¥ Investigaci— Operativa I- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Aplicacions de m•todes i t•cniques dÕoptimitzaci— per a la presa de decisions en lÕˆmbit
de les operacions dÕempresa, tant en lÕentorn financer com en el de producci— i el de
mˆrqueting: programaci— lineal, transport, assignaci— i problemes de distribuci—.
¥ Investigaci— Operativa II- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Introducci— als m•todes previsionals dins lÕˆmbit de lÕadministraci— dÕEmpreses: t•cniques
per a la realitzaci— dÕescenaris, elaboraci— de previsions i simulacions assistides per
ordinador.
¥ Pol’tica Comercial de lÕEmpresa- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Decisions estrat•giques en publicitat. Models per a la determinaci— dels objectius,
pressupostos, mitjans, etc. La campanya publicitˆria.
¥ Pol’tica Financera de lÕEmpresa- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Gesti— de tresoreria. Gesti— financera internacional. Estrat•gia financera de lÕempresa.
¥ Pol’tiques Econ˜miques Espec’fiques- ECONOMIA APLICADA
Objectius a curt termini. Instruments fiscals, monetaris i de relacions amb lÕexterior.
Pol’tiques de rendes i dÕestabilitzaci—.
¥ Prˆcticum
Prˆcticum
¥ Simulaci— de Gesti— - ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Utilitzaci— del model MARKSTRAT, que gira entorn de decisions de mˆrqueting
mitjan•ant una anˆlisi dÕestats financers i estudiant les decisions preses a la llum de la
teoria i dels conceptes estudiats en altres assignatures.
¥ Sociologia de lÕEmpresa -SOCIOLOGIA
Estudi de les relacions socials en lÕempresa, de lÕorganitzaci— del treball i les qualificacions
laborals.
¥ Temes dÕAdministraci— i Economia de lÕEmpresa-ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Temes avan•ats dÕanˆlisi econ˜mica aplicada a lÕempresa. Anˆlisis emp’riques sobre
lÕempresa espanyola. El mesurament de la productivitat empresarial. Responsabilitat
social de lÕempresa.
¥ Teoria de lÕOrganitzaci— -ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Teories i enfocaments dÕestudi de lÕorganitzaci—. QŸestions centrals en el disseny i el
funcionament de les organitzacions. LÕorganitzaci— de les principals funcions empresarials.

Llicenciatura d’Economia
¥ Comer• Internacional- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Teoria positiva del comer• internacional (models de compet•ncia perfecta, diferenciaci—
del producte, economies dÕescala i comportament estrat•gic). Teoria normativa del comer•
internacional.
¥ Control i Avaluaci— de lÕEfici•ncia- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Determinaci— del control ˜ptim. Teoria de lÕag•ncia. Funcions objectiu. Funcions est’mul.
Formulaci— dÕobjectius dÕoptimitzaci— condicionada.
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¥ Creixement Econ˜mic- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Caracter’stiques i fonts de creixement, controv•rsies sobre la teoria del creixement,
creixement endogen i noves teories.
¥ Decisions Pœbliques i Elecci— Social- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Teoria de la negociaci— i de lÕarbitratge, repartiment de costos i beneficis, mesures de
benestar, pobresa i desigualtat, teoria de lÕelecci— social.
¥ Demografia i Economia de la Poblaci—- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Problemes i hist˜ria de les poblacions contemporˆnies. M•todes i t•cniques de lÕanˆlisi
demogrˆfica. Teories econ˜miques de la poblaci—.
¥ Desenvolupament Econ˜mic- ECONOMIA APLICADA
El concepte de desenvolupament. Les causes del subdesenvolupament. Els problemes
dels pa•sos subdesenvolupats.
¥ Hist˜ria Econ˜mica dÕEspanya- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Anˆlisi de lÕeconomia espanyola contemporˆnia des dÕuna perspectiva hist˜rica (transici—
demogrˆfica, procŽs dÕindustrialitzaci—, modernitzaci— econ˜mica).
¥ Economia del Sector Pœblic -ECONOMIA APLICADA
El pressupost pœblic: ingressos, sistema fiscal i despeses. Empreses pœbliques. El sector
pœblic a lÕeconomia espanyola. BŽns pœblics. Externalitats. Anˆlisi cost-benefici. Teories
positiva i normativa de la despesa pœblica. Aspectes generals de la tributaci— i tipus
dÕimpost. Sistemes fiscals i federalisme fiscal.
¥ Economia Aplicada -ECONOMIA APLICADA
Concepte i m•tode de la pol’tica econ˜mica. Teoria de la intervenci— pœblica. Avaluaci—
de les intervencions pœbliques. Objectius a curt termini. Instruments fiscals, monetaris i
de relacions amb lÕexterior. Pol’tiques de rendes i dÕestabilitzaci—.
¥ Estrat•gia dÕEmpresa- ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Funci— directiva: aprenentatge, soluci— de problemes i presa de decisions. Concepte i
tasques de direcci—. La dimensi— •tica. Estrat•gia: estrat•gia o pol’tica dÕempresa com a
funci— configuradora. T•cniques dÕanˆlisi per a la formulaci— de lÕestrat•gia. Estrat•gies
tipus. ProcŽs de planificaci— estrat•gica. Estructura: teories de lÕorganitzaci—. Anˆlisi i
diagn˜stic de lÕorganitzaci—. Factors condicionats i criteris per a la creaci— de lÕestructura
organitzativa: classes dÕestructura organitzativa. Organitzaci— per projectes.
¥ Economia Mundial (Internacional) I i Instruments dÕEconomia Aplicada- ECONOMIA APLICADA
La teoria del comer• internacional. Organismes internacionals de comer•. Les unions
duaneres. La Uni— Europea. Instuments dÕEconomia Aplicada.
¥ Economia Mundial (Internacional) II- ECONOMIA APLICADA
Mercats de canvis. Pagaments internacionals. Sistema Monetari Europeu.
Internacionalitzaci— de lÕeconomia i tend•ncies econ˜miques actuals.
¥ Economia dels Recursos Naturals- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Aplicaci— de la teoria econ˜mica a les qŸestions ambientals i de gesti— de recursos naturals.
Inserci— i comptabilitat dels sistemes econ˜mics en els ecosistemes.
¥ Economia Matemˆtica- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Models lineals dÕeconomia. Models dÕequilibri general. Models de demanda. Anˆlisi
convexa. Aplicacions a la teoria de la mesura. Altres aplicacions matemˆtiques.
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¥ Economia Pœblica Sectorial- ECONOMIA APLICADA
(Amb carˆcter indicatiu) Avaluaci— de projectes. Economia del transport, lÕhabitatge, la
salut, el medi ambient, etc.
¥ Economia Territorial (I)- ECONOMIA APLICADA
Dinˆmica urbana. Localitzaci— industrial. Creixement i desenvolupament regional.
¥ Economia Territorial (II)- ECONOMIA APLICADA
Planejament urban’stic. Instruments de foment econ˜mic local. Pol’tiques de
desenvolupament regional i districtes industrials. Desenvolupament rural.
¥ Estrat•gies i Coordinaci— de Pol’tiques Econ˜miques- ECONOMIA APLICADA
Models dÕintervenci— macroecon˜mica. Pol’tiques assignatives i r•gims retributius.
Coordinaci— de pol’tiques econ˜miques.
¥ Hist˜ria Industrial- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Presentaci— hist˜rica, centrada en el desenvolupament de lÕempresa industrial moderna,
dels condicionants de les diferents formes dÕorganitzaci— dÕempreses.
¥ Integraci— Econ˜mica- ECONOMIA APLICADA
Formes dÕintegraci— i els seus fonaments te˜rics. Aspectes centrals i evoluci— recent de
la integraci— europea: uni— monetˆria i mercat interior.
¥ Integraci— Econ˜mica Europea- ECONOMIA APLICADA
Aspectes sectorials de lÕespai europeu comœ. Relacions econ˜miques exteriors de la UE.
Ampliaci— de la UE.
¥ Introducci— al Dret - DRET PRIVAT
LÕordenament jur’dic. Institucions de Dret Pœblic i Dret Privat. Bases constitucionals del
sistema econ˜mic. Regulaci— jur’dica de lÕactivitat econ˜mica.
¥ Gesti— Financera - ECONOMIA DE LÕEMPRESA
Selecci— de projectes dÕinversi— en condicions de certesa i dÕincertesa. Model de cartera
de projectes. Estructura del finan•ament: mitjans i pol’tiques. El cost del capital: combinaci—
risc-rendibilitat.
¥ Macroeconomia Avan•ada I- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Models clˆssics, keinesiˆ i extensions. Mercat de treball i preus fixos.
¥ Macroeconomia Avan•ada II- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Consum i inversi— amb horitz— infinit, el model de generacions successives, pol’tiques
monetˆria i fiscal. Expectatives racionals.
¥ Macroeconomies Obertes- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Tipus de canvi i factors determinants, models macroecon˜mics dÕeconomies obertes, el
sistema monetari internacional i el problema del deute extern.
¥ M•todes Computacionals de lÕEconomia- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
M•todes de resoluci— de problemes econ˜mics mitjan•ant ordinadors, amb particular
atenci— a la programaci— lineal i a la computaci— dÕequilibris en models econ˜mics,
presentant aplicacions tant de teoria com de pol’tica econ˜mica.
¥ Microeconomia Avan•ada I- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Comportament competitiu i implicacions, equilibri general intertemporal, incertesa (elecci—
individual, preus i mercats contingents).
¥ Microeconomia Avan•ada II- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Economia del benestar (bŽns pœblics, externalitats, mesures de benestar), comportament
estrat•gic i compet•ncia imperfecta, informaci— incompleta.
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¥ Models Econ˜mics del Medi Ambient- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Explotaci— ˜ptima de recursos naturals, estructura de mercats i explotaci— de recursos,
regulaci—, els l’mits del creixement econ˜mic.
¥ Models Matemˆtics de lÕEconomia- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Optimitzaci— estˆtica. El teorema de Kuhn-Tucker. Programaci— lineal. Equacions
diferencials. Sistemes simultanis. Aplicacions econ˜miques.
¥ Pol’tiques de Desenvolupament- ECONOMIA APLICADA
Estrat•gies i models de desenvolupament. Intervencionisme i mercat en els pa•sos
subdesenvolupats. Les relacions exteriors. El desenvolupament dels sectors productius.
¥ Projecte de Final de Carrera- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA i
ECONOMIA APLICADA
Projecte de final de carrera.
¥ Temes dÕEconometria- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Teoria assimpt˜tica, mˆxima versemblan•a i tests associats, models no lineals, models
simultanis, temes avan•ats.
¥ Temes de Teoria Econ˜mica- ECONOMIA I HISTñRIA ECONñMICA
Presentaci— dÕalguns temes recents i avan•ats de teoria econ˜mica dÕespecial inter•s.
¥ Temes dÕEconomia Pœblica- ECONOMIA APLICADA
(Amb carˆcter indicatiu.) Teoria avan•ada de la incid•ncia impositiva. El deute pœblic.
El sistema de pensions. LÕempresa pœblica.
¥ Teoria Financera
El mercat de capitals, elecci— sota incertesa, valoraci— dÕactius, opcions, teoria dels mercats
eficients.

Breu descripció de les assignatures del pla d’estudis 1992 que no tenen correspondència
en el pla d’estudis 1998*
Economia
¥ Economia monetaria
Definici— de diner, demanda i oferta, inflaci—, expectatives racionals, pol’tica monetˆria
i economies obertes.

Administració i Direcció d’Empreses
¥ Economia del Sector Pœblic I
BŽns pœblics. Externalitats. Anˆlisi cost-benefici. Teories positives i normativa de la
despesa pœblica
* Totes les altres assignatures dels plans dÕestudis 1992 tenen correspond•ncia en el
pla dÕestudis 1998. Podeu consultar les taules dÕadaptacions entre ambdos plans
dÕestudis a la pˆgina web de la Facultat (http//:eco.uab.es).
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1.2.9. Informació sobre crèdits de lliure elecció
NOTA: Estˆ previst que aquesta normativa pugui variar durant el curs 1998-99.

A - Crèdits de lliure elecció que l’alumne ha de cursar
1. Els cr•dits de lliure elecci— es poden triar tant entre les mat•ries optatives del seu pla
dÕestudis com entre la resta dÕassignatures ofertes per la Universitat Aut˜noma de
Barcelona en els plans dÕestudis nous (elaborats sota les directrius de lÕRD 1497/1987).
2. La matr’cula dÕaquests cr•dits es formalitzarˆ al mateix centre on lÕalumne estˆ cursant
els seus estudis, tant si el centre els imparteix com si no.
3. El preu del cr•dit de lliure elecci— serˆ el que pertoqui segons el tipus dÕestudis
(experimental, no experimental) a qu• corresponguin aquest cr•dits.
4. Cada grup reservarˆ un 10% de la seva capacitat (amb un mˆxim de 10) perqu• les ocupin
els alumnes que cursin aquesta assignatura com de lliure elecci—.

B - Crèdits de lliure elecció que no s’han de cursar
LÕalumne podrˆ demanar la superaci— dels cr•dits de lliure elecci— que ha de cursar segons
el seu pla dÕestudis, mitjan•ant lÕacreditaci— dÕuns estudis previs. Aquests estudis han de
tenir la categoria dÕestudis universitaris homologats.
En aquest cas, es mantindrˆ la nota que lÕalumne havia obtingut en lÕassignatura cursada
realment.
A mŽs, es podran demanar reconeixements de cr•dits dÕactivitats oferides i/o reconegudes
per la UAB (consultar taula dÕactivitats i cursos que possibiliten reconeixement de cr•dits).
La Facultat ofereix tambŽ activitats que donen lloc a reconeixements de cr•dits, consulteu
la taula dÕactivitats per enguany.
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1.2.10. Accés al 2n Cicle
Passarel·les internes de la Facultat
¥ AccŽs al segon cicle de la llicenciatura dÕEconomia amb un primer cicle de la llicenciatura
dÕAdministraci— i Direcci— dÕEmpreses.
¥ AccŽs al segon cicle de la llicenciatura dÕAdministraci— i Direcci— dÕEmpreses amb un
primer cicle de la llicenciatura dÕEconomia.
Terminis per formalitzar la solálicitud:
del 13 al 15 de juliol
del 14 al 15 de setembre (si resten places de la convocat˜ria de juny)
Documentaci— que cal presentar
Ð Solálicitud que facilitarˆ la secretaria de la Facultat.
Ð Fotoc˜pia del DNI.
Ð Pla dÕEstudis.*
Ð Certificaci— Acad•mica Personal on sÕindiqui que tŽ el primer cicle superat.*
* Si el primer cicle sÕha cursat a la nostra Facultat, no cal.
Places disponibles: 24 places
Complements de formaci—:
Per accedir al segon cicle de les llicenciatures dÕEconomia o dÕAdministraci— i Direcci—
dÕEmpreses amb el primer cicle de lÕaltra llicenciatura, la normativa actual assenyala
lÕobligaci— de cursar, en el cas de no haver-ho fet abans, una s•rie dÕassignatures anomenades
complements de formaci—. A continuaci— sÕexposa un quadre amb totes aquestes assignatures:
Complements per a Administraci— i Direcci— dÕempreses
Origen:
Primer Cicle dÕEconomia

Cr•dits
9

Assignatura
Economia dÕEmpresa

Complements per a Economia
Origen:
Primer Cicle dÕAdministraci— i
Direcci— dÕEmpreses

Cr•dits
9

Assignatura
Hist˜ria Econ˜mica i dÕEspanya i
Mundial
ES DIVIDEIX EN:*
4,5
*- Hist˜ria Econ˜mica Mundial I
4,5
*- Hist˜ria Econ˜mica Mundial i
dÕEspanya
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Passarel·les externes de la Facultat
Per als alumnes que provenen dÕEmpresarials i volen accedir a Administraci— i Direcci—
dÕEmpreses o Economia, us recomanem que consulteu la pˆgina web de la Facultat
(http//:eco.uab.es) o els taulons dÕinformaci— de la Secretaria de la Facultat.
Normativa que regula lÕaccŽs al 2n cicle
ORDRE DE 10 DE DESEMBRE DE 1993 PER LA QUAL SÕAMPLIA LÕORDRE DÕ11
DE SETEMBRE DE 1991 PER LA QUAL ES DETERMINEN LES TITULACIONS I ELS
ESTUDIS DE PRIMER CICLE I ELS COMPLEMENTS DE FORMACIî PER A
LÕACCƒS AL SEGON CICLE DELS ENSENYAMENTS QUE CONDUEIXIN A
LÕOBTENCIî DEL TêTOL OFICIAL DE LLICENCIAT EN ADMINISTRACCIî I
DIRECCIî DÕEMPRESES.
a) Podran accedir al segon cicle de la Llicenciatura en Administraci— i Direcci— dÕEmpreses,
els que cursin el primer cicle dÕaquests estudis.
b) Els que estiguin en possessi— del t’tol de Diplomat en Ci•ncies Empresarials cursaran a
tal fi, si no ho han fet, quatre cr•dits en Macroeconomia i quatre cr•dits en Microeconomia.
c) Els que estiguin en el primer cicle de la llicenciatura en Economia, i que cursin, si no ho
han fet abans, nou cr•dits en Economia de lÕEmpresa.
La selecci— es farˆ en base a lÕexpedient acad•mic, i a mŽs per als alumnes provinents de
la Diplomatura de Ci•ncies Empresarials es farˆ tambŽ un examen dÕaccŽs.
ORDRE DE 10 DE DESEMBRE DE 1993 PER LA QUAL ES DETERMINEN LES
TITULACIONS I ELS ESTUDIS DE PRIMER CICLE I ELS COMPLEMENTS DE
FORMACIî PER A LÕACCƒS ALS ENSENYAMENTS QUE CONDUEIXIN A
LÕOBTENCIî DEL TêTOL OFICIAL DE LLICENCIAT EN ECONOMIA.
Podran accedir al segon cicle dels estudis que condueixin a lÕobtenci— del t’tol oficial de
llicenciat en Economia:
a) Els que cursin el primer cicle dÕaquests estudis.
b) Els que, havent superat el primer cicle del t’tol de Llicenciat en Administraci— i Direcci—
dÕEmpreses, cursin, si no ho han fet abans, nou cr•dits en Hist˜ria Econ˜mica i dÕEspanya
i Mundial.
c) Els que, estant en possessi— del t’tol de diplomat en Ci•ncies Empresarials, cursin, si no
ho han fet abans, nou cr•dits en Hist˜ria Econ˜mica dÕEspanya i Mundial, quatre cr•dits
en Macroeconomia i quatre cr•dits en Microeconomia.
La selecci— es farˆ en base a lÕexpedient acad•mic, i als alumnes provinents de la Diplomatura
de Ci•ncies Empresarials, es farˆ tambŽ un examen dÕaccŽs.
NOTA: Per a mŽs informaci—, consulteu lÕapartat ÒLÕAut˜nomaÓ de la guia.
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1.3. Programes d’intercanvi
1.3.1.Programa ERASMUS/SOCRATES
Coordinador de la Facultat
Dra. Muriel Casals
T. 93 581 15 51

Descripció
El Programa Erasmus Žs un pla de la UE que, des del curs 1987-1988, promou la mobilitat
dels estudiants universitaris dins dels 15 pa•sos membres.
LÕobjectiu fonamental del programa Žs aconseguir que un bon nombre de titulats de les
universitats europees hagin tingut una experi•ncia directa de la vida social i econ˜mica
dÕaltres estats membres.
A la nostra Facultat, es fan actualment els intercanvis segŸents:
PIC

UNIVERSITAT

COORDINADOR

F-1329

F-Montpellier I
DK-Frederiksberg
G-I.P.Athinon
UK- Wye College

J. Bacaria
(Dep. Ec. Aplicada)

NL-3057

NL-Tilburg
F-Toulouse I
UK-U.C. London
D-Mannheim

S. Barberˆ
(Dep. Ec. i Hist. Econ˜mica)

F-2067

I- Padova
I- Torino
F-Aix-Marseille III
E- Carlos III
G-Athina
IRL- Limerick
UK- Durham

M. Farell
(Dep. Ec. i Hist. Econ˜mica)

I-2017

I-S.C. Milano
NL-Amsterdam
DK-H.Kobenhavn
F- Esc Poitiers
P-U.T. Lisboa
UK- Oxford

J. Llonch
(Dep. Ec. Empresa)

UK- Southampton
UK- Birbeck College
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PIC

UNIVERSITAT

COORDINADOR

E-3074

A-W.Wien
B-Li•ge
D- Dortmund
DK- H. Kobenhavn
F- Strasbourg I
G- Rodos
IRL- Limerick
NL- Enschede

Josep M. Veciana
(Dep. Ec. Empresa)

UK-Aston
D- Passau
D-Bayreuth
F- EDHEC Lille
A- Innsbruck
D- Trier
D- Hannover
E- Salamanca
UK- Heriott Watt

Joan Llonch
(Dep. Ec. Empresa)

IRL- Dublin City
S- Lund
F- Paris XII
UK- Westminster
A- Innsbruck
B- Louvain-la-Neuve
B- Namur
D- Bayreutyh
D- Kšln
D- Dortmund
D- Hannover
D- Paderborn
D- T.U. Berlin

Joan Llonch
(Dep. Ec. Empresa)

UK-1324

IR-1048

P- Covilha
S- VŠxjš
SF- Lappeenranta
UK- Durham

F- ESC Grenoble
F- ESCAE Talence
F- ESC Rouen
SF- Helsinki SEBA

F- Lyon III
D- Trier
UK- Leeds
E- Alcalˆ
E- Aut—noma de Madrid
E- Oviedo
E- Sevilla
F- ESSC Angers
F- ESC Reims

Criteris per a la Comissió d’Adjudicació de beques ERASMUS
En el procŽs de selecci— dels candidats se seguiran els criteris segŸents:

1. Expedient acadèmic
LÕestudiant seleccionat pot tenir com a mˆxim 28 cr•dits no aprovats (Pla 1992) del 1r
cicle a les convocat˜ries dÕaquest mateix curs.
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2. Nivell d’idioma
El nivell dÕidioma m’nim que es requereix Žs lÕequivalent a INTERMEDI-ALT, Žs a dir, a
quatre cursos dÕun any o al 5• nivell del Servei dÕIdiomes de la UAB.
(Exemple: per a lÕangl•s Žs el FIRST CERTIFICATE)

3. Currículum i entrevista personal
Altres criteris acad•mics per a la matriculaci— dels estudiants Erasmus:
¥ Totes les assignatures que lÕestudiant faci a la universitat estrangera i que vagin a ser
convalidables hauran de ser de matr’cula nova (Žs a dir, no podran ser assignatures
suspeses, no presentades o anulálades a la UAB).
¥ A la universitat de destinaci—, lÕestudiant podrˆ fer un m’nim de 37 cr•dits i un mˆxim
de 75 cr•dits del Pla dÕEstudis de 1992, que es convalidaran a la UAB.
¥ Les assignatures que lÕestudiant faci a la UAB, les farˆ amb les mateixes condicions (dates
dÕexˆmens, etc.) que la resta dÕestudiants.

