
Assignatura 
Projecte fi de carrera 

 
Curs                   Cicle        
2009-2010 2n 
 
 
TITULACIÓ ECONOMIA 
CODI 25193 
CRÈDITS 13’5 crèdits optatius 
PROFESSORAT Ferran Sancho (coordinador), i altres membres del departament 
DEPARTAMENT Economia i Historia Econòmica 
 
Objectius 

El Projecte Fi de Carrera té com a objectiu fonamental contribuir a millorar la inserció laboral 
dels estudiants avançats de llicenciatura. L’objectiu és potenciar les seves habilitats 
professionals mitjançant la definició i el desenvolupament d’un projecte que representi un 
problema similar al que es pot trobar un economista en l’exercici de les seves funcions com 
analista, bé al servei d’una empresa o bé d’una institució pública o privada. Es tracta per tant 
d’estimular la capacitat integral per a l’anàlisi, diagnòstic  i resolució de problemes econòmics 
propers als de les situacions pràctiques que hom pot trobar en l’exercici professional d’un 
economista. 

El desenvolupament del Projecte comportarà també un aprofundiment en les eines d’anàlisi 
pròpies de l’economista, tant de metodologia econòmica com d’ús de software especialitzat, si 
escau, que han estat estudiades en les assignatures reglades de la titulació d’Economia. També 
pot ser una oportunitat per a descobrir i endinsar-se en noves eines i mètodes i en nous 
conceptes d’anàlisi. 

Metodologia de treball 

Cada estudiant s’adscriu a un professor dels que estan assignats a tutoritzar el Projecte seguint 
les recomanacions del professor Coordinador que tindrà en compte les preferències que li 
expressin els estudiants en quan a temàtiques i les disponibilitats del professorat del departament 
a tal efecte. El professor tutor assignarà un problema o qüestió d’estudi a l’estudiant. L’estudiant 
rebrà l’ajuda del professor tutor per a definir detalladament el problema, la pregunta o temàtica 
que s’ha de resoldre o analitzar, el material conceptual en que s’ha de fonamentar la resolució, 
els fons bibliogràfics de referència, el programari de treball adequat, les dades a consultar o 
obtenir, el format de l’informe final del Projecte, etc. També s’establirà el calendari de sessions 
de treball de l’estudiant amb el seu professor tutor;  en elles l’estudiant exposarà l’estat de 
desenvolupament del Projecte i rebrà les indicacions i ajut necessaris per progressar en el treball. 
 
El resultat final del Projecte consistirà en un informe tècnic que pot estar composat, entre 
d’altres parts, per: 
 
• Descripció detallada del problema i la seva situació en la literatura 
• Plantejament de la resolució 
• Metodologia, dades i referències emprades 
• Resum executiu 
• Bibliografia 



Aquets informe tècnic pot formar part del curriculum vitae de l’alumne de cara a la seva 
inserció en el mercat laboral o a la seva possible inscripció en cursos de formació avançada 
(mestratges d’especialització, etc.) 

Avaluació 

La qualificació final de l’estudiant tindrà en compte: 

• La valoració del professor tutor de la participació, aprenentatge i grau d’implicació de 
l’estudiant durant el desenvolupament del Projecte. Es a dir, una dinàmica de treball 
sistemàtic, regular i en estret contacte amb el professor tutor és fonamental i forma part del 
treball que s’espera de l’estudiant. 

• La valoració del professor tutor de la qualitat de l’informe tècnic final en relació als 
objectius plantejats. 

Els alumnes que no superin l’assignatura en 1ª convocatòria hauran de refer el treball sobre el 
tema escollit partint de les indicacions que rebin del professor tutor. 
 

Recomanació 
Aquesta assignatura s’ha de cursar en el segon cicle de la titulació i, preferiblement en el darrer 
any dels estudis. 

  
Organització i matrícula 
 
Els alumnes han de contactar amb el coordinador de la matèria (Ferran Sancho, B3-1126) per a 
concretar l’assignació d’un tutor a partir del 15 de setembre i fins el 15 d’octubre 
aproximadament. Els següents terminis són importants: 
 
15 d’octubre:  data límit per a tenir assignat un tutor. Requereix autorització del 

professor Coordinador. S’ha de tenir en compte que el nombre de places 
és limitat i que la possibilitat d’escollir la temàtica desitjada augmenta si 
no es deixa pel final de termini la conversa amb el Coordinador de la 
matèria. 

 
ATENCIÓ: Per a formalitzar la matrícula es imprescindible l’autorització del 

Coordinador. La matricula es farà personalment en la Gestió Acadèmica 
de la Facultat que a tal efecte avisarà en el seu moment i de forma 
individualitzada als estudiants. 

 
Terminis orientatius a pactar amb el professor Tutor: 
 
1 de desembre:  data límit per a definir amb el tutor els objectius, la metodologia i el pla de 

treball. 
Finals d’abril:  data límit per a entregar al professor tutor un primer esborrany del treball. 
Finals de maig: data límit per a entregar al professor tutor la versió final del treball. 
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