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En el marc del desenvolupament de l’EEES s’han elaborat diversos estudis i 
previsions de quines haurien de ser les competències específiques per les diferents 
titulacions. Alhora, la UAB ja ha posat en marxa proves pilot de titulacions 
adaptades a l’EEES que s’estructuren en base a competències. 
 
En el document de situació que es va fer arribar als ocupadors, es presentava la 
proposta de competències específiques de les titulacions d’aquest grup recollides en 
els Llibres Blancs de l’ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación) així com, en alguns casos, la proposta treballada per la pròpia UAB en 
les seves proves pilot. 
 
En base a aquestes competències, es demanava als ocupadors que prioritzessin 
quines eren, des del seu punt de vista, aquelles competències específiques més 
importants així com altres competències no incloses que poguessin ser d’interès. 
Els resultats que aquí es presenten parteixen, per tant, del punt de vista sectorial 
de les empreses participants en cada grup per tal que puguin servir d’orientació als 
responsables de la UAB que configuren els nous plans d’estudis adaptats a l’EEES.  
 
El llibre blanc d’economia i empresa no és conclusiu respecte a les competències 
específiques per a les titulacions adaptades a l’EEES. Tanmateix, presenta les 
opcions més triades en una enquesta realitzada entre diferents grups d’interès 
(graduats, professionals, ocupadors i professors). 
 
Competències específiques de la titulació d’Economia (extretes del Llibre 
Blanc) 
 
Capacitat per: 
1. Dissenyar i gestionar projectes. 
2. Divulgar qüestions econòmiques. 
3. Entendre i analitzar l’entorn i els agents econòmics. 
4. Adquirir coneixements específics de macro i microeconomia. 
5. Conèixer les polítiques públiques i les polítiques territorials i sectorials. 
6. Realitzar investigació i direcció comercial. 
7. Aplicar coneixements específics d’econometria, dret i economia del sector 

públic. 
8. Conèixer la història econòmica mundial i l’economia espanyola. 
9. Aplicar coneixements de matemàtiques, estadística i processos de la informació 

econòmica. 
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Resultats de la valoració dels ocupadors 
 
A continuació es presenten els resultats d’aquestes prioritzacions així com les 
valoracions i els comentaris que es varen realitzar en relació a la  titulació 
d’Economia en les diferents sessions dels Focus Group dels grups sectorials en els 
que aquesta titulació havia estat inclosa. 
 
a. Grup sectorial “Serveis a les empreses (consultoria de personal i 

econòmica i auditoria)” 
 
Les competències específiques més ben valorades han estat:  
 
1. Adquirir coneixements específics de macro i microeconomia. 
2. Entendre i analitzar l’entorn i els agents econòmics. 
3. Dissenyar i gestionar projectes. 
 
Altres competències proposades pels ocupadors han estat:  
 
1. Assessorar a la direcció econòmica de l’empresa, a partir de la interpretació de la 

informació econòmica d’aquesta.  
2. Analitzar la informació financera per al diagnòstic i la prospecció, així com per 

utilitzar-la com eina de control de gestió i per la presa de decisions 
econòmiques.  

3. Conèixer el règim fiscal de l’empresa, així com el dret fiscal, mercantil i laboral.  
 
En el marc de la sessió del Focus Group, els ocupadors comentaren que troben molt 
pobre o inclús insuficient el contingut en comerç internacional i negocis 
internacionals en aquesta titulació, quan representa una important sortida laboral 
per a aquests titulats. 
 
b. Grup sectorial “Sector financer i assegurances” 
 
1. Entendre i analitzar l’entorn i els agents econòmics  
2. Adquirir coneixements específics de macro i microeconomia 
3. Aplicar coneixements específics d’econometria, dret i economia del sector públic 
4. Dissenyar i gestionar projectes 
 
En el marc de la sessió del Focus Group, els ocupadors comenten que aquests 
professionals s’adapten millor al sector que altres titulats més específics com, per 
exemple, els d’Administració i Direcció d’Empreses, ja que tenen una visió més 
estratègica. En aquest sector, els economistes col·laboren en àmbits més tècnics o 
d’investigació i juguen un paper important en analitzar l’entorn econòmic per tal 
d’orientar els productes.  
 
Es tracta d’un sector caracteritzat per una xarxa de venda molt atomitzada i 
extensa. En aquest sentit, gran nombre de treballadors s’ubiquen en la xarxa 
d’oficines bancàries fent treball administratiu. Els ocupadors comenten que compten 
amb economistes contractats però, en moltes ocasions en que aquests ocupen el 
seu lloc de treball a les oficines, estan massa formats per les tasques que han de 
dur a terme el que genera frustració. En aquests casos, el que és important és la 
capacitat de comprensió ràpida, però es tracta d’un treball força mecànic i 
rutinitzat. No obstant, en els departaments centrals –on els professionals duen a 
terme tasques més creatives i de responsabilitat - el nombre de titulats en 
economia és menor. 
 

Un representant del sector, alhora membre de la Junta de Govern del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, va fer una observació a nivell general, comentant que 
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l’oferta de graus hauria de tenir una forta troncalitat en economia i en empresa, i 
que fossin els postgraus els que obrissin el ventall de l’especialització, tota vegada 
que una especialització tant primerenca més aviat restringeix el camp professional 
del graduat. 

 
c. Grup sectorial “Indústria (Química, farmacèutica i alimentació)” 
 
Les competències específiques més ben valorades han estat:  
 
1. Dissenyar i gestionar projectes 
2. Divulgar qüestions econòmiques 
3. Conèixer les polítiques públiques i les polítiques territorials i sectorials 
4. Aplicar coneixements de matemàtiques, estadística i processos de la informació 

econòmica 
 
S’ha de tenir en compte que en aquest grup sectorial s’observa una certa disparitat 
d’opinions respecte la priorització de les competències bàsiques dels titulats en 
economia.  
 

 