1.3.2. Programa Multiregional Internacional de Gestió Empresarial (MIBP)
Aquest programa ofereix la possibilitat de cursar un any acad•mic en un centre universitari
preestablert de Rh™en-Alpes, Baden-WŸrtenberg, Pa’s de Galáles o la Llombardia. Aix’
mateix, sÕinclou lÕassist•ncia obligat˜ria al seminari de quatre setmanes rotatiu entre les
diferents regions i, un mes de prˆctiques en una empresa o la redacci— dÕun projecte
dÕinvestigaci—.
Pot haver-hi un mˆxim de 20 alumnes, valorant-se el criteri de selecci— en lÕexpedient
acad•mic.
Per poder obtar a aquestes beques sÕha de ser estudiant de 2n cicle (no haver acabat la
llicenciatura) de la llicenciatura dÕAdministraci— i Direcci— dÕEmpreses (preferentment) o
dÕEconomia de la Universitat Aut˜noma de Barcelona, de la Universitat de Barcelona. A
mŽs sÕha de tenir un nivell alt dÕangl•s i, en cas de solálicitar intercanvi amb un pa’s no
angl˜fil, un nivell alt de lÕidioma del pa’s de destinaci—.
Institucions coordinadores:
Ð Universitat Aut˜noma de Barcelona Ð Universitˆ Cattolica del Sacro Cuore (Milˆ)
Ð Group ESC Lyon
Ð UniversitŠt Mannheim
Ð University of Wales, Swansea
Cordinadors del programa:

Dr. Antoni Serra Ramoneda
Dra. Eva Jansson
Tel. 93 581 12 07

Convocat˜ria de les places i presentaci— de solálicituds: de lÕ1 de febrer al 31 de mar•.
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1.3.3. Programa de Cooperació Educativa Universitat-Empresa
Director
Dr. Enric Ribas
Cordinador del programa
Dr. Josep Maria Salas
Tel. 93 581 24 96

Objectius
1. Apropar la Universitat a lÕempresa a fi de cobrir amb efici•ncia les necessitats comunes.
2. Facilitar la professionalitzaci— de lÕestudiant mitjan•ant la seva formaci— prˆctica a
lÕempresa.
El programa proporciona a lÕestudiant la possibilitat dÕaplicar coneixements rebuts a la
Universitat i li facilita la incorporaci— al m—n professional amb un m’nim dÕexperi•ncia.

Característiques
1. Les assignatures del Pla dÕestudis s—n les pr˜pies del Pla oficial de la Facultat, impartides
amb un calendari diferent, per˜ amb el mateix nombre dÕhores lectives anuals.
2. Els per’odes de prˆctiques dels estudiants a les empreses tenen una durada de quatre
mesos.
3. Es realitzen activitats docents complementˆries amb la participaci— dÕexperts de les
empreses integrades en el programa.
4. La Universitat i lÕempresa posaran sengles tutors per als estudiants.
5. Aquest programa es desenvolupa a lÕempara del Reial Decret 1497/1981, de 19 de juny.
NOTA: Per a mŽs informaci— consulteu lÕapartat ÒLÕAut˜nomaÓ de la guia.
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1.4. Els Serveis
1.4.1. Serveis del centre
Secretaria
Web de la Facultat: http//:eco.uab.es
Tel•fons: 93 581 10 60 i 93 581 10 59
Durant el procŽs de matr’cula hi haurˆ un servei dÕatenci— telef˜nica connectat als tel•fons
de la Secretaria de la Facultat.

1. Funcions
La Secretaria del centre tŽ cura de les tasques relatives a les qŸestions administratives i
acad•miques que pertanyen a professors i alumnes.

2. L’horari és el següent:
9.30 a 13.00 h.
16 a 18.30 h.
Horari del mes dÕagost: 10 a 13 h.

3. Adreceu-vos a la Secretaria per a les qüestions següents:
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥
¥

Adaptacions.
Anulálaci— de matr’cules
Canvis dÕassignatures
Certificacions
Certificacions Acad•miques Personals
Certificats per a la renovaci— del carnet de fam’lia nombrosa
Compulsa de documents
Consultes Pla dÕEstudis
Convalidacions dÕestudis
Informaci— general
Instˆncies
Matriculaci—
Solálicituds de trasllats dÕexpedients
Tramitaci— de t’tols

Nota important: Atesa la confidencialitat de lÕexpedient dÕun alumne, en cap cas es podrˆ
donar informaci— telef˜nica, tant pel que fa a les dades acad•miques com a les personals.
Per aquesta mateixa ra—, qualsevol informaci— dÕaquest tipus nomŽs podrˆ ser solálicitada
per la persona interessada Ðpr•via presentaci— del DNIÐ o per una persona autoritzada per
aquesta, presentant la fotoc˜pia del DNI de lÕinteressat.
Tampoc es podrˆ donar informaci— per tel•fon sobre dates dÕexˆmens.
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4. Procediment per a:
4.1. Sistema de pagament de taxes
A partir de lÕ1 de mar• de 1995, el pagament de taxes administratives (certificats, t’tols,
trasllats dÕexpedient, etc.) sÕhaurˆ de fer segons el procediment segŸent:
1r. Pagament mitjan•ant el moneder electr˜nic obert a la targeta inteláligent. Aquest pagament
sÕhaurˆ de fer a la Secretaria del Centre, o bŽ al Servi-caixa (nomŽs en el cas de les
certificacions acad•miques personals).
2n.Pagament a travŽs dÕentitat bancˆria. En cas dÕescollir aquest tipus de pagament caldrˆ
realitzar el segŸent circuit:
¥ LÕalumne haurˆ de fer efectiu lÕimport de la taxa en qualsevol oficina de les segŸents
entitats bancˆries:
Caixa de Catalunya. Compte corrent nœm: 0692-02-011509-93
Caixa de Pensions. Compte corrent nœm: 0424-0200149882
¥ LÕalumne haurˆ de presentar el resguard del pagament a la Secretaria del Centre.
¥ A partir del moment que lÕalumne presenta el resguard del pagament a la Secretaria
sÕinicia el procŽs de generaci— del document solálicitat.
4.2. Import de les taxes
LÕalumne haurˆ de preguntar a Secretaria el preu de la taxa que correspon al document que
es vol solálicitar abans de fer el pagament.
Els membres de fam’lia nombrosa de 1a categoria tindran un descompte del 50% sobre el
preu de la taxa.
Els membres de fam’lia nombrosa de 2a categoria no hauran de pagar cap taxa.
Els descomptes per fam’lia nombrosa sÕhauran dÕacreditar presentant a la Secretaria de la
Facultat el llibre de fam’lia original i una fotoc˜pia.
4.3. T’tols
Com demanar el t’tol de llicenciat:
1r. LÕalumne presentarˆ a Secretaria la seva solálicitud dÕexpedici— del t’tol.
2n.Un cop la Secretaria hagi revisat lÕexpedient i hagi comunicat a lÕalumne que Žs correcte,
lÕalumne haurˆ de fer efectiu lÕimport de la taxa. En tot cas sÕhaurˆ de presentar el
comprovant de pagament.
3r. La Secretaria realitzarˆ el resguard del t’tol que lliurarˆ a lÕalumne.
4t. Quan la Facultat ja estˆ en possessi— del t’tol, sÕavisa a lÕalumne per carta per tal que
passi a recollir-lo per la Secretaria del Centre. LÕalumne haurˆ de recollir el t’tol
personalment; en cas contrari, la persona designada haurˆ dÕaportar un poder notarial
atorgat per lÕalumne que lÕautoritzi a efectuar aquesta gesti—. Si lÕalumne interessat
resideix en una altra localitat o pa’s pot solálicitar per escrit al degˆ la remissi— del t’tol
a la Direcci— Provincial dÕEducaci— i Ci•ncia, Oficina dÕEducaci— o Oficina Consular
mŽs propera al seu lloc de resid•ncia.
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4.4. Certificats
1r. LÕalumne haurˆ de fer efectiu lÕimport de la taxa en qualsevol oficina de les entitats
bancˆries relacionades anteriorment. TambŽ podrˆ efectuar el pagament mitjan•ant el
moneder electr˜nic obert a la targeta inteláligent. Aquest pagament sÕhaurˆ de fer a la
Secretaria del Centre, o bŽ al Servi-caixa (nomŽs certificacions acad•miques personals).
2n.LÕalumne haurˆ de presentar el resguard de pagament a la Secretaria de la Facultat.
3r. A partir del moment que lÕalumne presenta el resguard de pagament a la Secretaria sÕinicia
el procŽs de generaci— del document solálicitat.

5. Personal d’Administració i Serveis de la Facultat
Gestora Acad•mica
Professorat
Afers acad•mics

Responsable de lÕËrea
Responsable de lÕËrea

Gesti— econ˜mica
Secretari del Deganat

M. Carme Tost
M. Vict˜ria Pla
Margarida Moles
Joan Anton Alcaide
S’lvia Velazco
Jose Manuel Egea
Ignasi Utset

1.4.2. Consergeria de la Facultat
Tel•fon: 93 581 15 76
La Consergeria de la Facultat sÕencarrega, en general, dÕefectuar tasques denominades de
suport, tant pel que fa a les diferents ˆrees que componen la Facultat com al servei de la
doc•ncia que sÕimparteix als diferents espais de la mateixa. TambŽ sÕencarrega de la vigilˆncia
i control de lÕedifici, aix’ com del personal que lÕutilitza.
A mŽs ofereix els segŸents serveis:
Informaci— general amb atenci— telef˜nica i personalitzada, lliurament dÕimpresos de
matriculaci—, lliurament del carnet de lÕestudiant, correspond•ncia i paqueteria, consigna,
farmaciola, objectes perduts, intercanvi dÕapunts, control de cartelleria, emerg•ncies en
general, etc.
Porter Major Edifici de Ci•ncies Socials
Jordi Prieto
Sotscap de la Consergeria dÕEcon˜miques i Empresarials
Francesc Xavier Arag—n
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Ordenances de la Consergeria dÕEcon˜miques i Empresarials
Merc• PŽrez
Francesc Ipa
Francesc S‡nchez
Josep Maria Sianes
NOTA: Durant el procŽs de matr’cula, la consergeria lliurarˆ els impresos de matriculaci—
de les 09.00 a les 20.00 hores.

1.4.3. Biblioteca
(http://www.bib.uab.es/socials)

Telèfons:
Cap:
Adquisicions:
Catalogaci—:
Sala de Revistes:
Refer•ncia i Info. Bibliogrˆfica:
Servei de prŽstec
Consergeria
Fax
Coordinador

Montse Catafal
Carmen FarrŽ
Montse Coll
Rosa Pi
Montse Rabat

93 581 18 18
93 581 14 80
93 581 11 35
93 581 15 70
93 581 18 19
93 581 18 01
93 581 10 64
93 581 20 09

La Biblioteca Žs un servei interfacultatiu que pertany al servei de Biblioteques de la UAB
i recull, tal com indica el reglament del servei de Biblioteques, tots els fons bibliogrˆfics i
documentals de les facultats i departaments de Dret, Ci•ncies Econ˜miques i Empresarials
i Ci•ncies Pol’tiques i Sociologia.
S—n mŽs de 150.000 volums i mŽs de 6.000 t’tols de publicacions peri˜diques especialitzades
en aquestes mat•ries, un fons considerable dÕestad’stica espanyola i estrangera i dues
coláleccions especials: la Biblioteca Carandell, especialitzada en hist˜ria econ˜mica dels
segles XIX i XX, de 12.000 vol. i la Biblioteca del Banco Urquijo, especialitzada en economia
regional, dÕuns 15.000 vol.; a mŽs, hi ha la colálecci— de tesis de doctorat i de llicenciatura
llegides a les tres facultats.
La Biblioteca, que ha estat ampliada a finals de 1996, ocupa actualment una superf’cie de
6.369 m2 dividia en quatre plantes i el dip˜sit.

Estructura:
Planta 0 (Localitzaci— Ci•ncies Socials- Recerca)
Ð consergeria
Ð catˆlegs
Ð xarxa cd-rom.
Ð servei de fotoc˜pies
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publicacions peri˜diques
monografies
prŽstec
teledocumentaci—
informaci— bibliogrˆfica
adquisicions
processament t•cnic
direcci—
Biblioteca Carandell
sala personal investigador

Planta -1 (Localitzaci— de Ci•ncies Socials-Estad’stica i Ci•ncies Socials-Audiovisuals)
Ð La sala dÕEstad’stica recull tot el material estad’stic i informes de cambres, bancs i
empreses.
Ð Sala de microformes. La sala estˆ dotada de dos aparells lectors i reproductors de microfilms
i microfitxes.
Ð Una cabina de consulta del material per a professors i alumnes i treballs en grup.
Ð Videoteca: la sala estˆ dotada dÕun televisor, un v’deo i uns auriculars.
Planta -2 i -3 (Localitzaci— de Ci•ncies Socials)
Ð monografies
Ð sales de treball
Ð prŽstec
Ð catˆlegs
Ð xarxa cd-rom
Ð servei de fotoc˜pies
Ð accŽs a Internet

Dipòsit:
Ð El dip˜sit contŽ la Biblioteca del Banco Urquijo, la colálecci— de tesis i tesines, els duplicats, fullets i una part cada cop mŽs gran dels fons de monografies i publicacions
peri˜diques.

Horaris:
Ci•ncies Socials-Recerca i Estad’stica (Plantes 0 i -1)
Ð De dilluns a divendres: de 8.30 del mat’ a les 21 h. de la nit
Ð Setmana Santa: de les 8.30 del mat’ a les 14.45 de la tarda
Ð Juliol i agost: de les 8.30 del mat’ a les 19.45 de la tarda
Ð Nadal: primera setmana, de les 8.30 del mat’ a les 14.45 de la tarda. Segona setmana de
les 8.30 del mat’ a les 20.45 de la tarda.
Ci•ncies Socials (Plantes -2 i -3)
Aquestes dues plantes obren les 24 hores tots els dies de lÕany.
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Serveis:
La Biblioteca ofereix els serveis segŸents:
¥ PrŽstec de monografies: ƒs un servei que estˆ a disposici— de la comunitat universitˆria
i estˆ informatitzat des del curs 1993-94. La normativa general de prŽstec acordada per
la Comissi— General de Biblioteques estableix les condicions de prŽstec i la tipologia dels
usuaris. Per accedir a aquest servei cal tenir el carnet que justifica la vinculaci— amb la
UAB. El prŽstec per alumnes Žs de 3 llibres durant 15 dies prorrogables si el llibre no ha
tornat a ser demanat. Els usuaris, quan retardin la devoluci— dÕuna obra o mŽs, perdran
el dret dÕutilitzar el servei de prŽstec, quatre dies per cada dia de retrad, incloent-hi festius
i vacances.
¥ PrŽstec interbibliotecari
¥ Reprografia: Es disposa de mˆquines dÕautoservei
¥ Consulta material audiovisual
¥ Catˆleg Colálectiu de les Biblioteques de la UAB: http://www.babel.uab.es. Des de lÕany
1990, el catˆleg colálectiu de les biblioteques de la UAB estˆ informatitzat amb el sistema
VTLS (Virginia Technical Library System). ƒs accesible des de tots els terminals de
consulta pœblica que es troben a les biblioteques, des dels despatxos i aules dÕinformˆtica
connectades a la xarxa informˆtica de la Universitat i des de casa amb un PC connectat
amb un m˜dem a la l’nia telef˜nica. TambŽ es pot accedir al Catˆleg Colálectiu de totes
les Universitats Catalanes i a altres Institucions que pertanyen a la xarxa VTLS. Si voleu
ampliar aquesta informaci— dirigiu-vos a la Unitat de Refer•ncia i Informaci— Bibliogrˆfica
de la Biblioteca, tel. 1819 o consulteu la pˆgina web: http://www.bib.uab.es/connecta.htm.
¥ Biblioteca digital: consulta del text complet de mŽs de 300 revistes cient’fiques de totes
les ˆrees en format electr˜nic. Adre•a Internet: http://decomate.uab.es
¥ Tramesa de sumaris de revistes als departaments i elaboraci— del butllet’ de noves
adquisicions.
¥ Refer•ncia i Informaci— Bibliogrˆfica: d—na suport als usuaris en les seves necessitats
dÕinformaci— i formaci—:
Elaboraci— de guies
Exposicions bibliogrˆfiques
Pla de formaci—: durant els mesos dÕoctubre i mar• es faran visites guiades a la Biblioteca
i durant tot el curs hi haurˆ una programaci— de cursets sobre accŽs a recursos dÕinformaci—.
NOTA: La programaci— dels cursets i visites guiades que es realitzaran al llarg del
curs es podrˆ consultar als taulells dÕanuncis de la biblioteca i per mitja del web:
http://www.bib.uab.es/socials

C. Econ˜miques

11/7/98 20:59

P‡gina 78

78

La guia de l’estudiant 1998-1999

1.4.4. Aules Informàtiques de Ciències Socials
Tel•fon: 93 581 12 05
Per aquesta denominaci— entenem el conjunt dels recursos informˆtics de doc•ncia de la
Facultat de Dret, de la Facultat de Ci•ncies Econ˜miques i Empresarials, de la Facultat de
Ci•ncies Pol’tiques i Sociologia.
Les Aules Informatitzades sÕemmarquen en una unitat de servei denominada Servei
dÕInformˆtica Distribu•da que, segons lÕart. 3 del Reglament dels Serveis Informˆtics
aprovat per Junta de Govern del 24/10/1996, representa una estructuraci— territorial que
permet la vinculaci— de centres, departaments, unitats departamentals, instituts, centres
espacials de recerca, serveis i centres dÕestudis.
LÕaccŽs dels estudiants a les Aules Informatitzades ve modulat per per les necessitats de la
doc•ncia homologada que determinin les Facultats dins el marc de les ÒNormes dÕòs de les
Aules i Laboratoris DocentsÓ aprovades a la reuni— de la Comissi— dÕInvestigaci— del dia
11/10/1996; aix’, les Facultats determinen el r•gim dÕœs dels recursos disponibles a travŽs
dels ˜rgans de govern competents: les Comissions de lÕAula dÕInformˆtica atenen al r•gim
dÕutilitzaci— dels recursos informˆtics de doc•ncia i la Comissi— del Servei dÕInformˆtica
Distribu•da de Ci•ncies Socials, de carˆcter consultiu, analitza i vehicula les propostes,
suggeriments i reclamacions dels usuaris dels recursos informˆtics, inclosos els de recerca
i de gesti—, de lÕˆmbit territorial.
A la zona B0, eix central, hi ha 117 ordinadors distribu•ts en dos sales de 57 i 60 mˆquines
cadascuna, tots connectats amb xarxa local NOVELL. Es disposa de connexi— a INTERNET
i del programari necessari per a la doc•ncia. El seu œs prioritari Žs el docent i es permet
lÕaccŽs lliure durant les franges no ocupades per classes programades. Disposa, a mŽs, de
dues impressores lˆser i una impressora dÕinjecci— de tinta a color. Hi tenen accŽs prioritari
tots els membres de les Facultats de Dret, de Ci•ncies Econ˜miques i Empresarials, i Ci•ncies
Pol’tiques i Sociologia.
Es disposa, a mŽs, dÕuna sala amb 4 ordinadors multim•dia per a œs exclusiu de doc•ncia,
situada al mateix espai B0.
A la zona B1, aules 21,22 i 23 hi ha 88 ordinadors distribu•ts en tres sales de 30, 29 i 29
mˆquines cadascuna, tots connectats amb xarxa local Novell. La sala 23 es dÕœs exclusiu
per a doc•ncia. Es disposa de connexi— a INTERNET i del programari necessari per a la
doc•ncia. El seu œs prioritari Žs el docent i es permet lÕaccŽs lliure durant les franges no
ocupades per classes programades. Disposa, a mŽs, de dues impressores lˆser. Hi tenen accŽs
prioritari tots els membres de la Facultat de Ci•ncies Econ˜miques i Empresarials.
LÕhorari Žs de 08.00 a 21.00 hores ininterrompudament a la zona B0, i de 9.00 a 21.00 a la
B1.
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El personal per atendre aquests serveis Žs el segŸent:
Responsable:
Operadors:

David L—pez
J. Ignasi ForcŽn
Juan GuillŽn
Andreu Pompas
Antonio Valdivia

Funcionament del les aules:
A lÕengegar un ordinador, demanarˆ ÔBoot form network Y/NÕ. Nosaltres li donarem ÔYÕ
(compte, nomŽs ÔYÕ). A continuaci—, la mˆquina farˆ tot un seguit de feines dÕinicialitzaci—,
acabades les quals demanarˆ un nom dÕusuari. Arribat a aquest punt, posarem el nom
corresponent a la facultat (DRET, POL o ECO) o el gen•ric si som de fora (AULA). A partir
dÕaquest moment tindrem accŽs a tots els recursos de la xarxa: Windows i el seu programari
(Access, Word, Excel, WordPerfect, SPSS, etc.) i utilitats de DOS com WordPerfect, SPSS
per DOS, Gauss, etc. A mŽs, es pot fer servir el programari de reserva dÕordinador, les
instruccions del qual estan penjades a les aules. Tenen dret a reservar ordinador els membres
de les tres facultats. La reserva mˆxima es de dues hores per persona i dia.
Els preus dels serveis dÕimpressi— son els segŸents:
¥ 1 plana per impressora lˆser de 300 x 300 punts (qualitat esborrany):
¥ 1 plana per impressora lˆser de 600 x 600 punts (qualitat alta):
¥ 1 plana per impressora injecci— a color de 300 x 300 punts:

10 ptes.
20 ptes.
50 ptes.

Es recorda que lÕimport de les impressions no es pot abonar en efectiu. NomŽs sÕadmetran
cobraments mitjan•ant qualsevol targeta moneder electr˜nic (com per exemple el carnet
dÕestudiant), o bŽ amb la tarja forfait, previ ingrŽs de lÕimport (500 ptes. o 1.000 ptes.) a
qualsevol de les comptes obertes per la UAB a tal efecte a la Caixa de Barcelona o a la Caixa
dÕEstalvis de Catalunya (ambdues amb oficines al campus).
ƒs important recordar les normes dÕœs de lÕaula:
¥ No es pot menjar ni beure.
¥ No es pot fumar.
¥ No es poden fer servir els ordinador per a œs lœdic: jocs, IRC, chat, etc.
¥ ƒs obligatori desallotjar lÕaula quan comen•a una classe.
¥ Els horaris de les classes poden canviar sense av’s previ. La doc•ncia sempre tŽ prioritat
sobre lÕœs lliure.
La ÒNormativa de seguretat per als usuaris dels recursos informˆtics de la UABÓ Žs vinculant
per als usuaris de les Aules Informatitzades.
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1.4.5. Aules d’estudi
A la Facultat hi ha diverses aules dÕestudi a disposici— dels estudiants del Centre. En •poques
dÕexˆmens, aquestes aules amplien els seus horaris dÕobertura.
Tot just a sota la Biblioteca de Ci•ncies Socials es troba una sala dÕestudis oberta les 24
hores del dia durant tot lÕany.
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1.5. L’Agenda
1.5.1. Calendari del curs
SETEMBRE
Dl

Dm

Dc

Dj

1
7 8
14 15
21 22
28 29

2
9
16
23
30

Dv

OCTUBRE
Ds

Dm

3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27

Dl

Dm

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

DESEMBRE
Dl

Dm

Dc

Dj

1
7 8
14 15
21 22
28 29

2
9
16
23
30

Dv

Dm

Dc

Dm

3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27
31

Dj

1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

Dl

Dm

Dm

Dc

1
7 8
14 15
21 22
28 29

2
9
16
23
30

NOVEMBRE
Ds

Dm

1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31

Dl

Dm

Dc

Dj

Dv

Dc

Ds

Dm

Dl

Dm

Dc

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

Dj

Dv

Ds

Dm

3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
24 25 26 27

Dl

Dm

Dc

Dm

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

Dv

Dl

Dm

Dc

Dj

1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24

Dm

Dc

6 7
13 14
20 21
27 28

1
8
15
22
29

Dj

Dv

Ds

Dm

2 3 4 5
9 10 11 12
16 17 18 19
23 24 25 26
30

Negreta

Dm

Dv

Ds

Dm

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

Dm

Dl

Dm

3 4
10 11
17 18
24 25
31

Dc

Dj

Dv

Ds

Dm

1 2
5 6 7 8 9
12 13 14 15 16
19 20 21 22 23
26 27 28 29 30
AGOST

Ds

Dm

1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31

Dl

Dm

Dc

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Dj

Dies de classe
Setmana pr•via als exˆmens
Exˆmens
Festius i vacances, inclosa la festa patronal

¥ Festa patronal: el 7 de desembre
¥ Exˆmens primera convocat˜ria, primer semestre: del 20 de gener al 9 de febrer
¥ Exˆmens primera convocat˜ria, segon semestre: del 31 de maig al 18 de juny
¥ Exˆmens segona convocat˜ria, primer semestre: del 21 de juny al 2 de juliol
¥ Exˆmens segona convocat˜ria, segon semestre: de l'1 al 13 de setembre

Dv

Ds

Dm

1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

SETEMBRE
Dl

Ds

MAIG
Ds

1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30

Dj

Dv

FEBRER
Ds

JULIOL
Dv

Dj

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

ABRIL
Dv

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

Dj

Dv

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

JUNY
Dl

Dj

GENER
Ds

MAR‚
Dl

Dc
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1.5.2. Directori del Centre
Facultat
Departament dÕEconomia Aplicada
Departament dÕEconomia de lÕEmpresa
Departament dÕEconomia i Hist. Econ˜mica
Facultat de Ci•ncies Econ˜miques i Empresarials:
Secretaria
Secretaria del Deganat
Consergeria de la Facultat
Fax de la Facultat
Consell dÕEstudiants
Oficina ERASMUS
Bellaterra Consulting
AIESEC

93 581 16 80 / 18 41
93 581 12 09 / 22 63
93 581 12 03 / 12 00
93 581 10 59
93 581 10 60
93 581 10 41
93 581 15 76
93 581 15 69
93 581 21 15
93 581 15 51
93 581 22 59
93 581 18 87

Àrea de Ciències Socials
Administraci— de Ci•ncies Socials:
Administraci— de Centre
Gesti— Econ˜mica
Porter Major Edifici
Aula Informˆtica Ci•ncies Socials
Fax Administraci— Ci•ncies Socials
Biblioteca de Ci•ncies Socials:
Cap Biblioteca
PrŽstec
Consergeria
Fax Biblioteca

93 581 20 63
93 581 20 18
93 581 21 21
93 581 12 05
93 581 20 02
93 581 18 18
93 581 18 01
93 581 10 64
93 581 20 09
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1.5.3. Plànol del campus de Bellaterra
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A Cerdanyola

Centres docents
1. Facultat de Ci•ncies
2. Facultat de Ci•ncies de l'Educaci—
3. Facultat de Ci•ncies de la Comunicaci—
4. Facultat de Ci•ncies Econ˜miques i Empresarials
5. Facultat de Ci•ncies Pol’tiques i de Sociologia
6. Facultat de Dret
7. Facultat de Filosofia i Lletres
8. Facultat de Medicina
9. Facultat de Psicologia
10. Facultat de Traducci— i d'Interpretaci—
11. Facultat de Veterinˆria
12. Escola de Doctorat i de Formaci— Continuada
13. Escola Superior d'Hostaleria de Catalunya
14. Escola Universitˆria de Turisme
Instituts i centres de recerca
20. Centre d'Estudis Demogrˆfics
Centre de Documentaci— Europea
Institut Universitari d'Estudis Europeus
21. Centre de Recerca Ecol˜gica i d'Aplicacions
Forestals (CREAF)

22. Centre de Visi— per Computador
23. Centre Nacional de Microelectr˜nica (CNM)
24. Institut d'Anˆlisi Econ˜mica (IAE)
25. Institut d'Estudis Metropolitans de Barcelona
26. Institut d'Investigaci— en Intelálig•ncia Artificial
27. Institut de Biologia Fonamental
"Vicent Villar i Palas’" (IBF)
28. Institut de Ci•ncia dels Materials
29. Institut de Ci•ncies de l'Educaci— (ICE)
30. Institut de F’sica d'Altes Energies (IFAE)
31. Planta de Tecnologia dels Aliments
Granges Experimentals
Hospital Cl’nic Veterinari
32. Taller de Mecˆnica i d'Electr˜nica
Serveis
40. Biblioteca d'Humanitats
41. Escola Bressol ÇGespaÈ
42. Parc M˜bil
43. Edifici d'Estudiants. Cinema i Teatre
Punt d'Informaci—
Serveis Universitaris. Pla•a C’vica
Treball Campus

A Barcelona

44. Rectorat, Consell Social, Ger•ncia
45. Servei Assistencial de Salut
46. Servei d'Activitat F’sica (SAF)
47. Servei d'Estabulari
48. Servei d'Idiomes Moderns (SIM)
49. Servei d'Informˆtica
50. Vila Universitˆria i Cases Sert
Altres llocs d'inter•s
60. Bombers de la Generalitat de Catalunya
61. Escola de Bellaterra - Colálegi Pœblic
62. Estaci— de Bellaterra FGC
63. Estaci— de Renfe Cerdanyola-Universitat
64. Estaci— Universitat Aut˜noma FGC
65. Hotel Campus
66. Institut de Batxillerat ÇPere CaldersÈ
67. Laboratori General d'Assaigs i d'Investigacions
de la Generalitat de Catalunya
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2. L’Autònoma
Informar-se
Estudiar: informació acadèmica i suport a l’estudi
Viure
Participar
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Informar-se
Centres docents i guia de l’estudiant
Els centres docents, facultats i escoles universitˆries us ofereixen informaci— detallada sobre
diferents temes del vostre inter•s o bŽ us orienten cap a on adre•ar la vostra consulta en cada
cas.
DÕaltra banda, cada centre docent edita anualment La guia de lÕestudiant, on podreu trobar
tambŽ informaci— detallada sobre els temes segŸents: estructura i organitzaci— del centre,
plans dÕestudis, informaci— acad•mica i serveis.
Aquesta guia la podeu adquirir en el moment de fer la matr’cula. TambŽ podeu consultarla al Punt dÕInformaci— de la Pla•a C’vica.

Oficina d’Informació
Tel.: 93 581 11 11
Fax: 93 581 20 00
Correu electr˜nic: informacio@uab.es
Adre•a Internet: http://www.uab.es
LÕOficina dÕInformaci— disposa dÕun punt dÕinformaci— situat a la Pla•a C’vica. El punt us
ofereix informaci— sobre els aspectes segŸents:
¥ Totes les qŸestions relacionades amb lÕAut˜noma: estudis, informaci— acad•mica,
organismes i activitats culturals.
¥ El m—n universitari en general: altres universitats catalanes, de la resta de lÕEstat i
estrangeres.
Al punt dÕinformaci— hi ha instalálats ordinadors a disposici— dels usuaris. Aquests terminals
ofereixen tota la informaci— de la UAB i totes les possibilitats informatives de la xarxa
Internet.

Campus virtual
La Universitat Aut˜noma de Barcelona circula per les autopistes de la comunicaci— perqu•
estˆ oberta al m—n i per facilitar la connexi— amb altres realitats i altres fonts i serveis
dÕinformaci—.
Els alumnes de la UAB accedeixen a Internet des de casa o des del campus, mitjan•ant les
aules informˆtiques i tenen accŽs als serveis segŸents:
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Web de la UAB i altres de tot el m—n
Tutories electr˜niques
Adre•a pr˜pia de correu electr˜nic
Serveis Internet: participaci— en grups de not’cies (News), magatzem electr˜nic de
programes gratu•ts...

Autònoma oberta
LÕAut˜noma Žs una universitat tecnol˜gicament capdavantera en la seva gesti—, cosa que
facilita lÕaccŽs a la informaci— i la immediatesa dels serveis.
Els alumnes de la UAB poden consultar les qualificacions, els expedients acad•mics complets
i automatricular-se als terminals dÕautoservei distribu•ts per les facultats.
TambŽ poden accedir a aquests serveis des de terminals dÕautoservei financers, en virtut
dÕun acord entre la UAB i lÕentitat financera emissora del carnet dÕestudiant.
Mitjan•ant la xarxa Internet, i grˆcies al projecte CESAR, els estudiants poden accedir als
serveis com la consulta de qualificacions i dÕexpedient acad•mic, a la seva bœstia de correu
electr˜nic i altres que sÕhi poden anar incorporant.
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Estudiar
Informació acadèmica
Reincorporacions
La reincorporaci— al centre cal demanar-la al degˆ o director del centre corresponent. Per
demanar-la cal tenir present el segŸent:
¥ si es volen continuar els mateixos estudis que sÕhavien abandonat, i no sÕhan iniciat altres
estudis, lÕœnic requisit necessari Žs no tenir el r•gim de perman•ncia exhaurit.
¥ si sÕhavien abandonat uns estudis per iniciar-ne uns altres sÕhaurˆ dÕhaver superat, com a
m’nim, 60 cr•dits, o el nombre de cr•dits m’nims exigits en la primera matr’cula, i no
haver exhaurit el r•gim de perman•ncia respecte dels estudis als quals es vol la
reincorporaci—.

Matrícula
Tant les persones admeses per primera vegada en un centre universitari com els estudiants
dels altres cursos han de formalitzar la matr’cula a la secretaria del centre corresponent o
mitjan•ant lÕautomatr’cula, als terminals propis de la Universitat o als terminals Servicaixa,
per a aquells centres que hagin adaptat aquesta modalitat, durant els dies i els mesos establerts
en el calendari espec’fic de cada centre.

Documentació
Alumnes de nou ingrŽs
Presentaci— de lÕimpr•s a la secretaria acompanyat de:
¥ original i fotoc˜pia del document que doni dret a matr’cula redu•da o gratu•ta, si escau
(credencial de becari condicional, carnet de fam’lia nombrosa, certificat de ser funcionari
o personal laboral). Si sÕha obtingut matr’cula dÕhonor global de COU, cal presentar
original i fotoc˜pia del llibre de qualificacions
¥ original i fotoc˜pia del DNI o passaport
¥ dues fotografies actuals en color
¥ original del document que doni accŽs a la universitat: targeta de selectivitat, certificat
de FP
¥ justificant del trasllat dÕexpedient i fotoc˜pia compulsada de lÕexpedient (accŽs per les
vies 7 i 8)
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¥ certificat acad•mic personal i fotoc˜pia compulsada del t’tol (accŽs per la via 2)
¥ resguard del pagament del trasllat dÕexpedient (accŽs per la via de trasllat dÕexpedient).
¥ els alumnes que accedeixen a uns estudis de nomŽs segon cicle o al segon cicle dÕuns
estudis de 1r i 2n cicle des dÕuna titulaci— pr•via hauran de presentar, si no ho han lliurat
abans, fotoc˜pia compulsada del t’tol que li ha donat accŽs als nous estudis i de lÕexpedient.
¥ els alumnes admesos per cursar uns estudis a la UAB perqu• tenen convalidats 70 o mŽs
cr•dits dÕuns estudis universitaris realitzats a lÕestranger hauran de presentar la resoluci—
dÕadmissi—.
¥ autoritzaci— del Rector en el cas de simultane•tat dÕestudis.
¥ original i fotoc˜pia de la resoluci— de convalidaci— dÕestudis anteriors, si escau.
Resta dÕalumnes
Presentaci— de lÕimpr•s a la secretaria acompanyat de:
¥ original i fotoc˜pia del document que doni dret a matr’cula redu•da o gratu•ta, si escau
(credencial de becari condicional, carnet de fam’lia nombrosa, certificat de ser funcionari
o personal laboral).
¥ els alumnes que es reincorporen a uns estudis i que nÕhavien comen•at uns altres hauran
de presentar: fotoc˜pia compulsada del t’tol dels altres estudis si els han finalitzat o resguard
del pagament del trasllat dÕexpedient si no han finalitzat els estudis que van iniciar
posteriorment als abandonats.
¥ original i fotoc˜pia de la resoluci— de convalidaci— dÕestudis anteriors, si escau.

Matrícula gratuïta
DÕacord amb lÕOrdre de 17 dÕagost de 1982, sÕaplicaran les gratu•tats segŸents:
a) Les fam’lies nombroses de segona categoria i dÕhonor.
b) Els becaris del r•gim general dÕajuts a lÕestudi. Altres becaris a cˆrrec dels Pressupostos
Generals de lÕEstat.
c) Els qui tinguin matr’cula dÕhonor global de COU.
Tindran dret al 50% de descompte de lÕimport de la matr’cula:
¥ Les fam’lies nombroses de primera categoria.
Els alumnes que hagin obtingut matr’cula dÕhonor en alguna assignatura tindran dret a
matr’cula gratu•ta del mateix nombre dÕassignatures o cr•dits en el curs segŸent.
En cap cas sÕaplicarˆ un nombre de matr’cules dÕhonor superior al dÕassignatures de qu•
sÕhagi matriculat lÕalumne, ni la quantitat total de la deducci— podrˆ sobrepassar lÕimport
de les taxes acad•miques.
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Cost. Principals conceptes del pressupost de la UAB
Ingressos
Subvenci— pœblica
Preus pœblics per matr’cules
Publicacions i prestaci— de serveis
Convenis dÕinvestigaci—
Ingressos patrimonials
Ingressos pœblics per a investigaci—
Altres ingressos

66,30%
16,80%
2,24%
5,60%
0,57%
6,78%
1,72%

Despeses
Personal docent
Personal dÕadministraci— i serveis
Funcionament
Investigaci—
Inversions
Despeses financeres
Beques i subvencions
Altres despeses

41,20%
20,63%
12,91%
11,90%
8,72%
3,18%
1,36%
0,11%

Exàmens
Plans d’estudis antics
Convocat˜ria ordinˆria
La matr’cula d—na dret a dues convocat˜ries dÕexˆmens finals, una al juny i lÕaltra al setembre.
Convocat˜ria extraordinˆria de febrer (final de carrera)
Cada curs acad•mic es fa una altra convocat˜ria al mes de febrer, a la qual poden acollirse els alumnes als quals falti un nombre determinat dÕassignatures, segons el que estableix
cada centre.
Per optar a aquesta convocat˜ria, caldrˆ presentar una solálicitud a la secretaria durant les
dates que el centre estableixi.
Serˆ obligatori presentar-se a la totalitat de les assignatures pendents.
La convocat˜ria del febrer no podrˆ anulálar-se i constarˆ a lÕexpedient, encara que lÕalumne
no sÕhi presenti.
LÕexamen de febrer consumeix convocat˜ria, per tant, lÕalumne, en el moment de fer la
solálicitud, haurˆ dÕoptar per una de les dues convocat˜ries restants (juny o setembre).

general c.econ˜miques

11/7/98 21:09

92

P‡gina 92

La guia de l'estudiant 1998-1999

Plans d’estudis nous
La matr’cula d—na dret a dues convocat˜ries dÕexˆmens finals; les del primer semestre s—n
la de febrer i la de juny, i les del segon semestre, la de juny i la de setembre.
Convocat˜ria extraordinˆria de febrer
Els centres poden establir la forma dÕaplicaci— dÕaquesta normativa que creguin mŽs
convenient.
1. Poden demanar aquesta convocat˜ria:
Ð Els alumnes a qui quedi un mˆxim de 40 cr•dits per finalitzar els estudis.
Ð Els alumnes que vulguin accedir a una titulaci— de segon cicle i tinguin pendents fins
a 20 cr•dits del primer cicle de la titulaci— que els d—na accŽs.
2. Dels 40 cr•dits a qu• fa refer•ncia el punt 1, podrˆ haver-hi un mˆxim de 20 la doc•ncia
dels quals sÕimparteixi en el segon semestre. Aquests 20 cr•dits han de ser cr•dits repetits.
3. Serˆ obligat˜ria la solálicitud dÕaquesta convocat˜ria extraordinˆria per a totes les
assignatures pendents.
4. Els alumnes disposaran de dues convocat˜ries i, si no superen la de febrer, podran escollir
entre una sola de les altres dues en el moment de realitzar la solálicitud.
5. Atesa lÕestructura semestral de la doc•ncia, nomŽs caldrˆ solálicitar la convocat˜ria extraordinˆria per a les assignatures pendents del segon semestre.
6. Una vegada concedida la convocat˜ria extraordinˆria, serˆ obligat˜ria la presentaci— a
lÕexamen.
En cas de no presentaci— a lÕexamen, aquesta convocat˜ria es considerarˆ exhaurida.

Revisió d’exàmens
LÕavaluaci— Žs el conjunt de proves que, de forma continuada, es fan al llarg del curs per a
una formaci— millor de lÕalumnat. LÕalumnat tŽ dret a con•ixer el sistema dÕavaluaci— de
cada assignatura al comen•ament del curs. Els programes de les assignatures contindran els
sistemes dÕavaluaci— i sÕhi indicaran les proves que sÕhauran de realitzar.
Les avaluacions poden ser parcials, quan nomŽs informin respecte del coneixement dÕuna
o diverses parts dÕuna assignatura, o finals, quan la seva finalitat Žs constatar el coneixement
total de lÕassignatura. En tots els casos ha dÕexistir una avaluaci— final a la qual lÕalumne
es pugui presentar. Les avaluacions es reflecteixen mitjan•ant les notes.
LÕavaluaci— final serˆ la que constarˆ a lÕacta corresponent i sÕanotarˆ a lÕexpedient acad•mic
personal de lÕalumnat.
Els mitjans habituals per a lÕavaluaci— s—n les proves escrites i els treballs o les prˆctiques
realitzades durant el curs.
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ProcŽs
Per demanar una revisi— extraordinˆria:
¥ Solálicitud dirigida al degˆ o director del centre.
¥ El degˆ o director proposarˆ a la junta de facultat o dÕescola el nomenament dÕun tribunal
en el termini mˆxim dÕun mes. En cas dÕurg•ncia, podrˆ nomenar-lo directament.
¥ El tribunal el formaran 3 professors del centre, un dels quals ha de ser del departament
responsable de la mat•ria objecte de revisi—, que actuarˆ com a ponent. En cap cas pot
formar part del tribunal el professor directament responsable de la prova.
¥ El ponent notificarˆ a lÕinteressat la constituci— del tribunal i el requerirˆ per tal que pugui
presentar, per escrit o en audi•ncia, les alálegacions que consideri. Aix’ mateix demanarˆ
les proves i lÕinforme corresponent al professor responsable. En el cas de proves orals,
els centres establiran mecanismes per garantir els drets de lÕalumnat.
¥ En cas de produir-se diverses solálicituds de revisi— dÕuna mateixa assignatura, la direcci—
del centre, el deganat o la junta de facultat nomenaran un œnic tribunal revisor. TambŽ
podrˆ optar-se per un sol tribunal quan hi hagi diverses solálicituds de revisi— de diferents
assignatures. En aquest sup˜sit, el nombre de membres del tribunal serˆ de cinc, dos dels
quals actuaran com a ponents, i sÕadoptarˆ la denominaci— de Òcomissi—Ó.
¥ El tribunal resoldrˆ en el termini mˆxim dÕun mes des de la data de constituci—. En el cas
que sigui revisada una avaluaci—, el mateix tribunal sÕencarregarˆ de posar-li la nota
corresponent.
¥ De la resoluci— del tribunal, se nÕinformarˆ el degˆ o director, que lÕexecutarˆ i la notificarˆ
a lÕinteressat.
¥ Les decisions del tribunal s—n recorribles al Rector en el termini dÕun mes.

Terminis
¥ Revisi— ordinˆria: comen•arˆ com a m’nim vint-i-quatre hores desprŽs de la publicaci—
de notes o el mateix dia si sÕha anunciat pœblicament amb anterioritat.
¥ Revisi— extraordinˆria: 12 dies a partir del dia que el calendari aprovat per la Junta de
Govern fixi com a darrer dia per a la introducci— de notes per a cada convocat˜ria.

Observacions
¥ En cas que lÕalumne tingui pendent la resoluci— dÕuna revisi— extraordinˆria, no queda
exonerat de presentar-se a la convocat˜ria que pugui estar en curs o dels procediments
dÕanulálaci— previstos a la normativa.
¥ Realitzada una avaluaci— final dÕuna assignatura, les proves corresponents hauran dÕestar
en cust˜dia del professorat als departaments fins a la convocat˜ria segŸent dins el mateix
curs. I, en tot cas, fins a tres mesos desprŽs de lÕœltima convocat˜ria en qu• hagi participat
lÕalumne aquell curs.
¥ Les proves revisades pel procediment extraordinari quedaran en cust˜dia del degˆ o
director. SÕhauran de guardar durant un any.
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Convalidacions
Convalidacions d’estudis parcials cursats a l’Estat espanyol
ƒs compet•ncia del rector de la Universitat resoldre els expedients de convalidaci— dÕestudis
parcials efectuats a lÕEstat espanyol en facultats universitˆries, escoles t•cniques superiors
de grau mitjˆ i centres anˆlegs.
Les solálicituds de convalidaci— es presentaran a la secretaria corresponent i aniran
acompanyades dÕuna certificaci— acad•mica personal o dÕuna fotoc˜pia compulsada en qu•
es consignaran les assignatures aprovades i la qualificaci— de cadascuna dÕaquestes, i tambŽ
del pla dÕestudis i dels programes de les assignatures, que es presentaran, com correspon,
segellats pel centre dÕorigen.
La Comissi— de Convalidacions de la UAB sÕencarregarˆ de la resoluci— pertinent, a proposta
del vocal de convalidaci— del centre.
Per tramitar una solálicitud de convalidaci— cal que lÕalumne hagi estat adm•s al centre i per
la titulaci— corresponent, excepte per al cas dels alumnes amb estudis estrangers parcials.

Convalidació d’estudis parcials cursats a l’estranger
Per lÕacord del Consell dÕUniversitats del 28 de novembre de 1989 (BOE del 30 de desembre
de 1989), correspon al rector de la Universitat acordar la convalidaci— dels estudis cursats
en centres estrangers pels equivalents espanyols.
La convalidaci— dÕaquests estudis implicarˆ el reconeixement dels estudis de grau inferior
previs i necessaris per accedir als estudis convalidats.
Aquests alumnes tenen accŽs directe a la Universitat sempre que convalidin un m’nim de
70 cr•dits, dels quals nomŽs 15 podran ser de lliure elecci—; en cas contrari, hauran de
formalitzar la preinscripci—.
ƒs requisit indispensable per acceptar la solálicitud de convalidaci— que lÕalumne acrediti
no tenir acabats al seu pa’s dÕorigen els estudis que cal convalidar.
Documentaci— que cal presentar
a) Instˆncia de solálicitud.
b) T’tol, diploma o certificat oficial acreditatiu del nivell i tipus dÕestudis que es volen
convalidar.
c) Pla dÕestudis o quadre de mat•ries cursades, expedit o publicat pel centre corresponent.
d) Programes de les assignatures en qu• figurin els continguts i lÕamplitud amb qu• han
estat cursades.
e) Certificat de naixement, expedit pel Registre Civil corresponent, que acrediti la nacionalitat
del solálicitant. Aquest certificat pot ser substitu•t per un testimoni o una certificaci—
expedida pels serveis consulars del seu pa’s a Espanya o, si Žs espanyol, per una fotoc˜pia
compulsada del DNI.
Tots els documents que es presentin hauran de ser oficials, expedits per les autoritats
competents i legalitzats per via diplomˆtica, acompanyats, si escau, per la traducci— (al catalˆ
o al castellˆ) realitzada per traductor jurat.
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La Comissi— de Convalidacions de la Universitat Aut˜noma de Barcelona sÕencarregarˆ de
la resoluci— pertinent, a proposta del vocal de convalidacions del centre.

Homologació de títols estrangers d’ensenyament superior
LÕhomologaci— de t’tols de grau superior, universitaris o t•cnics, correspondrˆ en la seva
tramitaci— i resoluci— al Ministeri dÕEducaci— i Cultura (RD 86/1987 de 16 de gener, BOE
del 23.1.1987).
DÕacord amb lÕOrdre del 5 de juny de 1982, la convalidaci— dÕestudis totals i de t’tols
obtinguts en centres estrangers dÕensenyament superior, universitaris o t•cnics, com tambŽ
els de qualsevol altre grau que habiliti per a lÕexercici professional, requerirˆ, en els casos
que es determinin, una prova de conjunt que es farˆ al centre espanyol en qu• la persona
interessada pretengui formalitzar la seva matr’cula i situaci— acad•mica, excepte en els casos
de plena equival•ncia establerts en els tractats o els convenis internacionals.
La documentaci— que sÕha de presentar Žs la mateixa que sÕha consignat per a la convalidaci—
dÕestudis parcials.

Trasllats
La Comissi— dÕOrdenaci— Acad•mica, delegada de la Junta de Govern va aprovar els criteris
per resoldre les solálicituds de trasllats dÕaltres universitats cap a centres de la UAB. Aquests
criteris s—n:
¥ SÕha de tenir aprovat un m’nim de 60 cr•dits.
¥ Tots els trasllats hauran dÕestar degudament motivats i justificats.
¥ En cap cas no es podran fer adaptacions procedents dÕexpedients de trasllats a plans dÕestudi
actuals dels quals no sÕofereixi la doc•ncia.
¥ Els centres podran acceptar com a mˆxim un nombre de trasllats, per a cada estudi, igual
al 5% de les places ofertes el primer curs. Aquest 5% sÕha dÕentendre per sobre de la
capacitat autoritzada.
¥ LÕadjudicaci— de les places es farˆ dÕacord amb la qualitat dels expedients acad•mics i
comprovant, tambŽ, que compleixen els requisits dÕaccŽs.
¥ En casos excepcionals, els centres podran solálicitar al vicerector dÕOrdenaci— Acad•mica
lÕampliaci— del 5% establert, i alálegaran les raons que la motivin.

Procediment que cal seguir
Els alumnes procedents dÕaltres centres que desitgin continuar els mateixos estudis a la
Universitat Aut˜noma de Barcelona hauran de lliurar la solálicitud a la secretaria corresponent
entre lÕ1 i el 31 de juliol, acompanyada dÕuna fotoc˜pia compulsada de lÕexpedient acad•mic.
La solálicitud serˆ resolta pel rector a proposta del degˆ o director, i serˆ comunicada a
lÕalumne interessat per la secretaria del centre.
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En cas que la persona solálicitant sigui acceptada, haurˆ dÕabonar al centre de proced•ncia
lÕimport de les taxes corresponents al dret de trasllat.
Als alumnes que continu•n els mateixos ensenyaments iniciats en una altra universitat, seÕls
computaran les convocat˜ries exhaurides, segons els criteris de la normativa sobre r•gim
de perman•ncia dÕaquesta universitat.
En cap cas no sÕacceptaran trasllats dÕalumnes que hagin exhaurit el r•gim de perman•ncia
establert per aquesta universitat.

Simultaneïtat d’estudis
1. La simultane•tat dÕestudis a la UAB requereix lÕautoritzaci— pr•via del rector o del
vicerector en qui hagi delegat aquesta funci— i lÕobtenci— de pla•a per mitjˆ de
preinscripci—.
2. La simultane•tat dÕestudis requereix tenir un m’nim de 60 cr•dits superats en el pla
dÕestudis dÕorigen.
3. SÕautoritzarˆ la simultane•tat de manera excepcional en el cas que la segona matr’cula
es faci en estudis amb places vacants una vegada finalitzat el procŽs de preinscripci—.
4. Per concedir la simultane•tat dÕestudis, es farˆ una valoraci— de lÕexpedient de lÕalumne.
5. Excepcionalment, quan lÕalumne presenti 45 cr•dits convalidats i, per tant, no ocupi pla•a
a primer curs, es valorarˆ la possibilitat de concedir la simultane•tat dÕestudis sense tenir
en compte el punt nœmero 3 dÕaquesta normativa.
6. Quan lÕalumne realitzi la seva darrera matr’cula dÕuns estudis a la universitat, entenent
com a tal la que es fa quan li queden fins a 40 cr•dits per finalitzar els estudis, no podrˆ
presentar la solálicitud de simultane•tat dÕestudis per a uns altres estudis.

Simultaneïtat d’estudis de segon cicle
1. La simultane•tat dÕestudis per realitzar una titulaci— de segon cicle al mateix temps que
una altra titulaci— a la UAB requereix lÕautoritzaci— pr•via del rector o del vicerector en
qui hagi delegat aquesta funci—.
2. Per concedir la simultane•tat dÕestudis es farˆ una valoraci— de lÕexpedient acad•mic de
lÕalumne.

Règim de permanència
ƒs compet•ncia del Consell Social de la Universitat lÕelaboraci— del r•gim de perman•ncia
dels estudiants universitaris. Actualment, la Universitat Aut˜noma de Barcelona tŽ vigents
dos r•gims de perman•ncia: un, aprovat pel Consell Social a lÕabril de 1987, que Žs dÕaplicaci—
a tots els alumnes matriculats en plans dÕestudis anteriors a la reforma, i lÕaltre, aprovat al
maig de 1992 i modificat al juny de 1994, que Žs dÕaplicaci— als alumnes matriculats en
estudis nous o reformats dÕacord amb les directrius generals comunes per a lÕelaboraci— dels
plans dÕestudis.
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Normativa de permanència per als alumnes que cursen els nous plans d’estudis
Article 1. Ëmbit dÕaplicaci—
1.1. Aquesta normativa sÕaplicarˆ als alumnes que cursin els estudis de primer i de segon
cicle als centres integrats i als adscrits dÕaquesta universitat a qu• fan refer•ncia els
articles 84 i 85.1 dels Estatuts de la UAB, segons els nous plans dÕestudis elaborats
dÕacord amb el Reial Decret 1497/1987, de 27 de novembre, sobre directrius generals
comunes dels plans dÕestudis dels t’tols universitaris, i els corresponents reials decrets
de directrius generals propis de cada titulaci—.
1.2. Al primer cicle de qualsevol estudi i a les diplomatures, es procurarˆ que els professors,
amb la direcci— expressa del coordinador dÕestudis, avalu•n conjuntament lÕalumnat.
En aquest marc sÕhauria de poder garantir a lÕalumne un sistema de tutories pr•vies
efectives.
1.3. SÕestableix en 90 el nombre de mˆxim cr•dits de qu• un alumne es pot matricular per
primera vegada.
1.4. El l’mit de matriculaci— per als alumnes amb cr•dits pendents de semestres anteriors
sÕestableix en una matr’cula mˆxima anual en cr•dits equivalent a:
Cˆrrega total del t’tol
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ- + 20% = N
Nombre dÕanys previstos
SÕha dÕarrodonir N fins a la xifra dÕunitats 0 o 5 mŽs alta.
1.5. En tot cas, lÕalumne sÕhaurˆ de matricular obligat˜riament de les assignatures no
superades.

Article 2. Alumnes de primer curs
2.1. Els alumnes de primer curs hauran dÕaprovar, entre totes les convocat˜ries dels dos
semestres, dues o mŽs assignatures semestrals amb un valor total, com a m’nim, de 12
cr•dits. En cas contrari, lÕalumne no podrˆ continuar els mateixos estudis.
2.2. Quan un estudiant hagi de deixar els estudis que ha iniciat segons aquesta normativa,
podrˆ tornar a fer la preinscripci— al cap de dos cursos acad•mics, per una œnica vegada.
2.3. Els alumnes que hagin accedit a la UAB per mitjˆ de la prova per a mŽs grans de vinti-cinc anys i que estiguin en la situaci— prevista en lÕarticle 2.1 podran tornar a matricularse dÕaquells estudis al cap de dos cursos acad•mics.

Article 3. Convocat˜ries per assignatura
Els alumnes es podran presentar a sis convocat˜ries, com a mˆxim, per superar cada
assignatura.
Els que tinguin cinc convocat˜ries esgotades dÕuna assignatura podran demanar que a lÕœltima
convocat˜ria es constitueixi un tribunal format per tres professors de la mat•ria de qu•
estiguin matriculats, nomenats pel degˆ o pel director del centre de comœ acord amb el
departament corresponent, els quals elevaran lÕacta del resultat de lÕavaluaci— feta i la
qualificaci— al deganat o a la direcci— del centre.
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Article 4. Anulálaci— de matr’cula i de convocat˜ries
4.1. LÕanulálaci— de matr’cula no requereix cap justificaci— i caldrˆ solálicitar-la al llarg del
primer trimestre del curs acad•mic. La concessi— o denegaci— correspon als degans o
als directors de centre, les resolucions dels quals es poden rec—rrer davant el rector. Pel
que fa a la perman•ncia, lÕanulálaci— de la matr’cula tŽ la mateixa consideraci— que si
lÕalumne no sÕhaguŽs matriculat.
4.2. LÕanulálaci— de convocat˜ria no requereix cap trˆmit administratiu i funciona de forma
automˆtica si lÕalumne no es presenta als exˆmens. El Çno presentatÈ, per tant, no farˆ
c—rrer convocat˜ria.
4.3. El centre i els departaments implicats hauran de definir els criteris dÕavaluaci— de cada
assignatura, ja que en els nous plans dÕestudis hi ha assignatures que s—n eminentment
prˆctiques i que no tindran una avaluaci— amb examen tradicional. Aquests criteris
sempre sÕhauran de fer pœblics a lÕinici del per’ode lectiu en qu• estigui programada
lÕassignatura corresponent.
4.4. En el cas dÕassignatures optatives o de lliure elecci—, lÕalumne tambŽ disposarˆ de sis
convocat˜ries per superar-les. En cas que el pla dÕestudis permeti el canvi dÕalguna
dÕaquestes assignatures, es comptaran les convocat˜ries exhaurides. DesprŽs dÕhaverne exhaurit cinc, no es podrˆ canviar lÕassignatura.

Article 5. Trasllats dÕalumnes procedents dÕuna altra universitat
5.1. Als alumnes que continu•n els mateixos estudis iniciats en una altra universitat, seÕls
comptaran les convocat˜ries esgotades segons els criteris dÕaquesta normativa.
5.2. Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgotat el seu
r•gim de perman•ncia no podran iniciar ni continuar els mateixos estudis a la Universitat
Aut˜noma de Barcelona.
Article 6. Actes derivats de lÕaplicaci— dÕaquesta normativa
6.1. La Comissi— Acad•mica del Consell Social vetllarˆ pel compliment adequat dÕaquesta
normativa i elevarˆ al rector les propostes de resoluci— dels actes derivats dÕaplicar-la
i que siguin de la seva compet•ncia.
6.2. Contra les resolucions del rector a qu• fa refer•ncia lÕapartat anterior, podrˆ interposarse recurs contenci—s administratiu i, si escau, recurs de reposici— potestatiu, en els
terminis legalment establerts.
Disposici— addicional
El Consell Social farˆ anualment una avaluaci— de lÕaplicaci— del punt 1.2 de lÕarticle 1 i,
en general, dels resultats dÕaplicaci— de la Normativa de Perman•ncia.

Disposicions transit˜ries
Primera. Als alumnes que continu•n fent els seus estudis dÕacord amb el pla dÕestudis antic,
seÕls aplicarˆ el r•gim de perman•ncia aprovat pel Consell Social en data 28 dÕabril de 1987.
Segona. Als alumnes que facin lÕadaptaci— del pla dÕestudis antic al nou pla dÕestudis que
es va posar en funcionament el curs 1992-1993, seÕls aplicarˆ aquest r•gim de perman•ncia
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aprovat pel Consell Social, tenint en compte que, una vegada feta lÕadaptaci—, els quedarˆ
el nombre de convocat˜ries que resulti de lÕaplicaci— del quadre segŸent:
Pla dÕestudis actual:
convocat˜ries que lÕalumne
ha exhaurit
__________________________
1
2
3
4
5

Pla dÕestudis nou:
convocat˜ries que li resten
___________________________
6
6
6
5
4

Normativa de permanència per als alumnes que cursen els plans d’estudis antics
Als alumnes que cursin els estudis de primer i de segon cicle esmentats a lÕarticle 64 dels
Estatuts, seÕls aplicarˆ el r•gim de perman•ncia segŸent (el terme ÇestudisÈ equival al conjunt
dÕassignatures encaminades a lÕobtenci— dÕuna titulaci— dins dÕuna mateixa facultat sempre que aquestes no siguin considerades cursos comuns, a criteri del degˆ o del director):

1. Alumnes de primer curs
Els alumnes de primer curs, si no han anulálat la matr’cula o totes les assignatures en els
terminis que es fixen en aquesta normativa, hauran de superar, com a m’nim, una assignatura
entre les convocat˜ries de juny i de setembre.
En cas contrari, no podran seguir els mateixos estudis.
LÕanulálaci— de matr’cula o de les convocat˜ries de totes les assignatures nomŽs aplicarˆ
reserva de pla•a per a lÕany acad•mic segŸent, sempre que lÕalumne hagi fet efectiu lÕimport
de la matr’cula, i aquest benefici nomŽs podrˆ aplicar-se una sola vegada.
Quan un estudiant hagi dÕabandonar els estudis que ha iniciat dÕacord amb aquesta normativa,
podrˆ tornar a fer-ne la preinscripci— al cap de dos anys acad•mics.

2. Convocat˜ries per assignatura
Els alumnes disposaran de sis convocat˜ries per a cada assignatura. Les dues œltimes
convocat˜ries podran realitzar-se, si lÕalumne ho demana, mitjan•ant un tribunal format per
tres professors del departament, un dels quals serˆ el responsable de lÕassignatura, nomenats
pel director del departament. Tots els professors signaran lÕacta corresponent.

3. Anulálaci— de matr’cula i de convocat˜ries
1) LÕanulálaci— de matr’cula no requereix cap justificaci— per mitjˆ de documents. Caldrˆ
solálicitar-la al llarg del primer trimestre acad•mic, i la seva concessi—, que correspondrˆ
als degans o als directors, tindrˆ, a efecte de perman•ncia, la mateixa consideraci— que
si lÕalumne no sÕhaguŽs matriculat.
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2) LÕanulálaci— de convocat˜ries tampoc no necessita cap justificaci—; se solálicitarˆ a la
secretaria del centre corresponent com a m’nim dos dies hˆbils abans de lÕexamen, que
tindrˆ lloc dins els terminis que assenyali, per a cada curs, la Junta de Govern.
3) Les anulálacions extraordinˆries sÕhauran de justificar. La solálicitud es presentarˆ en el
termini dÕuna setmana a partir del mateix dia de lÕexamen. El centre haurˆ de resoldre
la petici— una setmana desprŽs dÕhaver rebut la solálicitud.
La concessi— de tots aquests tipus dÕanulálacions interromp el r•gim de perman•ncia.

4. Trasllats dÕalumnes procedents dÕuna altra universitat
Als alumnes que continu•n els mateixos ensenyaments iniciats en una altra universitat, seÕls
computaran les convocat˜ries exhaurides, segons els criteris dÕaquesta normativa.
Els alumnes que abandonin els estudis en una altra universitat per haver esgotat el r•gim de
perman•ncia no podran iniciar ni continuar els mateixos estudis a la Universitat Aut˜noma
de Barcelona.
Les resolucions dictades en aplicaci— dÕaquesta normativa podran impugnar-se davant el
Consell Social, el qual nÕemetrˆ una proposta al rector de la Universitat.

Premis extraordinaris de les titulacions
1. LÕadjudicaci— dels premis extraordinaris es farˆ, com a mˆxim, una vegada cada curs
acad•mic, dins del per’ode establert amb aquesta finalitat en el calendari
academicoadministratiu aprovat per la Junta de Govern.
2. El premi extraordinari sÕatorgarˆ entre aquells alumnes que hagin finalitzat els seus
estudis el curs anterior i que hagin obtingut una nota mitjana global del seu expedient
acad•mic igual o superior a 2,3. Aquesta mitjana sÕobtindrˆ de la manera segŸent:
¥ el nombre de cr•dits que correspon a cada assignatura es multiplicarˆ per la qualificaci—
que lÕalumne hagi obtingut en la darrera convocat˜ria;
¥ es farˆ el mateix per a cada assignatura;
¥ se sumaran tots aquests resultats;
¥ aquest resultat total es dividirˆ per la suma del nombre de cr•dits de totes les assignatures
que lÕalumne hagi fet, cadascun dÕells multiplicat pel nombre de convocat˜ries que
lÕalumne hagi utilitzat.
Per obtenir-la, sÕaplicarˆ a les qualificacions dels alumnes lÕequival•ncia segŸent, dÕacord
amb la taula dÕequival•ncies que regula lÕapartat 4 de lÕannex I del Decret 1267/1994,
de 10 de juny, i que Žs la que sÕindica tot seguit:
Suspens
Aprovat
Notable
Excelálent
Matr’cula dÕhonor
No presentat o convocat˜ria anulálada

0
1
2
3
4
No es comptabilitza
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3. Per a cada titulaci—, i en cada curs acad•mic, es podran concedir com a mˆxim dos premis
quan el nombre dÕalumnes que hagin acabat la titulaci— sigui igual o inferior a cent.
Si Žs superior a cent, es podrˆ concedir un premi addicional per cada cinquanta alumnes
o fracci— que superin aquesta quantitat. No es podran acumular els dÕuna titulaci— a una
altra, ni els dÕun curs acad•mic a un altre. Els premis podran quedar deserts.
4. En cas que el nombre dÕalumnes que es trobin en situaci— dÕobtenir premi extraordinari
excedeixi del nombre autoritzat, el tribunal podrˆ fer realitzar als candidats una œnica
prova sobre un tema espec’fic de cada titulaci—. Els candidats hauran dÕestar assabentats
de la realitzaci— dÕaquesta prova quinze dies abans com a m’nim, mitjan•ant una
comunicaci— personalitzada, signada pel secretari del tribunal i tramesa amb acusament
de recepci—.
Aquesta comunicaci— haurˆ dÕincloure la data, lÕhora i el lloc de realitzaci— de la prova
i el tema elegit.
5. Les propostes de tribunal, elaborades pel deganat del centre, seran aprovades per la Junta
de Centre, un cop escoltada la Comissi— de Doc•ncia del centre o de la titulaci—. Es
constituirˆ un tribunal per a cada titulaci—.
Els tribunals estaran formats per tres professors dÕuniversitat que siguin doctors i que
imparteixin doc•ncia a la titulaci—; a la proposta hi ha de figurar un membre suplent.
El tribunal que aprovi la Junta de Centre sÕelevarˆ a la Comissi— dÕOrdenaci— Acad•mica.
6. La proposta de concessi— de premi extraordinari que faci el tribunal serˆ lliurada a la
Junta de Centre perqu• lÕaprovi.
7. Un cop aprovada la proposta per la Junta de Centre, serˆ elevada a la Junta de Govern
perqu• en faci lÕaprovaci— definitiva.

Sol·licituds de títols
Quan un alumne hagi acabat els estudis universitaris, podrˆ demanar el t’tol corresponent
adre•ant-se a la secretaria del seu centre, on lÕinformaran de la documentaci— necessˆria i
de les taxes fixades per formalitzar aquest trˆmit.
LÕalumne haurˆ de recollir el t’tol oficial personalment; en cas contrari, la persona designada
haurˆ dÕaportar un poder notarial atorgat per lÕalumne que lÕautoritzi a efectuar aquesta
gesti—. Si lÕalumne interessat resideix en una altra localitat o en un altre pa’s, pot solálicitar
per escrit al degˆ o al director de centre la remissi— del t’tol a la Direcci— Provincial
dÕEducaci— i Ci•ncia, Oficina dÕEducaci—, o a lÕoficina consular mŽs propera al seu lloc
de resid•ncia.

Crèdits de lliure elecció i assignatures d’universitat
De tots els cr•dits que lÕalumne ha de cursar per acabar una carrera, un 70% sÕobtŽ fent
assignatures obligat˜ries; un 20%, assignatures optatives i el 10% restant, assignatures de
lliure elecci—.
LÕalumne podrˆ obtenir el nombre de cr•dits de lliure elecci— fixat pel seu pla dÕestudis de
la manera segŸent:
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¥ TŽ la possibilitat de triar tant dÕentre les mat•ries optatives del propi pla dÕestudis com
dÕentre la resta dÕassignatures ofertes per la UAB en els plans dÕestudis nous, amb algunes
excepcions.
¥ A mŽs, per facilitar lÕelecci— dels cr•dits de lliure elecci—, la UAB ofereix unes assignatures
dÕuniversitat, amb contingut, professorat i horaris pensats precisament per complementar
coneixements dÕaltres carreres.
¥ La UAB tambŽ reconeix com a cr•dits de lliure elecci— ensenyaments i activitats impartits
per altres universitats i institucions.
¥ LÕalumne tambŽ pot solálicitar el reconeixement de cr•dits de lliure elecci— mitjan•ant
lÕacreditaci— dÕuns estudis previs.
Aquests estudis hauran de ser estudis universitaris homologats o propis de la UAB de 1r,
de 2n o de 1r i 2n cicle.
El nombre mˆxim de cr•dits que es podrˆ recon•ixer a un estudiant serˆ de 12 cr•dits per a
les diplomatures i de 20 per a les llicenciatures. ònicament es poden incorporar 10 cr•dits
per curs acad•mic.
En tot cas, at•s que aquesta normativa pot canviar a mitjˆ termini, cal adre•ar-se a la secretaria
del centre per demanar mŽs informaci—.
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Accés al segon cicle dels estudis
Normativa d’accés a segon cicle des de titulacions prèvies
T’tol I. Disposicions generals
Article 1
La present normativa serˆ dÕaplicaci— a aquells alumnes que vulguin accedir a uns estudis
de segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle des dÕuna titulaci—
pr•via, que sÕimparteixen als centres integrats i als centres adscrits dÕaquesta universitat a
qu• fan refer•ncia els articles 84 i 85.1 dels Estatuts de la UAB, segons els nous plans
dÕestudis elaborats dÕacord amb el RD 1497/87, de 27 de novembre.
Article 2
Els alumnes que hagin superat el primer cicle dÕuns estudis en una altra universitat i que
vulguin cursar el segon cicle de la mateixa titulaci— a la UAB, hauran dÕaccedir-hi per la
via de trasllat dÕexpedient.
Article 3
NomŽs podran accedir directament al segon cicle dels estudis que en les directrius generals
pr˜pies dels seus plans dÕestudis, o les ordres ministerials que les desenvolupen, aix’ ho
estableixen, els alumnes que compleixin els requisits de titulaci— establerts.
Article 4
Podran accedir als estudis de segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon
cicle els alumnes que hagin superat el primer cicle dÕun pla dÕestudis no reformat, sempre
i quan existeixi lÕequival•ncia corresponent, dÕacord amb el Reial decret 1954/1994, de 30
de setembre, sobre homologaci— de t’tols als del Catˆleg de t’tols universitaris oficials creat
pel Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre.
Article 5
Anualment la Junta de Govern de la Universitat Aut˜noma de Barcelona fixarˆ el nombre
dÕalumnes que poden accedir als estudis de segon cicle i al segon cicle dÕestudis de primer
i segon cicle que ho tinguin previst.

T’tol II. Preinscripci— i adjudicaci— de les places
Article 6
LÕ˜rgan competent per a resoldre les solálicituds dÕaccŽs a uns estudis de segon cicle o al
segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle serˆ el rector a proposta del degˆ o del
director del centre responsable de lÕorganitzaci— dels estudis.
Article 7
La Junta de Govern, a proposta de cada centre, aprovarˆ el per’ode de preinscripci— i els
criteris per a lÕordenaci— de les solálicituds presentades per accedir a cadascun dÕaquests
estudis.
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Article 8
El per’ode de preinscripci— i els criteris esmentats sÕhauran de fer pœblics a cada centre, pels
mitjans habituals, abans del moment de la preinscripci—.
Article 9
Els criteris que cada centre proposi per a la seva aprovaci— a la Junta de Govern sÕhauran
dÕajustar a les directrius segŸents:
a) Els centres podran exigir la realitzaci— dÕuna prova espec’fica, que pot tenir carˆcter
eliminatori.
b) La baremaci— de lÕexpedient acad•mic es farˆ tenint en compte nomŽs el primer cicle
dels estudis dÕorigen.
c) La baremaci— de lÕexpedient acad•mic sÕhaurˆ dÕajustar a la taula dÕequival•ncies que
estableix lÕapartat 4 de lÕannex I del Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, i que sÕindica
tot seguit:
¥ susp•s
0
¥ aprovat
1
¥ notable
2
¥ excelálent
3
¥ matr’cula dÕhonor
4
Ð no presentat o convocat˜ria anulálada, no es comptabilitza.
d) La mitjana de lÕexpedient acad•mic sÕobtindrˆ de la manera segŸent:
Ð El nombre de cr•dits que correspon a cada assignatura es multiplicarˆ per la qualificaci—
que lÕalumne hagi obtingut en la darrera convocat˜ria.
Ð Se sumaran tots aquests resultats i es dividirˆ per la suma total dels cr•dits corresponents
a aquestes assignatures.
e) El centre podrˆ tenir en compte altres m•rits per a lÕordenaci— de les solálicituds dÕaccŽs
a aquests estudis.
Article 10
Per a lÕadjudicaci— de les places dels estudis esmentats les solálicituds seran ordenades de
major a menor per la suma de cadascuna de les puntuacions obtingudes segons els criteris
abans exposats.
Article 11
La proposta dels degans i dels directors de centre per a lÕadjudicaci— de les places dels estudis
corresponents haurˆ de contenir tots els solálicitants ordenats de major a menor puntuaci—,
incloent els alumnes per als quals es proposa lÕadmissi—, els alumnes que queden en llista
dÕespera, si fos el cas, i els alumnes que es proposa que no siguin admesos.
Els centres notificaran la resoluci— del rector als interessats i faran pœblica la llista dÕadmesos
i exclosos pels mitjans habituals.
Article 12
Es podrˆ convenir amb la resta dÕuniversitats pœbliques catalanes lÕestabliment de criteris
conjunts per a lÕadmissi— dÕalumnes a alguns dels estudis esmentats.
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Aquests criteris dÕavaluaci— i adjudicaci— hauran de ser publicats pr•viament al per’ode de
preinscripci—.

T’tol III. AccŽs directe al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle amb una
titulaci— pr•via
Article 13
Els alumnes que vulguin accedir al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle diferents
dels estudis cursats amb anterioritat hauran de fer-ho a travŽs del procediment establert en
aquesta normativa.
Article 14
En el cas que un alumne soláliciti tambŽ en el mateix curs acad•mic lÕadmissi— al primer
curs dels mateixos estudis a travŽs de lÕOficina de Preinscripci—, no podrˆ formalitzar la
solálicitud de matr’cula fins que estiguin resoltes ambdues vies. Si per una de les vies
lÕinteressat obtŽ una pla•a, per˜ estˆ pendent de resoluci— de lÕaltra via, la Universitat li farˆ
una reserva de pla•a. En el cas que lÕalumne acced’s als estudis per les dues vies haurˆ
dÕoptar per una de les dues.
Article 15
Si lÕalumne opta per accedir als estudis des del primer curs haurˆ de continuar-los dÕacord
amb el pla dÕestudis vigent.

T’tol IV. Complements de formaci—
Article 16
El centre que imparteix els estudis de segon cicle o el segon cicle dÕestudis de primer i segon
cicle fixarˆ les assignatures i els criteris per a superar els complements de formaci— establerts
per les respectives ordres ministerials.
Article 17
Els complements de formaci— podran ser cursats atenent a alguns dels criteris segŸents:
a) Assignatures superades dintre del pla dÕestudis dÕorigen que siguin id•ntiques, amb la
mateixa codificaci—, que les fixades com a complements de formaci—. Aquests cr•dits
sÕadaptaran en lÕexpedient acad•mic de lÕalumne dels estudis de segon cicle o del segon
cicle dels estudis de primer i segon cicle.
b) Com a cr•dits de lliure elecci— de la titulaci— que li doni accŽs als estudis de segon cicle
o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle. Aquests cr•dits sÕadaptaran en
lÕexpedient acad•mic de lÕalumne dels estudis de segon cicle o del segon cicle dels estudis
de primer i segon cicle.
c) Si lÕalumne ha superat assignatures en el pla dÕestudis per mitjˆ del qual ha accedit al
segon cicle que tenen un contingut equivalent als complements de formaci—, podrˆ
solálicitar-ne la convalidaci—.
d) Les mat•ries que configuren els complements de formaci— podran ser superades
simultˆniament al segon cicle que cursa lÕalumne. No obstant aix˜, el centre que imparteix
els estudis pot fixar els complements de formaci— que, per constituir prerequisits de les
mat•ries del segon cicle corresponent, han de ser superats amb anterioritat a les mateixes.
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e) Els alumnes que hagin obtingut una pla•a en uns estudis de segon cicle o al segon cicle
dÕuns estudis de primer i segon cicle, podran cursar els complements de formaci—
simultˆniament amb la titulaci— dÕorigen. En aquest cas lÕautoritzaci— de simultane•tat
serˆ automˆtica.

T’tol V. Condicions acad•miques
Article 18
Els expedients dels alumnes que accedeixin a uns estudis de segon cicle o al segon cicle
dÕuns estudis de primer i segon cicle des de una titulaci— pr•via, quedaran subjectes a les
condicions segŸents:
a) Per continuar cursant els estudis previs que li han perm•s lÕaccŽs als estudis de segon
cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle, haurˆ de solálicitar la
simultane•tat dÕestudis, excepte que nomŽs vulgui cursar els complements de formaci—
necessaris.
b) Si lÕalumne en el primer cicle dels estudis dÕorigen ha superat assignatures que en els
estudis de segon cicle o al segon cicle dels estudis de primer i segon cicle tenen la
consideraci— dÕassignatures optatives haurˆ de cursar altres assignatures optatives diferents
fins a completar la cˆrrega lectiva exigida al pla dÕestudis.
c) Si lÕalumne en el primer cicle dels estudis dÕorigen ha superat assignatures que en els
estudis de segon cicle o al segon cicle dels estudis de primer i segon cicle tenen la
consideraci— dÕassignatures troncals i/o obligat˜ries, la Universitat fixarˆ les assignatures
que lÕalumne haurˆ de superar, amb la finalitat dÕobtenir-ne els cr•dits necessaris per a
lÕobtenci— del t’tol. Les mat•ries escollides hauran dÕajustar-se, per ser superades, a les
restriccions que el mateix pla dÕestudis fixi.
d) Si lÕalumne ha cursat, parcialment o totalment, el segon cicle dÕuns estudis que li d—na
accŽs als estudis de segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle,
podrˆ solálicitar la convalidaci— dÕassignatures ja superades en aquest segon cicle per
altres de segon cicle dels estudis als quals ha accedit.

T’tol VI. Alumnes amb estudis estrangers
Article 19
LÕalumne amb estudis estrangers superats totalment que soláliciti accedir a uns estudis de
segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle haurˆ de tenir homologat
el seu t’tol pel Ministeri dÕEducaci— i Cultura per una titulaci— de les que donen accŽs als
estudis per als quals lÕinteressat solálicita lÕaccŽs.
Article 20
Si lÕalumne tŽ superats estudis estrangers parcials, o el Ministeri dÕEducaci— i Cultura li ha
denegat lÕhomologaci— dels estudis estrangers superats totalment, haurˆ de solálicitar la
convalidaci— dÕestudis dÕuna titulaci— de les que imparteix la UAB i que donen accŽs als
estudis de segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle, la qual sÕajustarˆ
als criteris segŸents:
a) Presentaci— de la solálicitud de convalidaci— a la secretaria del centre que imparteix els
estudis que vol convalidar, acompanyada de la documentaci— que acrediti la superaci—
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dÕestudis estrangers i la resoluci— denegat˜ria de lÕhomologaci— del t’tol estranger, si
escau.
b) Per poder accedir als estudis de segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i
segon cicle, la convalidaci— haurˆ dÕincloure, com a m’nim, tot el primer cicle dels estudis
per als quals ha solálicitat la convalidaci—.
c) Per accedir als estudis de segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon
cicle, lÕalumne, pr•viament, formalitzarˆ la matr’cula dels estudis convalidats i abonarˆ
el preu corresponent a les assignatures convalidades.
Article 21
Els alumnes compresos en lÕarticle anterior hauran de solálicitar la simultane•tat dÕestudis
en els casos segŸents:
a) Quan lÕalumne vulgui formalitzar la matr’cula dels estudis de segon cicle o del segon
cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle en el mateix curs acad•mic que formalitza la
matr’cula dels estudis convalidats.
En aquest cas, la concessi— de la simultane•tat dÕestudis serˆ automˆtica per˜ nomŽs es
concedirˆ per matricular les assignatures convalidades i les dels estudis als quals ha
accedit.
b) Quan lÕalumne vulgui continuar els estudis per als qual se li ha concedit la convalidaci—
i els estudis de segon cicle o el segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle.
En aquest cas, la solálicitud de simultane•tat dÕestudis serˆ resolta dÕacord amb els criteris
generals establerts.

Estudis amb accés al segon cicle
ESTUDIS

ACCƒS DES DE

Administraci— i Direcci— dÕEmpreses

¥ Diplomatura de Ci•ncies Empresarials
¥ 1r cicle dÕEconomia

Antropologia Social i Cultural

¥ Diplomatura de: Educaci— Social;
Infermeria; Mestre de qualsevol
especialitat; Treball Social
¥ 1r cicle de: Administraci— i Direcci—
dÕEmpreses; Belles Arts; Ci•ncies
Pol’tiques i de lÕAdministraci—;
Comunicaci— Audiovisual; Dret;
Economia; Filosofia; qualsevol filologia;
Geografia; Hist˜ria; Hist˜ria de lÕArt;
Humanitats; Pedagogia; Periodisme;
Psicologia; Publicitat i Relacions
Pœbliques; Sociologia
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ESTUDIS

ACCƒS DES DE

Biologia

¥ 1r cicle de Ci•ncies del Mar

Bioqu’mica

¥ 1r cicle de: Biologia; Farmˆcia;
Qu’mica; Medicina; Veterinˆria

Ci•ncia i Tecnologia dels Aliments

¥ ET Agr’cola. Especialitat de:
Explotacions Agropecuˆries;
Hortofruticultura i Jardineria; Indœstries
Agrˆries i Alimentˆries
¥ ET Industrial. Especialitat de Qu’mica
Industrial
¥ ET Forestal. Especialitat dÕIndœstries
Forestals
¥ 1r cicle de: Biologia; Enginyeria
Agr˜noma; Enginyeria Qu’mica;
Enginyeria de Monts; Farmˆcia;
Medicina; Qu’mica; Veterinˆria

Ci•ncies Ambientals

¥ ET Agr’cola. Especialitat de:
Explotacions Agropecuˆries;
Hortofruticultura i Jardineria; Indœstries
Agrˆries i Alimentˆries; Mecanitzaci— i
Construccions Rurals
¥ ET Forestal. Especialitat de:
Explotacions Forestals; Indœstries
Forestals
¥ ET Industrial. Especialitat de Qu’mica
Industrial
¥ ET de Mines. Especialitat de:
Explotaci— de Mines; Instalálacions
Electromecˆniques Mineres;
Mineralœrgia i Metalálœrgia; Recursos
Energ•tics; Combustibles i Explosius;
Sondeigs i Prospeccions Mineres
¥ ET dÕObres Pœbliques. Especialitat de:
Hidrologia; Transports i Serveis Urbans
¥ 1r cicle de: Enginyeria Agr˜noma;
Enginyeria de Camins, Canals i Ports;
Enginyeria Qu’mica; Enginyeria de
Mines; Enginyeria de Monts; Biologia;
Ci•ncies del Mar; Geologia; Qu’mica

Ci•ncies Pol’tiques i de lÕAdministraci—

¥ Diplomatura de Gesti— i Administraci—
Pœblica
¥ 1r cicle de: Sociologia; Dret
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ESTUDIS

ACCƒS DES DE

Comunicaci— Audiovisual

¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials

Economia

¥ Diplomatura de Ci•ncies Empresarials
¥ 1r cicle dÕAdministraci— i Direcci—
dÕEmpreses

Enginyeria Electr˜nica

¥ ET Industrial. Especialitat de:
Electr˜nica Industrial; Electricitat
¥ ET dÕInformˆtica de Sistemes
¥ ET de Telecomunicaci—. Especialitat de:
Sistemes de Telecomunicaci—; Sistemes
Electr˜nics; So i Imatge; Telemˆtica
¥ 1r cicle de: Enginyeria Industrial;
Enginyeria Informˆtica; Enginyeria de
Telecomunicacions; F’sica

Enginyeria Informˆtica

¥ ET de: Informˆtica de Gesti—;
Informˆtica de Sistemes

Enginyeria Qu’mica

¥ ET Industrial. Especialitat de Qu’mica
Industrial
¥ 1r cicle de Qu’mica

Filologia Anglesa

¥ 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Catalana

¥ 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Clˆssica

¥ 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Francesa

¥ 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Hispˆnica

¥ 1r cicle de qualsevol filologia

Geologia

¥ 1r cicle dÕEnginyeria de Mines

Hist˜ria i Ci•ncies de la Mœsica

¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials
¥ tres primers cursos del grau superior del
Conservatori

Humanitats

¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials

Matemˆtiques

¥ Diplomatura dÕEstad’stica

Pedagogia

¥ Diplomatura dÕEducaci— Social
¥ Mestre de qualsevol especialitat
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ESTUDIS

ACCƒS DES DE

Periodisme

¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials

Psicopedagogia

¥ Diplomatura dÕEducaci— Social
¥ Mestre de qualsevol especialitat
¥ 1r cicle de: Pedagogia; Psicologia

Publicitat i Relacions Pœbliques

¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials

Qu’mica

¥ ET Industrial. Especialitat de Qu’mica
Industrial
¥ 1r cicle de: Enginyeria Qu’mica;
Farmˆcia

Sociologia

¥ Diplomatura de Treball Social
¥ 1r cicle de Ci•ncies Pol’tiques i de
lÕAdministraci—

Teoria de la Literatura i
Literatura Comparada

¥ 1r cicle de qualsevol filologia

Traducci— i Interpretaci—

¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials
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Suport a l’estudi
Beques i programes d’intercanvi
Beques i ajuts de primer i segon cicle
Ërea dÕAlumnes-Beques
Tel.: 93 581 11 10
Fax: 93 581 20 00
Des de lÕËrea dÕAlumnes-Beques es gestionen les beques i els ajuts segŸents:

Beques que convoca el Ministeri d’Educació i Cultura (MEC)
Beques de la convocat˜ria general del Ministeri dÕEducaci— i Cultura
Per obtenir una beca o un ajut sÕhauran de complir aquells requisits de carˆcter acad•mic i
econ˜mic que demana la convocat˜ria.
Les solálicituds de beca sÕhauran de presentar abans de formalitzar la matr’cula, al lloc i
centre en qu• lÕalumne sÕhagi de matricular (recopilaci— i control de la documentaci— Beques).
LÕimpr•s de solálicitud de beca sÕhaurˆ dÕadquirir a lÕestanc, lÕimpr•s complementari, i la
borsa-carpeta sÕhaurˆ de recollir al lloc i centre en qu• lÕalumne sÕhagi de matricular
(recopilaci— i control de la documentaci— Beques).
A lÕimpr•s de solálicitud caldrˆ adjuntar-hi els documents que demostrin la situaci—
socioecon˜mica (renda, patrimoni, etc.).
Beques de colálaboraci— en departaments convocades pel MEC
Aquesta convocat˜ria sÕadre•a a estudiants de lÕœltim curs del segon cicle. S—n beques
vinculades a recerca.
Per gaudir de la beca lÕestudiant haurˆ de complir tots els requisits acad•mics que es demanen
a la convocat˜ria i presentar un projecte de colálaboraci— avaluat i valorat pel consell del
departament corresponent.
Les solálicituds es presentaran durant el mes de juliol, desprŽs dÕhaver formalitzat la matr’cula,
excepte els estudiants dÕinformˆtica, que podran presentar la solálicitud durant els mesos de
juliol i setembre.
Totes les solálicituds sÕhauran de presentar a lÕËrea dÕAlumnes-Beques i Ajuts.
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Beques i ajuts que convoca la Universitat Autònoma de Barcelona
Els terminis de presentaci— de les solálicituds que figuren a continuaci— s—n orientatius.
Caldrˆ consultar les convocat˜ries 1998-99 aprovades per la Comissi— dÕAjuts a lÕEstudi
per saber els terminis, les condicions i requisits que cal complir i la documentaci— que cal
adjuntar a les solálicituds. Les solálicituds es recolliran i es presentaran a lÕËrea dÕAlumnesBeques i Ajuts.
Beques per fer cursos dÕidiomes a lÕestiu
OBJECTIU: Facilitar lÕintercanvi i la circulaci— internacional dels estudiants de la UAB,
mitjan•ant la participaci— en cursos intensius dÕidiomes durant lÕestiu.
TERMINI DE SOLáLICITUD: Del 2 al 12 de juny de 1998.
REQUISITS:
¥ Ser estudiant de la UAB de primer o segon cicles o de doctorat i haver estat matriculat
durant el curs 1997-98 dÕun m’nim de 60 cr•dits.
¥ Demostrar un coneixement previ de la llengua estrangera elegida.
¥ Estar en possessi— dÕuna nota mitjana de lÕexpedient que el situ• en lÕordre de prelaci— per
obtenir lÕajut.
BEQUES CONVOCADES: 70 beques
DOTACIî DE LA BECA: 50.000 pessetes.
Beques per fer estudis al Servei dÕIdiomes Moderns
OBJECTIU: Aquestes beques fan la funci— dÕajudar lÕestudiant de la UAB que vol aprendre
o perfeccionar un idioma estranger i que no disposa dÕuna renda familiar elevada.
TERMINI DE SOLáLICITUD: Del 15 al 30 de juny de 1998.
REQUISITS: Cal complir requisits acad•mics i econ˜mics.
¥ Les persones interessades hauran de ser estudiants de la UAB matriculats dÕuna diplomatura,
llicenciatura o de doctorat durant el curs 1998-99.
¥ Demostrar una renda familiar situada en el llindar de renda que figura a la convocat˜ria
i no superar els llindars de patrimoni.
¥ La renda familiar ha de situar el solálicitant en lÕordre de prelaci— per obtenir lÕajut.
BEQUES CONVOCADES: 90 beques
DOTACIî DE LA BECA: Reducci— del 50% de la taxa de matr’cula dÕun curs reglat al
Servei dÕIdiomes Moderns.
Ajuts per participar en la Universitat Catalana dÕEstiu
OBJECTIU: Facilitar lÕampliaci— de coneixements als estudiants de la UAB, mitjan•ant la
participaci— en el cursos que organitza la UCE.
TERMINI DE SOLáLICITUD: De lÕ1 al 8 de juliol de 1998
REQUISITS:
¥ Ser estudiant de la UAB de primer o segon cicles o de doctorat durant el per’ode acad•mic
1997-98.
¥ Estar en possessi— dÕuna nota mitjana de lÕexpedient que el situ• en lÕordre de prelaci— per
obtenir lÕajut.
¥ Indicar el nombre de seminaris en qu• participarˆ a la UCE.
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AJUTS CONVOCATS: 13 ajuts
DOTACIî DE LÕAJUT: 20.000 pessetes.
Ajuts econ˜mics per colálaborar a la UAB, sense perfil i amb perfil del lloc de
colálaboraci—
OBJECTIU: Ajudar lÕestudiant de la UAB que no disposa dÕuna renda familiar elevada i
que demostra un bon rendiment acad•mic.
TERMINI DE SOLáLICITUD: De lÕ1 al 30 de juliol de 1998
REQUISITS: Cal complir requisits acad•mics i econ˜mics.
¥ Estar matriculat a la UAB durant el curs 1998-99 a qualsevol facultat o escola universitˆria
de la UAB en estudis de primer cicle, segon cicle o doctorat dÕalmenys 40 cr•dits.
¥ Haver estat matriculat i haver fet, lÕany anterior, estudis de primer cicle, segon cicle o
doctorat a qualsevol facultat o escola universitˆria pr˜pia de la UAB.
¥ En cas dÕhaver fet primer curs durant el per’ode 1997-98, caldrˆ haver-lo aprovat tot al
juny. Per a segon curs o posteriors, caldrˆ haver aprovat el 60% dels cr•dits matriculats
el curs anterior o el 40% en cas dÕensenyaments t•cnics.
¥ Demostrar documentalment la renda familiar.
¥ Obtenir una prelaci— entre la nota mitjana de lÕexpedient, la renda per cˆpita i lÕhorari per
a colálaborar que el situi entre el nombre dÕajuts convocats. Els solálicitants que optin per
la modalitat dÕajut amb perfil del lloc de colálaboraci— hauran de presentar-se a la prova
de nivell. El resultat de la prova de nivell formarˆ part de la prelaci—.
CONTRAPRESTACIî: Colálaborar tres o quatre hores diˆries segons la destinaci—, des de
lÕ1 dÕoctubre 1998 al 30 de juny de 1999.
AJUTS CONVOCATS: 107 ajuts sense perfil i 18 amb perfil del lloc de colálaboraci—.
DOTACIî DE LÕAJUT: 358.938 pessetes per a colálaboraci— de 3 hores i 478.584 pessetes
per a colálaboraci— de 4 hores. Si el beneficiari de lÕajut colálabora fins al 30 de juny i
lÕinforme del responsable Žs favorable, se li retorna lÕimport de la taxa de matr’cula dÕaquelles
assignatures/cr•dits de qu• sÕhagi matriculat per primera vegada i que corresponguin a
lÕespecialitat que cursa.
DATA DE REALITZACIîDE LA PROVA DE NIVELL, per als solálicitants que optin als
ajuts amb perfil del lloc de colálaboraci—: 9 de setembre de 1998
Ajuts econ˜mics per colálaborar al Servei dÕInformˆtica de la UAB, amb prova de
nivell
OBJECTIU: Ajudar econ˜micament lÕestudiant de la UAB que demostra un bon rendiment
acad•mic i que tŽ experi•ncia en ordinadors compatibles PC i com usuari dÕaplicacions
informˆtiques.
TERMINI DE SOLáLICITUD: De lÕ1 al 30 de juny de 1998
REQUISITS:
¥ Estar matriculat a la UAB en el curs 1997-98 i acreditar haver superat dos cursos en el
moment de formalitzar la solálicitud.
¥ Estar matriculat a la UAB durant el curs 1998-99 dÕalmenys 48 cr•dits de primer o segon
cicles o del 50% dels cr•dits del programa de doctorat i, gaudir de lÕasseguran•a escolar.
¥ Con•ixer, a nivell dÕusuari, almenys tres de les aplicacions informˆtiques segŸents: MS
Word, MS Power Point, Netscape Navigator, Netscape Mail, MS Access, MS Excel,
¥ Tenir experi•ncia en lÕœs dÕordinadors compatibles PC.
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¥ Presentar el curr’culum.
¥ Superar una prova de nivell.
¥ Obtenir una prelaci— entre la nota mitjana de lÕexpedient, lÕhorari per colálaborar, el
coneixement dÕaplicacions informˆtiques acreditat en la prova de nivell i el curr’culum,
que el situ• entre el nombre dÕajuts convocats.
DATA DE REALITZACIî DE LA PROVA DE NIVELL: 14 de juliol de 1998.
CONTRAPRESTACIî: Colálaborar tres o quatre hores diˆries des de lÕ1 de setembre de
1998 fins el 30 de juny de 1999 o des de lÕ1 dÕoctubre de 1998 fins al 31 de juliol de 1999,
segons lÕajut assignat.
AJUTS CONVOCATS: 14 ajuts, dels quals 5 s—n de tres hores de colálaboraci— i 9 s—n de
quatre hores de colálaboraci—. 7 dels beneficiaris iniciaran la colálaboraci— al mes de setembre
i 7 al mes dÕoctubre.
DOTACIî DE LÕAJUT: 625.714 pessetes per quatre hores de colálaboraci— i, 469.285
pessetes per tres hores de colálaboraci—.
Ajuts econ˜mics per colálaborar en programes dÕintercanvi
OBJECTIU: Ajudar econ˜micament lÕestudiant de la UAB que demostra un bon rendiment
acad•mic i que tŽ un coneixement profund dÕidiomes estrangers a mŽs del catalˆ i/o castellˆ.
TERMINI DE SOLáLICITUD: Del 18 de juny al 10 de juliol de 1998
REQUISITS:
1. Estar matriculat a la UAB i gaudir de lÕasseguran•a escolar durant el curs 1998-99 i
¥ haver gaudit de lÕajut durant mŽs de la meitat del curs 1997-98 o
¥ haver superat la meitat dels cr•dits dÕuna llicenciatura o enginyeria de la UAB en el
moment de la convocat˜ria.
2. Tenir un coneixement profund de la llengua anglesa i dÕalmenys una altra llengua
estrangera, a mŽs del catalˆ i/o castellˆ.
3. No haver gaudit anteriorment dÕaquest ajut durant 4 cursos.
4. Superar la prova de nivell dÕidiomes, si es d—na el cas.
5. Obtenir una prelaci— entre la nota mitjana de lÕexpedient i el resultat de la prova de nivell
que el situ• entre el nombre dÕajuts convocats.
CONTRAPRESTACIî: Colálaborar quatre hores diˆries, des de lÕ1 de setembre de 1998 fins
al 31 de juliol de 1999.
AJUTS CONVOCATS: 15 ajuts
DOTACIî DE LÕAJUT: 702.052 pessetes.
Ajuts econ˜mics per a colálaborar en les enquestes per a lÕavaluaci— de lÕactuaci— docent
del professorat de la UAB (OSD)
OBJECTIU: Ajudar econ˜micament lÕestudiant de la UAB que demostra un bon rendiment
acad•mic.
TERMINI DE SOLáLICITUD: De lÕ1 al 15 dÕoctubre de 1998
REQUISITS: Cal complir requisits acad•mics.
1. Estar matriculat a la UAB durant el curs 1998-99 a qualsevol facultat o escola universitˆria
en estudis de primer cicle, segon cicle o doctorat.
2. Haver estat matriculat i haver fet, lÕany anterior, estudis de primer cicle, segon cicle o
doctorat a qualsevol facultat o escola universitˆria pr˜pia de la UAB.
3. Obtenir una prelaci— entre els barems acad•mics, el nombre dÕajuts per horari i lÕoferta
dÕhoraris per colálaborar.
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CONTRAPRESTACIî: En les tasques dÕenquestador, els beneficiaris prestaran els seus
serveis durant 70 hores. En les tasques dÕorganitzaci— i coordinaci—, els beneficiaris prestaran
els seus serveis durant 82 hores.
AJUTS CONVOCATS: 100 s—n per a tasques dÕenquestador i 24 s—n per a tasques
dÕorganitzaci— i coordinaci—.
DOTACIî DE LÕAJUT: Serˆ de 50.000 pessetes per a les tasques dÕenquestador, i de 80.000
pessetes per a les tasques dÕorganitzaci— i coordinaci—.
Ajuts per al despla•ament dels estudiants que fan estudis al campus de Bellaterra de
la UAB
OBJECTIU: Proporcionar un ajut econ˜mic a lÕestudiant que utilitza la Renfe, Sarbus o els
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per despla•ar-se a fer estudis al campus de
Bellaterra de la UAB.
TERMINI DE SOLáLICITUD: Del 7 al 29 de gener de 1999.
REQUISITS: Gaudir dÕuna beca del R•gim General-MEC i no rebre lÕajut corresponent al
despla•ament i/o transport.
AJUTS CONVOCATS: 70 ajuts
DOTACIî DE LÕAJUT: 20.000 pessetes

Programes d’intercanvi
Normativa dels programes d’intercanvi
Els estudiants dels programes dÕintercanvi
Cap’tol I. Els estudiants de la UAB
Article 7
Es consideren inclosos en la present normativa tots els estudiants de la UAB que participin
en un programa dÕintercanvi, tant si gaudeixen de lÕajut corresponent com si no. Els estudiants
seran requerits per signar un document dÕacceptaci— de les condicions de participaci— en el
programa.

Secci— I. Condicions per accedir a un programa dÕintercanvi
Article 8
Els estudiants de la UAB, per poder Žsser inclosos en un programa dÕintercanvi, hauran
dÕestar matriculats en el centre corresponent el curs en qu• hagin de fer lÕintercanvi. En la
matr’cula sÕhi farˆ constar la condici— dÕestudiant dÕun programa dÕintercanvi, amb un codi
especial reservat.
Article 9
En cas dÕadjudicar-se lÕajut o la participaci— en el programa, quan lÕestudiant ja hagi
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formalitzat la matr’cula, el coordinador dÕintercanvi notificarˆ a la secretaria del centre la
necessitat de modificar-la en aquest punt.
Article 10
El coordinador dÕintercanvi actuarˆ com a tutor de la matr’cula de lÕestudiant que participi
en un programa dÕintercanvi, per tal dÕassegurar que aquest sÕinscriu en les mat•ries
equiparables.
Article 11
LÕestudiant inscrit en un programa dÕintercanvi no podrˆ cursar a lÕestranger cap mat•ria
de la qual estigui matriculat i no hagi superat en semestres anteriors. No obstant aix˜,
lÕestudiant podrˆ solálicitar autoritzaci— expressa al degˆ o al director del centre, qui resoldrˆ
a la vista de lÕinforme del coordinador dÕintercanvi i el vistiplau del coordinador de titulaci—.
Article 12
Per accedir a un programa dÕintercanvi, els estudiants de diplomatura, de llicenciatura o
dÕenginyeries hauran de tenir superats, com a m’nim, el nombre de cr•dits determinats, com
a primer curs, per la Comissi— dÕOrdenaci— Acad•mica i hauran de poder ser reconeguts un
m’nim de vint cr•dits a la UAB. Per a estades dÕun semestre sÕaplica la meitat dÕaquest
nombre de cr•dits.
Article 13
Per a estudis de tercer cicle, podran optar als programes dÕintercanvi els alumnes que estiguin
matriculats dÕun programa dÕaquest nivell o que acreditin estar en procŽs dÕelaboraci— de
la tesi doctoral o del treball de recerca.
Article 14
El nombre total de cr•dits fets a lÕestranger no podrˆ ser superior a lÕautoritzat per al mateix
per’ode fets a la UAB.

Secci— II. Actes de qualificaci—
Article 15
La qualificaci— de les mat•ries cursades a la universitat de destinaci— equiparades a
assignatures de la UAB constarˆ en actes diferents a les dels estudiants oficials que cursen
les assignatures a la UAB. La qualificaci— es consignarˆ en el moment de lÕarribada de les
certificacions de la universitat de destinaci—.
Article 16
Les actes de les mat•ries equiparades segons el procediment de la secci— III seran signades
pel fedatari del centre, en el cas de llicenciatures, enginyeries, diplomatures i estudis propis
de la UAB dÕaquells nivells, o de postgrau dependents del centre, o pel director del
departament responsable, en el cas del tercer cicle i dels estudis propis de postgrau.
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Article 17
En el cas de mat•ries anuals que no sÕhagin cursat enterament a lÕestranger, el professor de
la mat•ria qualificarˆ la part realitzada a la UAB i el coordinador dÕintercanvi en farˆ un
nota mitjana, ponderada en funci— de lÕestada, amb lÕobtinguda a lÕestranger. La qualificaci—
es consignarˆ en una acta separada que signaran ambd—s professors.
Article 18
Les qualificacions obtingudes pels estudiants de la UAB a la universitat estrangera, com
tambŽ les mat•ries cursades, figuraran a lÕexpedient acad•mic de lÕalumne. En tot cas, a
lÕalumne se li lliurarˆ una certificaci— on sÕhi consigni aquesta equiparaci—.

Secci— III. Equiparaci— dÕestudis
Article 19
La UAB expressa la voluntat dÕequiparar els estudis cursats en el marc dÕun programa
dÕintercanvi per tal de complir el que preveu aquesta normativa.
Article 20
1. SÕhaurˆ de formalitzar el document Taula dÕequiparaci— dÕassignatures del programa
dÕintercanvi, per a cada estudiant, en el qual sÕha de fer constar les mat•ries de les quals
sÕha matriculat a la UAB i les que farˆ a lÕestranger.
2. El document esmentat el signaran:
a) El coordinador dÕintercanvi, el coordinador de titulaci— (o persona delegada pel centre
en els casos en qu• no existeixi) i lÕestudiant en els casos de lÕarticle 2.a.
b) El coordinador dÕintercanvi, el coordinador del programa de tercer cicle i lÕestudiant,
amb el vistiplau de lÕEscola de Doctorat i de Formaci— Continuada, en els casos de
lÕarticle 2.b.
3. Aquest document serˆ lliurat a lÕOficina dÕIntercanvi del centre.
Article 21
1. LÕequiparaci— haurˆ dÕŽsser aprovada abans que lÕestudiant marxi. En el sup˜sit que
algun programa dÕintercanvi no tingui el conveni de colálaboraci— signat, es garantirˆ
que lÕalumne pugui marxar a la universitat corresponent i el coordinador dÕintercanvi
sÕencarregarˆ dÕaprovar definitivament la seva equiparaci—.
2. Posteriorment a lÕaprovaci— de lÕequiparaci—, lÕestudiant podrˆ solálicitar, per escrit, al
coordinador dÕintercanvi la modificaci—, per tal dÕintroduir canvis o completar
lÕequiparaci—, en el termini mˆxim de sis setmanes. El coordinador dÕintercanvi haurˆ
de resoldre la solálicitud esmentada en el termini de tres setmanes.
3. La taula dÕequiparacions definitiva amb les modificacions abans esmentades, la signarˆ
el coordinador dÕintercanvi dintre dels terminis segŸents:
a) Per a estades anuals: la primera quinzena de desembre.
b) Per a estades o matr’cula semestral:
Ð per al primer semestre: la primera quinzena de desembre
Ð per al segon semestre: la primera quinzena dÕabril
c) Per a estades o matr’cula trimestral:
Ð quatre setmanes desprŽs de la matr’cula en la universitat de destinaci—.
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4. En el cas dÕestudis de llicenciatura, de diplomatura, dÕenginyeries i/o dÕestudis propis
dÕaquests nivells de la UAB la proposta dÕequiparaci— haurˆ dÕŽsser autoritzada pel
coordinador de titulaci— corresponent (o persona delegada pel centre en els casos en qu•
no existeixi) a proposta del coordinador dÕintercanvi. La manca dÕacord serˆ resolta pel
vicedegˆ dÕOrdenaci— Acad•mica.
5. Per a estudis de tercer cicle o mestratges i diplomatures de postgrau, la proposta la farˆ
el director del programa i el coordinador del programa dÕintercanvi. La manca dÕacord
serˆ resolta pel director del departament responsable. En tot cas, caldrˆ el vistiplau de
lÕEscola de Doctorat i de Formaci— Continuada.
Article 22
Podrˆ crear-se una comissi— especial per estudiar les equiparacions conflictives, a petici—
del centre implicat, que estarˆ formada pel vicerector de Relacions Internacionals, el vicerector
dÕOrdenaci— Acad•mica i el cap de lÕËrea dÕAlumnes.
Article 23
LÕequiparaci— es pot fer assignatura per assignatura, per blocs dÕassignatures que tinguin la
mateixa cˆrrega docent o bŽ per una f—rmula mixta entre ambdues.

Ajuts als estudiants per a la participaci— en un programa dÕintercanvi
Article 41
Anualment, i en convocat˜ria comuna de tota la UAB, els centres o els departaments (segons
els programes) faran la convocat˜ria dels ajuts i indicaran els requisits espec’fics que hagin
de complir els aspirants i els criteris de selecci—. Els alumnes interessats presentaran una
œnica solálicitud per participar en un programa dÕintercanvi i per a lÕadjudicaci— dels ajuts
esmentats.
Article 42
A partir de la convocat˜ria, el coordinador dÕintercanvi recollirˆ les solálicituds i tindrˆ una
entrevista amb els aspirants en el termini establert.
Article 43
Un cop acabat el termini, el coordinador dÕintercanvi farˆ una proposta dÕadjudicaci—
prioritzada. En aquesta llista sÕinclouran tots els estudiants que compleixin els requisits
establerts a la convocat˜ria, per als quals es proposa lÕadjudicaci— dÕun ajut, i els que
sÕincloguin en el programa sense ajut, i es deixaran en llista dÕespera els candidats per als
quals no es disposi de fons suficients en el programa.
Article 44
El coordinador dÕintercanvi trametrˆ al responsable de centre, en el termini previst, la seva
proposta dÕadjudicaci— dels ajuts, la documentaci— de totes les solálicituds rebudes i
lÕexplicaci— dels requisits particulars i dels criteris emprats per a la selecci—, per a lÕelaboraci—
de la proposta definitiva dÕadjudicaci— dels ajuts.
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Article 45
1. La Comissi— de Programes dÕIntercanvi, delegada de la Comissi— de Relacions
Internacionals de la UAB, estarˆ formada pel vicerector de Relacions Internacionals, el
cap de lÕËrea dÕAlumnes, el responsable de Relacions Internacionals i quatre dels
responsables de centre dels programes dÕintercanvi: un dels responsables de la Facultat
de Filosofia i Lletres, un dels responsables de la Facultat de Traducci— i dÕInterpretaci—,
un responsable de lÕˆrea de Ci•ncies Socials i de Ci•ncies Humanes i un responsable de
les ˆrees de Ci•ncies Experimentals i Tecnologies i de Ci•ncies de la Salut.
2. La Comissi— de Programes dÕIntercanvi es reunirˆ, com a m’nim, tres cops a lÕany.
Article 46
1. La Comissi— de Programes dÕIntercanvi acordarˆ lÕadjudicaci— dels ajuts i el termini
durant el qual es podran presentar reclamacions, segons les normes de la convocat˜ria,
les del programa corresponent i les pr˜pies de la UAB.
2. La Comissi— acordarˆ els criteris de prioritat de repartiment dÕajuts en el cas dels estudiants
en llista dÕespera i la redistribuci— de fons sobrants.
LÕˆmbit dÕaplicaci— de la present normativa inclou tots els programes dÕintercanvi existents
en el moment de la seva aprovaci— i els futurs als quals sÕadhereixi aquesta universitat, aix’
com el programa de mobilitat de la UAB.

Oficina de Relacions Internacionals
Tel.: 93 581 22 10
Fax: 93 581 20 00 / 581 32 64
Correu electr˜nic: rosamaria.vila@uab.es
monica.leiva@uab.es (Erasmus i Tempus)
LÕOficina de Relacions Internacionals sÕencarrega de la gesti— acad•mica i administrativa
dels programes dÕintercanvi i dels projectes de cooperaci—, aix’ com de proporcionar
allotjament i informacions prˆctiques als estudiants estrangers que arriben a la UAB.

Beques de lÕacci— Erasmus del Programa S˜crates
Erasmus permet als estudiants universitaris (preferentment de segon o de tercer cicle) fer una
part dels seus estudis en una altra universitat dÕun pa’s membre de la CEE, de lÕAELC (EFTA)
o dels pa•sos associats a la Uni— Europea (Hongria, Repœblica Txeca, Pol˜nia, Romania i
Eslovˆquia). Concedeix beques individuals per a estudiants i professors, per a la realitzaci—
de cursos intensius i per al desenvolupament de nous plans dÕestudis, entre altres activitats.
Per participar-hi, cal estar matriculat a la Universitat Aut˜noma de Barcelona i pertˆnyer al
centre o departament que ha acordat lÕintercanvi.
La beca ofereix a lÕestudiant un ajut mensual de 100 euros i una quantitat addicional, que
oscilála entre els 100 i els 250 euros, en funci— de la destinaci—. Les estades s—n per a un
per’ode dÕentre tres mesos i un any, i a la tornada sÕequiparen els estudis fets a lÕestranger.
Les beques es convoquen als mesos de mar• o abril.
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Programa Tempus
El programa Tempus va comen•ar a funcionar el curs 1990-1991 per desenvolupar les
relacions amb les universitats de Pol˜nia i Hongria. Actualment inclou, tambŽ, els pa•sos
segŸents: Repœblica Txeca, Eslovˆquia, Bulgˆria, Romania, Eslov•nia, Lituˆnia, Let˜nia,
Est˜nia i Albˆnia. Alguns dÕells ja han passat a lÕacci— Erasmus per a beques a estudiants.
TŽ un funcionament semblant a lÕErasmus, i prioritza la vinguda de professors i dÕestudiants
dels pa•sos no comunitaris.
Tempus-Tacis permet la colálaboraci— amb les repœbliques de lÕantiga Uni— Sovi•tica i amb
Mong˜lia.

Programa de mobilitat de la UAB
Permet la convocat˜ria dÕajuts per a estudiants de la UAB de segon i de tercer cicle,
majoritˆriament.
LÕajut consisteix en la matr’cula gratu•ta a la universitat de destinaci— i un ajut de 250.000
ptes. El curs 1997-1998 ha incl˜s universitats dels EUA, de M•xic, del Jap—, lÕArgentina,
Xile, la Xina, Equador, Costa Rica, Canadˆ, Austrˆlia i Brasil. La convocat˜ria es fa entre
els mesos de febrer i mar•.

Programa de Cooperaci— Interuniversitˆria
Creat per lÕInstitut de Cooperaci— Iberoamericana lÕany 1994, permet de fer estades de sis
a dotze setmanes de durada a les universitats de lÕAm•rica Llatina. SÕadre•a a estudiants de
lÕœltim curs de llicenciatura i de tercer cicle i a professors, i es convoca entre els mesos de
mar• i maig.

Servei d’Intercanvi Acadèmic Alemany (DAAD)
Tel.: 93 581 17 79
Aquest servei estˆ situat al Departament de Filologia Anglesa i de German’stica i facilita
informaci— sobre intercanvis acad•mics per a estudiants i professors en lÕˆmbit de la llengua
i la cultura alemanyes.

Biblioteques
Tel.: 93 581 10 71
Fax: 93 581 32 19
Correu electr˜nic: iybg1@cc.uab.es
Adre•a Internet: http://www.bib.uab.es/
El fons bibliogrˆfic de la UAB supera els sis-cents setanta-cinc mil llibres i les coláleccions
de publicacions peri˜diques passen de trenta-cinc mil. DÕaltra banda, les biblioteques disposen
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dÕaparells de consulta de tot tipus de material no-llibre (microfilms i microfitxes, v’deos,
discos compactes, CD-ROM, etc.) i dÕuna xarxa de CD-ROM amb diversos punts de consulta
repartits a les diferents sales de lectura amb accŽs lliure als usuaris.

Web del Servei de Biblioteques
Accedint a la xarxa informˆtica de la UAB podreu connectar amb la Web del Servei de
Biblioteques, que us facilitarˆ:
¥ Informaci— sobre: publicacions, normatives, horaris, etc.
¥ AccŽs al catˆleg de les biblioteques.
¥ Informaci— sobre el servei de pr•stec.
¥ Decomate, revistes digitals.

Com accedir-hi?
Podeu accedir a la seva consulta des dels terminals situats a cada biblioteca, des de qualsevol
terminal connectat a la xarxa informˆtica de la UAB o des de casa si disposeu dÕun ordinador
personal connectat a la xarxa Internet.

Idiomes
Servei d’Idiomes Moderns (SIM)
Tel.: 93 581 13 25
Fax: 93 581 27 36
Correu electr˜nic: iutm2@ cc.uab.es
Adre•a Internet: http://cc.uab.es/~iutm3/
El Servei ofereix cursos dÕangl•s, alemany, franc•s, italiˆ, rus, coreˆ, japon•s i occitˆ.
Aquests cursos tenen el reconeixement oficial de la UAB, que expedeix certificats de domini
dÕidioma de nivell elemental (en finalitzar 3r o 4t, segons lÕidioma) i de nivell superior (en
finalitzar 5• o 6•, segons lÕidioma).
El Servei ofereix, tambŽ, cursos intensius i semiintensius de catalˆ i espanyol per a estrangers.
Igualment, el SIM imparteix cursos especials dÕidiomes adre•ats a cobrir necessitats
espec’fiques dÕaprenentatge (cursos de preparaci— per als exˆmens externs, cursos de conversa,
Open English Course, etc.) o integrats en programes dÕestudis universitaris (Medicina,
Turisme, Psicologia, Filologia Anglesa...).
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Gabinet de Llengua Catalana
Tel.: 93 581 20 17
Fax: 93 581 20 00
Correu electr˜nic: g.llengua.catalana@uab.es
Adre•a Internet: http://www.uab.es/catala.htm
El Gabinet de Llengua Catalana ofereix els serveis segŸents: resoluci— de consultes
lingŸ’stiques i terminol˜giques puntuals; organitzaci— de cursos de llengua catalana: de
llengua general, de llenguatge dÕespecialitat i amb finalitats espec’fiques, i organitzaci— de
cursos fets a mida per a colálectius que tinguin unes necessitats especials.
El Gabinet tambŽ disposa de lÕAula dÕAutoaprenentatge de Llengua, un servei gratu•t per
aprendre catalˆ de manera aut˜noma. ƒs a la Facultat de Ci•ncies de lÕEducaci— (m˜dul 1),
tel.: 93 581 27 38.
Aix’ mateix, ofereix informaci— sobre el voluntariat lingŸ’stic.

Informàtica. Servei d’Informàtica
Tel.: 93 581 21 00
Fax: 93 581 20 94
Correu electr˜nic: cas@cc.uab.es
Adre•a Internet: http://www.uab.es/si
A cada centre hi ha aules de microinformˆtica destinades, principalment, a la doc•ncia i a
familiaritzar lÕalumnat amb lÕœs de les eines informˆtiques mŽs adequades als seus estudis.
A les aules es porten a terme les tasques segŸents: assist•ncia i suport a usuaris, assessorament
sobre maquinari i programari suportat, informaci— sobre els serveis, etc.

Correu Electrònic i Serveis d’Accés Remot (CESAR)
CESAR tÕofereix un compte personal de correu electr˜nic, accŽs al directori electr˜nic dels
companys, accŽs a la Intranet de la UAB i a Internet, participaci— en grups de not’cies (news)
i debats, repositori de programari gratu•t i manual sobre eines i serveis disponibles, contactes
de recerca i de colálaboraci—, accŽs a bases de dades, dÕimatges i de documents en totes les
ˆrees cient’fiques, i connexi— amb institucions pœbliques i privades dÕarreu del m—n.
Per solálicitar el teu CESAR cal anar, amb la targeta inteláligent de la UAB o el comprovant
de pagament de la matr’cula, al Servei dÕInformˆtica (edifici D) o al Servei dÕInformˆtica
Distribu•da del teu centre.
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Treball Campus
Tel.: 93 581 14 72 (demandants)
Tel.: 93 581 14 09 (empreses)
Fax: 93 581 27 66
Correu electr˜nic: TreballCampus@blues.uab.es
Adre•a Internet: http://www.amicsuab.es
Accions:
¥ Informaci— i orientaci— als usuaris sobre la legislaci— laboral, lÕoferta de treball pœblica,
les ajudes econ˜miques per fer prˆctiques professionals a altres pa•sos, els cursos de
formaci— ocupacional, etc.
¥ Formaci— dels demandants de feina en temes tals com lÕelaboraci— del curr’culum i de
cartes de presentaci—, lÕautoocupaci—, el desenvolupament dÕhabilitats per a la recerca de
feina, etc.
¥ Curs de formaci— ocupacional adre•at a titulats en atur, menors de 25 anys.
¥ Servei directe dÕinserci— en el mercal laboral: com a borsa de treball pr˜pia i com a centre
colálaborador del Servei Catalˆ de Colálocaci—.
¥ Difusi— de curr’culums en pˆgina web.
¥ Programes de cooperaci— educativa universitat-empresa per a estudiants amb, almenys,
el 50% de cr•dits superats, que vulguin fer prˆctiques professionals de forma compatible
amb els seus estudis.
¥ Presentacions al campus dÕempreses, colálegis professionals, serveis mediatitzadors en la
recerca de feina, etc.

Programa d’Integració d’Estudiants amb Necessitats Especials (PIUNE)
Tel.: 93 581 26 97
Fax: 93 581 16 12
Correu electr˜nic: oas@cc.uab.es
Adre•a Internet: http://www.blues.uab.es/oas/piune.htm
PIUNE Žs un programa de suport personalitzat als universitaris amb disminucions f’siques
o sensorials.
Els serveis del programa s—n els segŸents:
¥ AccŽs a la informaci—.
¥ AccŽs al treball.
¥ Atenci— directa.
¥ Eliminaci— de barreres.
¥ Transport adaptat.
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Viure
Allotjament. Vila Universitària
Tel.: 93 580 30 95
Fax: 93 580 91 86
Correu electr˜nic: vila@vilauniversitaria.com
Adre•a Internet: http://www.vilauniversitaria.com/
La Vila disposa de dues mil places amb habitatges de 30 a 101 m2 i amb tota mena de serveis:
llibreria, quiosc, fotografia, forn-pastisseria, granja, supermercat, bugaderia, tintoreria,
perruqueria...

Hotel-escola Campus
LÕHotel estˆ dotat de totes les comoditats i serveis, a mŽs de sales per a reunions, convencions
i tota mena dÕactes, amb una capacitat fins a sis-centes persones.

Oficina de Congressos i Convencions
LÕOficina organitza activitats variades o els d—na el suport necessari. TambŽ facilita lloguers
de curta durada dÕhabitatges en per’ode dÕestiu.

Esports. Servei d’Activitat Física (SAF)
Tel.: 93 581 19 35
Fax: 93 581 24 76
Correu electr˜nic: safvra@cc.uab.es
Adre•a Internet: http://cc.uab.es/~safmaf/menusaf.htm
El Servei dÕActivitat F’sica organitza activitats de diversos tipus: activitats dirigides (aer˜bic,
nataci—...), cursets de promoci— i escoles esportives (tae-kwondo, escalada, salvament
aquˆtic...), esports dÕaventura (surf de vela, baixada de barrancs, vol en ultralleuger...),
competicions (gairebŽ tots els esports) i monogrˆfics i tallers (relaxaci—, dansa, etc.).
Les instalálacions per a aquest curs s—n les segŸents: pavell— poliesportiu cobert, camp de
futbol de gespa artificial, front—, roc˜drom, pistes poliesportives descobertes, saunes, piscina
coberta climatitzada, pistes dÕesquaix, sala de fitness, gimnˆs, camp de tir amb arc i sala
tatami.
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Promoció cultural. Cultura en Viu
Tel.: 93 581 27 56
Fax: 93 581 30 99
Correu electr˜nic: cultura@uab.es
Adre•a Internet: http://www.blues.uab.es/cultura
Cultura en Viu Žs el nom gen•ric que rep tota la programaci— cultural de la Universitat. El
Vicerectorat dÕEstudiants i de Promoci— Cultural coordina i organitza les diverses iniciatives
culturals i presta suport als programes que ofereixen les entitats en diferents mat•ries que
poden resultar dÕinter•s per als estudiants. TambŽ us facilitarˆ informaci— sobre la
programaci— cultural anual.

Grups culturals estables de la UAB
Els grups culturals de la UAB, formats per estudiants, professors i PAS, s—n els segŸents:
¥ Aula de Teatre de la UAB
¥ Cineclub Fritz Lang
¥ Cor de la UAB
¥ Espai B5-125 dÕArts Plˆstiques
¥ Espai Musical de la UAB
¥ Grup de Dansa de la UAB
¥ Orquestra de la UAB.

Cinema i Teatre
El Cinema i el Teatre de la UAB estan situats a lÕEdifici dÕEstudiants de la Pla•a C’vica i
acullen la major part de les activitats programades durant el curs. Per a mŽs informaci—
podeu contactar amb Cultura en Viu.

Servei Sanitari. Servei Assistencial de Salut
Tel.: 93 581 19 00
Fax: 93 581 13 34
El Servei ofereix les atencions segŸents: urg•ncies m•diques i traumatol˜giques, visites
m•diques i atencions dÕinfermeria i visites dÕespecialistes en ginecologia, odontologia,
medicina esportiva i psicologia.
Per ser atesos cal portar el DNI i el carnet dÕestudiant.
Horari dÕurg•ncies: de dilluns a divendres, de 8.15 a 20.45 h.
Visites: de dilluns a divendres, de 9.15 a 13 i de 15 a 20 h.
Hores concertades amb tots els especialistes.
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Altres serveis
Entitats financeres
Caixa dÕEstalvis i Pensions de Barcelona ÒLa CaixaÓ
Oficina a lÕedifici del Rectorat. Serveis de Caixa Oberta entre la Facultat de Ci•ncies i
la Facultat de Ci•ncies Econ˜miques i Empresarials, a la Vila Universitˆria i a la Pla•a
C’vica.
Caixa dÕEstalvis de Catalunya
Oficina a la pla•a C’vica i caixer automˆtic a la Vila Universitˆria.

Escola bressol «Gespa»
LÕescola bressol ofereix els seus serveis als fills dels membres de la comunitat universitˆria
que tenen una edat compresa entre els quatre mesos i els tres anys.

Fotocòpies
Hi ha servei de fotoc˜pies a cada centre docent, a la Pla•a C’vica i a la Vila Universitˆria.

Llibreries i quioscos
Hi ha llibreries a la Facultat de Ci•ncies, Facultat de Ci•ncies de la Comunicaci—, Facultat
de Medicina, Facultat de Veterinˆria, la Pla•a C’vica i la Vila Universitˆria.

Oficina de Correus
Estˆ ubicada a la Facultat de Ci•ncies Econ˜miques i Empresarials.

Restauració
La UAB ofereix una ˆmplia oferta de restauraci— adequada al gust i a la butxaca dels
estudiants. Trobareu aquests serveis a totes les facultats, a la Vila Universitˆria i a la Pla•a
C’vica.

Servei d’Assistència i de Formació Religioses (SAFOR)
La seva finalitat Žs prestar un servei dÕassist•ncia i de formaci— religioses a la comunitat
universitˆria.

Serveis Universitaris. Plaça Cívica
A la Pla•a C’vica sÕhi pot trobar una ˆmplia oferta dÕactivitats culturals, de lleure, comercials
i de restauraci—, a mŽs del punt dÕinformaci— de la UAB i Treball Campus/Associaci—
dÕAmics de la UAB.
TambŽ ofereix tot el que es pugui necessitar sense haver de moureÕs del campus: autoescola,
escola de perruqueria, farmˆcia, fotografia-orles-objectes de regal, informˆtica, llaminadures,
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llibreria-mœsica-papereria, ˜ptica, perruqueria, quiosc, reprografia, roba i equipament esportiu,
servei bancari i de restauraci— i viatges.
LÕhorari comercial Žs de les 10 a les 19 hores sense interrupci—.

Transports
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Tel.: 93 205 15 15
Adre•a Internet: http://www.fgc.catalunya.net/
L’nia Barcelona (pla•a de Catalunya)-Sabadell. Estaci— Universitat Aut˜noma.
Renfe
Tel.: 93 490 02 02
Adre•a Internet: http://www.renfe.es/
L’nia Barcelona (pla•a de Catalunya)-Cerdanyola-Sabadell. Estaci— Cerdanyola-Universitat.
Cal agafar un autobœs per arribar al campus de Bellaterra.
Autobusos
La UAB ha establert convenis amb diferents empreses de transport per tal de facilitar-vos
lÕaccŽs al campus des de les poblacions mŽs importants de Catalunya.
TambŽ disposeu dÕun servei intern gratu•t dÕautobusos amb dues l’nies que comuniquen
lÕestaci— de Renfe Cerdanyola-Universitat amb els diferents edificis del campus.
¥ L’nia vermella: Estaci— de Renfe-Medicina-Ci•ncies de la Comunicaci—-Vila Sud-Vila
Hotel-Eix central/FGC-Rectorat/Veterinˆria-Ci•ncies de lÕEducaci—-Lletres/Ci•nciesEstaci— de Renfe.
¥ L’nia blava: Estaci— de Renfe-Ci•ncies-Lletres-Ci•ncies de lÕEducaci—-Rectorat/VeterinˆriaEix central/FGC-Eix central/Econ˜miques-Estaci— de Renfe.
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Participar
Govern de la UAB
Segons els estatuts de la Universitat Aut˜noma de Barcelona, aprovats al gener de 1985, el
govern de la Universitat correspon als ˜rgans segŸents:
El Claustre General
La Junta de Govern
El rector
El gerent
El Consell Social

El Claustre General
El Claustre General Žs lÕ˜rgan mˆxim de representaci— de la comunitat universitˆria. Es
reuneix com a m’nim dos cops lÕany. Les seves funcions s—n aprovar les l’nies generals
dÕactuaci— en tots els ˆmbits i controlar la gesti— dels cˆrrecs i dels ˜rgans de la Universitat.
El Claustre estˆ integrat:
¥ Pel rector, que el presideix.
¥ Pels degans i els directors de centres, per una representaci— dels instituts i per una dels
professors, proporcional al seu nombre per centre i dedicaci—, fins a un mˆxim de 150
professors, escollits en cada centre.
¥ Per una representaci— dels estudiants de cada centre en una quantitat proporcional al
nombre dÕalumnes per centre, fins a un total de 75, dels quals set, com a mˆxim, han de
ser de tercer cicle.
¥ Per una representaci— del personal dÕadministraci— i serveis, fins a un mˆxim de 25.

La Junta de Govern
La Junta de Govern Žs lÕ˜rgan mˆxim de govern de la Universitat i estˆ formada:
¥ Pel rector, que la convoca i la presideix.
¥ Pels vicerectors, el secretari general Ðque ho serˆ tambŽ de la JuntaÐ, el president del
Consell dÕEstudiants i el gerent.
¥ Pels degans i els directors de centre.
¥ Per un nombre de directors de departament igual al nombre de degans i directors de centre.
¥ Per un representant dels directors dÕinstitut.
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¥ Per quatre representants dels professors claustrals.
¥ Per un representant dels estudiants de cadascun dels centres.
¥ Per tres representants del personal dÕadministraci— i serveis.
La Junta de Govern es reuneix com a m’nim amb una periodicitat trimestral i funciona
mitjan•ant unes comissions: Comissi— dÕAjut a lÕEstudi, Comissi— dÕAvaluaci— i Control
del Professorat, Comissi— de Convalidacions, Comissi— de Doctorat, Comissi— dÕEconomia
i Serveis, Comissi— dÕInvestigaci—, Comissi— dÕOrdenaci— Acad•mica, Comissi— de Pol’tica
LingŸ’stica, Comissi— de Professorat i Comissi— de Relacions Internacionals.

El rector
El rector, elegit pel Claustre General entre els catedrˆtics de la Universitat, Žs nomenat pel
Govern de la Generalitat. El seu per’ode de comandament Žs de quatre anys, i pot ser reelegit
per un per’ode consecutiu.
El rector presideix el Claustre General i la Junta de Govern, i nÕexecuta els acords. A mŽs,
tŽ la facultat de nomenar i cessar els vicerectors, el secretari general i el gerent de la
Universitat.
El rector, els vicerectors i el gerent formen lÕEquip de Govern que assisteix el rector en les
seves funcions executives i administratives. El rector pot delegar funcions en els vicerectors.

El gerent
El gerent Žs el responsable de lÕadministraci— dels serveis universitaris, del personal
dÕadministraci— i serveis i de la gesti— del pressupost. El gerent no pot tenir encomanades
funcions docents ni de recerca, i les seves condicions de treball s—n aprovades pel Consell
Social.

El Consell Social
El Consell Social Žs lÕ˜rgan colálegiat de participaci— de la societat, per mitjˆ dels seus
diversos sectors, en el govern i en lÕadministraci— de la Universitat. Estˆ compost per trenta
membres, divuit dels quals representen els interessos socials, i dotze, la Junta de Govern de
la Universitat.
El president del Consell Social Žs nomenat pel Consell Executiu de la Generalitat.
El rector, el secretari general i el gerent de la Universitat s—n membres nats del Consell
Social. El Consell Social, entre altres funcions, aprova el pressupost anual de la Universitat
i la seva programaci— plurianual, i tambŽ la creaci— o la supressi— dÕinstituts universitaris.
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Òrgans de representació dels estudiants
El Consell d’Estudiants del Centre
ƒs lÕ˜rgan executiu de la gesti— dels estudiants del centre. El Consell potencia la vostra
participaci— en tots els ˆmbits, us ofereix informaci— sobre determinats temes dÕinter•s i
realitza tambŽ activitats de promoci— de la cooperaci—, organitzaci— de confer•ncies i taules
rodones, centralitzaci— dÕopinions de lÕalumnat, etc.
Els estudiants podeu participar en les tasques organitzatives i de decisi— de cada centre
docent com a:
¥ Delegats de curs i/o assignatura, participant en les tasques de coordinaci— docent.
¥ Representants dels estudiants en els ˜rgans de govern del centre, com ara la Junta, el
Claustre i les comissions de centre.
TambŽ podeu participar en les tasques organitzatives i de decisi— de la Universitat:
¥ Representants dels estudiants en els ˜rgans de govern de la Universitat, com ara el Claustre,
la Junta de Govern i les seves comissions delegades.

Síndic de Greuges
Tel.: 93 581 30 80
Fax: 93 581 10 32
El S’ndic de Greuges de la Universitat Aut˜noma de Barcelona Žs lÕ˜rgan que sÕencarrega
de rebre les queixes i observacions que se li formulin sobre el funcionament de la Universitat,
i de garantir el compliment de tot all˜ que disposen els estatuts de la UAB.
El S’ndic exerceix les seves funcions amb independ•ncia i objectivitat. No estˆ subjecte a
cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap autoritat i actua amb autonomia i dÕacord
amb el seu propi criteri, en el marc dÕall˜ que sÕestableix en els estatuts.

Vida associativa
LÕAut˜noma tŽ una gran tradici— associativa que es tradueix en la seva ˆmplia i variada
oferta dÕassociacions i agrupacions. Aquestes associacions organitzen activitats molt diverses
amb lÕobjectiu de potenciar la participaci— dels estudiants en lÕˆmbit cultural, lœdic i associatiu.
Moltes tenen la seu a lÕEdifici dÕEstudiants.
Hi ha associacions i/o candidatures dÕestudiants que tenen representaci— al Claustre General
de la UAB.
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Edifici d’Estudiants
Tel.: 93 581 19 86
Fax: 93 581 30 99
Correu electr˜nic: recepcio.estudiants@blues.uab.es
Situat a la Pla•a C’vica, Žs el centre de les activitats lligades al m—n associatiu i cultural
universitari (teatre, cinema, mœsica, etc.). Les associacions i entitats culturals disposen dÕun
espai i unes instalálacions adequades per portar a terme les seves activitats.
LÕedifici disposa dÕuna sala polivalent amb capacitat per a cent persones, un teatre amb un
aforament de dues-centes persones, locals per a les associacions, una s•rie de sales per a
reunions i assajos i una sala de cinema.

Voluntariat. Oficina d’Afers Socials
Tel.: 93 581 24 85
Fax: 93 581 16 12
Correu electr˜nic: oas@cc.uab.es
Adre•a Internet: http://www.blues.uab.es/oas/
A la UAB es promouen diversos programes dÕintervenci— social encaminats a construir una
universitat mŽs humana per mitjˆ de lÕacci— del voluntariat i amb la colálaboraci— dels
objectors que fan el servei civil al campus.

Programes de Voluntariat
LÕAut˜noma us ofereix un ampli ventall de possibilitats diferents per dedicar una part del
vostre temps lliure a ajudar diferents colálectius:
¥ Acollida dÕestudiants estrangers
¥ Integraci— de disminu•ts
¥ Pau i desarmament
¥ Promoci— cultural
¥ Promoci— esportiva
¥ Suport a estudiants empresonats
¥ Voluntariat hospitalari
¥ Voluntariat lingŸ’stic
¥ Voluntaris pel Sˆhara
¥ Voluntaris per B˜snia
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3. Tingues en compte
3.1. Sortides professionals
Tot seguit us mostrem les sortides professionals mŽs comunes que tenen els estudis que
esteu cursant en la nostra facultat.

Administració i Direcció d’Empreses
Anˆlisi de mercats, ˆrea de comptabilitat, ˆrea de mˆrqueting, ˆrea de recursos humans,
auditoria i consultoria, censor jurat de comptes, direcci— comercial, direcci— de vendes,
direcci— financera, gesti— i direcci— dÕempreses, gestoria administrativa i direcci—, doc•ncia,
recerca, etc.

Economia
Administracions pœbliques, ˆrea dÕadministraci— i direcci— dÕempreses, ˆrea dÕanˆlisi de
mercats, ˆrea de comptabilitat, ˆrea de finan•ament i gesti— dÕempreses, assessoria fiscal i
financera, censor jurat de comptes, direcci— comercial, direcci— de vendes, exercici lliure
de la professi—, organismes internacionals, doc•ncia, recerca, etc.

3.2. Tercer cicle
Els programes de tercer cicle que ofereix la Facultat s—n gestionats acad•micament pel
departament al qual pertany el programa i s—n:

Departament d’Economia Aplicada
PROGRAMA DE DOCTORAT I MESTRATGES DÕINICIACIî A LA RECERCA
DÕECONOMIA APLICADA (1998/99 - 1999/00)

Itineraris
ANËLISI ECONñMICA APLICADA
ECONOMIA PòBLICA
ECONOMIA REGIONAL I URBANA
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Coordinadora del Programa de Postgrau
Anna Matas Prat
Tel•fon: 93 581 16 80
Fax: 93 581 22 92
Email: d.econ.aplicada@uab.es

Presentació del programa
Dins dels continguts dÕˆnalisi econ˜mica, el programa de doctorat dÕEconomia Aplicada
posa •mfasi en continguts i metodologies orientats cap a la recerca econ˜mica aplicada, tant
macroecon˜mica com microecon˜mica. Els tres camps aplicats que constitueixen els
contingunts espec’fics s—n els dÕanˆlisi econ˜mica aplicada, lÕeconomia pœblica i els estudis
regionals i urbans.

Requisits específics d’admissió al tercer cicle
ƒs requisit prioritari ser llicenciat en Economia o Administraci— i Direcci— dÕEmpreses. Es
pressuposen coneixements bˆsics de matemˆtiques, microeconomia, macroeconomia i
econometria. Cal tenir una bona comprensi— de lÕidioma angl•s.

Requisits per superar el tercer cicle
El programa consta de 40 cr•dits, que lÕalumne haurˆ de cursar en dos anys. S—n obligatoris
8 cr•dits amb un treball de recerca, que caldrˆ defensar davant dÕun tribunal nomenat per
la Comissi— de Govern del Departament.

Règim de permanència
El programa Žs biennal; per tant, lÕalumne ha de cursar el programa de doctorat durant dos
anys seguits. Altrament, la Universitat no li garanteix que, en interrompreÕl, pugui tornar a
fer el mateix. El Departament ha programat un itinerari a temps parcial per a aquells alumnes
que treballin fora de la Universitat, de tal manera que els permeti la realitzaci— del programa
en tres anys. Per raons justificades i amb lÕaprovaci— del coordinador, sÕadmetrˆ lÕajornament
dÕalgunes de les assignatures o del treball de recerca a lÕany segŸent de lÕacabament del
bienni.
Anualment, la Comissi— Acad•mica avaluarˆ els resultats dels alumnes de primer any i
podrˆ excloureÕn aquells que presentin un rendiment acad•mic insuficient.

Títols a què dóna opció el programa
Doctor en Economia: lÕobtenci— del t’tol de doctor estˆ subjecte a superar els 40 cr•dits
del programa amb la qualificaci— global m’nima exigida i a la realitzaci— i lÕaprovaci— dÕuna
tesi doctoral.
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Mag’ster en Economia Aplicada: la realitzaci— dels 40 cr•dits, incloent-hi el treball de
recerca, d—na lloc a lÕobtenci— dÕun dels t’tols de mestratge segŸents:
Mag’ster en Economia Aplicada (Anˆlisi Econ˜mica Aplicada)
Mag’ster en Economia Aplicada (Economia Pœblica)
Mag’ster en Economia Aplicada (Economia Regional i Urbana)

Conferències i seminaris
El programa inclou un cicle de confer•ncies i seminaris, dÕassist•ncia obligat˜ria, impartits
per professors i experts que aportaran diferents perspectives o experi•ncies relacionades
amb els temes dels programes.
Les classes seran impartides en castellˆ, mentre que les confer•ncies i els seminaris
sÕimpartiran en la llengua dels professors visitants.

Calendari i horari del curs
Les classes sÕiniciaran el dia 5 dÕoctubre de 1998 i sÕacabaran el dia 18 de juny de 1999
(primer curs). Els programes es desenvolupen en dos cursos acad•mics, dÕoctubre a setembre.
Les assignatures s—n quadrimestrals i els exˆmens i/o el lliurament de treballs es faran als
mesos de gener, juny i setembre. LÕhorari de classes Žs de les 16.30 h a les 19.30 h.

Entitats patrocinadores
Caixa Catalunya
Diputaci— de Barcelona

Beques
Ajuntament de Matar—, Ajuntament de Sabadell, Gremi de Fabricants de Sabadell, DGU
(Generalitat de Catalunya), Institut de Cooperaci— Iberoamericana, Ministeri dÕEducaci— i
Ci•ncia i Universitat Aut˜noma de Barcelona.

Informació i sol·licitud de formularis de preinscripció
At•s que el nombre de places Žs limitat, i per tal que la Comissi— Acad•mica pugui estudiar
cada solálicitud, cal enviar el formulari de preinscripci—, el certificat acad•mic amb les notes
dels estudis universitaris, dues cartes de refer•ncia (segons el model que sÕenvia juntament
amb el formulari) i una fotografia de la mida de carnet, abans de les dates segŸents:

Dates de preinscripció
Fins al 5 dÕabril de 1998 (estudiants estrangers)
Del 21 de juny al 17 de juliol de 1998
De lÕ1 al 17 de setembre de 1998
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Departament d’Economia i d’Història Econòmica
Doctorat Internacional d’Anàlisi Econòmica (IDEA)
El programa de Doctorat Internacional dÕAnˆlisi Econ˜mica proporciona una educaci—
sistemˆtica i intensiva, de carˆcter bˆsic, en teoria econ˜mica, economia aplicada i t•cniques
quantitatives dÕanˆlisi econ˜mica, amb una orientaci— decididament anal’tica, que possibiliti
la realitzaci— dÕuna tesi doctoral en aquestes ˆrees i una posterior activitat investigadora
satisfact˜ria. El programa acull estudiants dÕor’gens nacionals variats i sÕimparteix en angl•s.
Coordinadora: Clara Ponsat’
Tel•fon: 93 581 13 59
MŽs informaci— a la pˆgina web: www.idea.uab.es

Doctorat d’Història Econòmica
El programa estˆ dirigit tant a la formaci— de docents i dÕinvestigadors en hist˜ria econ˜mica,
com a aquelles persones que desitgin completar amb una formaci— de postgrau els
coneixements obtinguts en llicenciatures dÕhist˜ria o economia. El programa estˆ dotat dÕuna
elevada flexibilitat, per fer possible lÕadaptaci— dels estudis als coneixements previs i als
interessos de lÕalumnat. El programa ofereix un panorama actualitzat de les principals
qŸestions que es planteja la disciplina en economies preindustrials, transformacions agrˆries
contemporˆnies, relacions econ˜miques internacionals i processos dÕindustrialitzaci—.
Coordinador: Ramon Garrabou
Tel•fon: 93 581 12 00

Departament d’Economia de l’Empresa
PROGRAMA DE DOCTORAT: CREACIî, ESTRATéGIA I GESTIî DÕEMPRESES
(1996/97 - 1997/98)

Coordinadors del programa de doctorat
Josep Maria Veciana / Enric Genescˆ
Tel•fon: 93 581 18 90 / 93 581 12 04
Fax: 93 581 25 55
Correu electr˜nic: jose.veciana@uab.es / enric.genesca@uab.es
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Presentació del programa
Aquest programa de doctorat reflecteix la vocaci— del Departament dÕEconomia de lÕEmpresa
de fomentar la investigaci— perqu• considera que constitueix la base fonamental de la qualitat
de la doc•ncia.
El programa pretŽn, a mŽs a mŽs, satisfer la creixent demanda de la formaci— de professorat
universitari en el camp de la direcci— i lÕadministraci— dÕempreses.
El tema central del programa Žs lÕestudi de la CREACIî, ESTRATéGIA I GESTIî
DÕEMPRESES, i posa •mfasi en continguts i metodologies orientades vers la investigaci—.
El programa distingeix dos itineraris: A i B.
ITINERARI A: Creaci— i direcci— de pimes
Aquest itinerari correspon al programa de doctorat europeu anomenat Entrepreneurship and
Small Business Management, creat lÕany 1990 en el si de lÕEuropean Council for Small
Business (ECSB), que persegueix dos objectius principals. DÕuna banda, oferir la possibilitat
dÕaprofundir lÕestudi de temes ’ntimament relacionats entre si, a saber:
Ð Creaci— de noves empreses.
Ð Direcci— i desenvolupament de pimes
Ð Les pimes i lÕeconomia, amb especial refer•ncia al nou mercat œnic europeu.
DÕaltra banda, pretŽn potenciar el desenvolupament de l’nies dÕinvestigaci— comunes a escala
europea en el marc dÕuna xarxa de quinze universitats europees creada a tal efecte, per a
lÕelaboraci— de tesis doctorals a lÕentorn de la seva temˆtica espec’fica.
Les assignatures abans esmentades que constitueixen el nucli bˆsic dÕaquest itinerari
sÕimparteixen fonamentalment en angl•s.
ITINERARI B:
Aquest itinerari, que reflecteix les l’nies restants dÕinvestigaci— del Departament, posa •mfasi
en lÕaprofundiment en lÕˆrea dÕestrat•gia, organitzaci—, finances, efici•ncia i productivitat.
LÕopci— B ofereix, a mŽs a mŽs, lÕoportunitat dÕestudiar diverses formes dÕempresa, tals
com lÕempresa pœblica o lÕempresa cooperativa. Es preveu incloure en el programa lÕestudi
de lÕempresa familiar i les organitzacions sense finalitats lucratives.

Assignatures comunes
En qualsevol dÕambd—s itineraris, el programa de doctorat compr•n assignatures de tipus
metodol˜gic, tals com:
Ð Metodologia de la investigaci— cient’fica
Ð T•cniques dÕinvestigaci—
Ð Programa dÕinvestigaci— en economia i organitzaci— dÕempreses
Ð Seminari de doctorat
Aquestes assignatures sÕhan de cursar obligat˜riament. El seu contingut respon a tres nivells
diferents: el primer, de metodologia del treball cient’fic en general, amb lÕobjectiu que
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lÕalumne aprengui les condicions per al rigor cient’fic en un estudi i per a la seva expressi—
escrita; el segon, dÕentrenament en t•cniques dÕinvestigaci— espec’fiques mŽs usuals en
temes economicoempresarials; i un tercer nivell, dedicat concretament a programes
dÕordinador en relaci— amb la investigaci—. Finalment, el Seminari de doctorat Žs un f˜rum
de discussi— i dÕorientaci— dels projectes dÕinvestigaci— i de tesis doctorals.

Flexibilitat
El programa ofereix la mˆxima flexibilitat per a lÕestudiant. Excepte les tres assignatures
de tipus metodol˜gic, les assignatures dÕambd—s itineraris s—n de lliure elecci— de lÕestudiant,
Žs a dir, independentment de lÕitinerari escollit, lÕalumne pot cursar tantes assignatures de
cadascun dels itineraris com desitgi.

Pla d’estudis
El programa de doctorat consta de 32 cr•dits i dos anys dÕestudi com a m’nim.

Requisits específics d’admissió al tercer cicle
El programa va dirigit a titulats superiors interessats en la investigaci— i a seguir la carrera
universitˆria. Els requisits espec’fics dÕadmissi— s—n els segŸents:
1) Estar en possessi— del t’tol de Llicenciat en Ci•ncies Econ˜miques i Empresarials.
Excepcionalment, tambŽ poden ser admesos altres titulats superiors que hagin cursat
assignatures dÕeconomia i direcci— dÕempreses.
Els estudiants en possessi— dÕun t’tol superior dÕuna universitat estrangera poden ser
admesos subjectant-se a convalidar-lo.
2) Bons coneixements dÕangl•s (parlat i escrit) per a lÕitinerari A, i coneixements m’nims
a nivell de lectura per a lÕitinerari B.
3) Bon expedient acad•mic.
La decisi— dÕadmissi— serˆ presa per la Comissi— de Doctorat tenint en compte: a) lÕexpedient
acad•mic, b) les cartes de refer•ncia, c) lÕobjectiu dÕinvestigaci—, i d) les motivacions i
aptituds de la persona candidata, que es valoraran a travŽs dÕuna entrevista personal.

Títol a què dóna opció
Doctor en Ci•ncies Econ˜miques i Empresarials.

Calendari i horari del curs
Les classes sÕinicien a principis del mes de novembre. Normalment, aquestes tenen lloc a
les tardes, de 16 a 20.30 h. De tota manera, algunes assignatures de lÕitinerari A, com que
s—n impartides per professors estrangers, es desenvoluparan en r•gim intensiu (mat’ i tarda)
en un curt per’ode de temps.
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Cost de la matr’cula
El cost de la matr’cula Žs de 4.415 pessetes per cr•dit matriculat, mŽs 3.197 pessetes de
taxes acad•miques (inclou lÕasseguran•a escolar obligat˜ria fins als 27 anys). Els alumnes
mŽs grans de 27 anys estan exempts de pagar lÕimport de 187 pessetes equivalent a aquesta
asseguran•a.

Informació
Programa de Doctorat. Departament dÕEconomia de lÕEmpresa. Edifici B. Tel. 93 581 12 09
/ 93 581 22 63. 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vall•s). Fax. 93 581 25 55.

MBA Interuniversitari. Màster d’Administració i Direcció d’Empreses
Coordinador de lÕMBA Interuniversitari:
Xavier Llinˆs (UPC)
Tel. 93 428 45 85

Presentació del MBA
La formaci— de qualitat Žs avui una demanda social que es fa palesa amb lÕaparici— dÕun
gran nombre de mˆsters i cursos de postgrau arreu de la geografia catalana impartits per
institucions tant pœbliques com privades. Aquest fet es fa evident en totes les disciplines,
per˜ afecta molt especialment els coneixements relacionats amb el m—n de lÕempresa i el
teixit productiu.
Les universitat pœbliques de Catalunya no podien defugir aquesta realitat i, per tant, la
Universitat de Barcelona, la Universitat Aut˜noma de Barcelona i la Universitat Polit•cnica
de Catalunya han decidit aportar la seva experi•ncia i els seus recursos disponibles per
impartir la doc•ncia de postgrau i especialitzaci— en les t•cniques i coneixements propis de
la gesti— i lÕorganitzaci— dÕempreses mitjan•ant lÕMBA Interuniversitari Mˆster
dÕAdministraci— i Direcci— dÕEmpreses.

Requisits específics d’admissió a l’MBA Interuniversitari
1. Estar en possessi— del t’tol de llicenciat, arquitecte o enginyer.
2. Tenir experi•ncia professional de dos anys com a m’nim.
3. Coneixement del lÕangl•s i del franc•s.

Títol a què dóna opció
Mˆster dÕAdministraci— i Direcci— dÕEmpreses (MBA) per la Universitat Aut˜noma de
Barcelona, Universitat de Barcelona i Universitat Polit•cnica de Catalunya.
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Departaments universitaris encarregats de la docència del màster
Ð Departament dÕEconomia de lÕEmpresa de la Universitat Aut˜noma de Barcelona
Ð Departament dÕEconomia i Organitzaci— dÕEmpreses de la Universitat de Barcelona
Ð Departament dÕOrganitzaci— dÕEmpreses de la Universitat Polit•cnica de Catalunya

Calendari i horari del curs
Els estudiants poden escollir cursar lÕMBA Interuniversitari a temps complet o a temps
parcial. La durada del programa Žs, en ambd—s casos, de 1260 hores, encara que distribu•des
de diferents maneres:
á Durada del Programa a temps complet: des de lÕ1 dÕoctubre de 1998 fins a lÕ1 dÕoctubre
de 1999.
á Durada del Programa a temps parcial. Hi ha dos m˜duls, un primer des de lÕ1 dÕoctubre
de 1998 fins a lÕ1 dÕoctubre de 1999, i un segon des de lÕ1 dÕoctubre de 1999 fins a lÕ1
dÕoctubre del 2000.

Informació
Estudis de Formaci— Continuada Universitat de Barcelona:
Palau de les Heures. Llars Mundet
Passeig de la Vall dÕHebron, s/n
Tels. 93 428 45 85 / 93 428 29 43 / 93 428 37 10
08035 BARCELONA
Fax: 93 428 23 70

Entitat col·laboradora
Cambra Oficial de Comer•, Indœstria i Navegaci— de Barcelona

Entitat patrocinadora
Central Hispano
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4. Índex temàtic
Administraci— del Centre.................................................................................................. 15
Administraci— i Direcci— dÕEmpreses ........................................................................ 27, 37
AccŽs al segon cicle
- Passareláles internes .............................................................................................. 66
- Passareláles externes ............................................................................................. 67
Assignatures (descripci—) ................................................................................................. 56
Accidents i urg•ncies.......................................................................................................125
Afers socials ....................................................................................................................131
Associacions estudiants centre ......................................................................................... 17
Aules informˆtiques.......................................................................................................... 78
Autobusos, vegeu: transports
Bancs, vegeu: caixes
Beques .............................................................................................................................111
Biblioteca Ci•ncies Socials .............................................................................................. 75
Caixes ..............................................................................................................................126
Claustre Facultat ................................................................................................................. 9
Comissi— de Doc•ncia ...................................................................................................... 12
Comissi— Finances i Serveis............................................................................................. 12
Consell dÕEstudiants................................................................................................... 14, 17
Consergeria Facultat ......................................................................................................... 74
Coordinadors
- Titulaci— i cicle ..................................................................................................... 19
- Altres coordinadors............................................................................................... 13
Convalidaci— dÕassignatures ..............................................................................................94
Convocat˜ries dÕexˆmens..................................................................................................91
Departaments .............................................................................................................. 20, 21
Directori telef˜nic............................................................................................................. 82
Dispensari ........................................................................................................................125
Doctorat, vegeu: Tercer cicle
Economia .................................................................................................................... 32, 46
Equip govern Facultat....................................................................................................... 11
Erasmus .............................................................................................................................68
Estudis, vegeu:
Administraci— i Direcci— dÕEmpreses i Economia
Estructura docent .............................................................................................................. 19
Estudiants, vegeu: Consell Estudiants
Exˆmens, vegeu: Convocat˜ries dÕexˆmens
Ferrocarrils, vegeu: Transports
Grups culturals, vegeu: Associacions
Habitatge, vegeu: Vila Univesitˆria
Itineraris, vegeu:
Plans dÕestudis
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Junta Facultat.................................................................................................................... 10
Lliure elecci— .............................................................................................................. 54, 65
Mestratge, vegeu: Tercer cicle
ñrgans govern Facultat..................................................................................................... 15
Personal dÕAdmo. i Serveis .............................................................................................. 74
Planells localitzaci— .......................................................................................................... 83
Plans dÕestudis
- 1992 ...................................................................................................................... 37
- 1998 ...................................................................................................................... 27
Pressupost Facultat ........................................................................................................... 13
Professorat .................................................................................................................. 21, 26
Programa MIBP................................................................................................................ 70
Programa Universitat-Empresa ........................................................................................ 71
Reglament Facultat ............................................................................................................. 9
Secretaria del Centre......................................................................................................... 72
Solálicitud de t’tols............................................................................................................ 73
Tercer cicle ..................................................................................................................... 133
Tesi doctoral, vegeu: Tercer cicle
Transports ....................................................................................................................... 127
Vila Universitˆria ........................................................................................................... 124
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5. Últimes notícies
1. Recordeu que es recomana lÕadaptaci— al pla dÕestudis 1998 dÕaquells alumnes que estan
cursant el primer cicle.
2. òltims cursos en qu• sÕimpartirˆ el pla dÕestudis 1992: 1998/99 i 1999/2000. El curs
acad•mic 2000/01 serˆ obligat˜ria lÕadaptaci— al pla dÕestudis 1998 de tots els alumnes
de la Facultat.
3. Els alumnes que encara estan al pla dÕestudis de 1983 podran adaptar-se lliurement al
pla dÕestudis de 1992 o de 1998.
4. Consulteu la pˆgina web de la Facultat, on hi trobareu informaci— general, exˆmens,
programes de les assignatures, calendari dÕexˆmens, etc.
5. Doneu dÕalta el vostre carnet dÕestudiant. Us servirˆ per consultar notes i lÕexpedient
acad•mic en els diferents TAU, treure llibres de la biblioteca, pagar en diversos serveis,
etc•tera.
6. Consulteu el calendari dÕexˆmens provisional abans de matricular-vos. Aix’, no tindreu
problemes dÕencavalcament entre els exˆmens de diferents assignatures.

