
Grau d’Estudis de Gènere
Combina continguts teòrics i d’anàlisi cultural, tot
incidint en l’assoliment de competències de caràcter
professionalitzador. S’hi tracten els drets de les dones,
dels homes amb masculinitats dissidents, dels gais
i les lesbianes, de les persones trans, intersexuals
o queers i de tots aquells subjectes que viuen
en un cos diferent. L’objectiu és formar professionals
amb perspectives sensibles a les desigualtats per
raons de gènere i sexualitat i amb ganes de contribuir
a canviar el món.

És el primer grau d’estudis de gènere dels sistemes
universitaris català i espanyol actual. Ofereix un perfil
transversal: des de l’àmbit politicosocial (dret, sociologia,
educació, antropologia, economia), l’àmbit historicocultural
(història, filosofia, llengua i literatura, teoria de la literatura
i literatura comparada, comunicació, geografia) i l’àmbit
de la salut (psicologia).

Crèdits: 180 crèdits / 3 anys
Places: 60
Idioma: català, castellà i anglès
Preu: 25,27€ per crèdit

Grau de Geografia,
Medi Ambient
i Planificació Territorial
Ets una persona crítica amb els actuals models de creixement?
Et qüestiones els sistemes de gestió del territori i la seva
planificació? T’agrada trepitjar el territori, observar i entendre
el paisatge? El grau de Geografia, Medi Ambient
i Planificació Territorial té com a objectiu la formació
de professionals amb capacitat d’analitzar i de
desenvolupar tasques de planificació i de gestió territorial
i ambiental partint de la comprensió de les dinàmiques
geogràfiques i socials i de l’anàlisi de les transformacions
territorials, ambientals i urbanes.

El nou grau t’ofereix assignatures en anglès, una àmplia
oferta d’intercanvis internacionals, sortides de camp
i un gran ventall de connexions amb empreses, consultories
i administracions on poder realitzar les pràctiques externes.

Crèdits: 240 crèdits / 4 anys
Places: 60
Idioma: català, castellà i anglès
Preu: 25,27€ per crèdit

www.uab.cat/graus

Descarrega’t les guies
d’Accés, Beques i Ajuts,
Mobilitat Internacional

i Pràctiques en Empreses

www.uab.cat/guies-pdf

Nous graus
2018-2019
TRIA FUTUR
TRIA UAB

Facultat de Filosofia i Lletres
www.uab.cat/lletres

Facultat de Filosofia i Lletres
www.uab.cat/lletres

Grau de Ciències
de l’Antiguitat
El grau de Ciències de l’Antiguitat ofereix una visió
completa i transversal del món antic, que  combina
i integra l’estudi de les llengües clàssiques (llatí i grec),
de la història antiga i de l’arqueologia.

L’objectiu és formar professionals amb capacitat
per analitzar els fenòmens polítics, socials, econòmics
i culturals del món antic, mitjançant el domini dels mètodes,
instruments i tècniques propis de la �lologia, de l’anàlisi
històrica i de la interpretació de les restes arqueològiques.

És un títol únic d’aquestes característiques en el sistema
universitari català. Es programa des del Departament
de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, entorn
acadèmic únic i idoni per a organitzar uns estudis
de caràcter interdisciplinari.

Crèdits: 240 crèdits / 4 anys
Places: 60
Idioma: català i castellà
Preu: 25,27€ per crèdit

Facultat de Filosofia i Lletres
www.uab.cat/lletres

www.uab.cat

ENLLAÇOS UAB

Web de la UAB
www.uab.cat

Graus
www.uab.cat/graus

Màsters i Postgraus
www.uab.cat/
masters-i-postgraus

Màsters oficials
www.uab.cat/mastersoficials

Doctorats
www.uab.cat/doctorat

ALTRES ENLLAÇOS D’INTERÈS

La UAB als rànquings
www.uab.cat/ranquings-uab

Com arribar a la UAB
www.uab.cat/
accessibilitat-transports

Medi ambient
www.uab.cat/mediambient

SERVEIS

Beques i ajuts
www.uab.cat/beques-ajuts

Fundació Autònoma Solidària
www.uab.cat/fas

Allotjament
www.uab.cat/vilauniversitaria

Biblioteques
www.uab.cat/biblioteques

Idiomes
www.uab.cat/idiomes

Esport
www.uab.cat/saf

Cultura
www.uab.cat/cultura

Borsa de treball
www.uab.cat/ocupabilitat

Emprenedoria
www.uab.cat/uabempren

Programes d’intercanvi
www.uab.cat
apartat Mobilitat i intercanvi

Nota:

Nous graus en procés d’aprovació.
Aquesta publicació és merament
informativa, sense que se’n pugui
derivar, en cap cas, efecte jurídic
vinculant.

Info UAB
informacio@uab.cat
Tel. 935 811 111

@UABBarcelona
facebook.com/uabbarcelona
@uabbarcelona

http://www.uab.cat/masters-i-postgraus
http://www.uab.cat/accessibilitat-transports/
http://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional-1345680108534.html
http://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html
https://twitter.com/UABBarcelona
https://www.facebook.com/uabbarcelona
https://www.instagram.com/uabbarcelona/
http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/ciencies-de-l-antiguitat-1216708251447.html?param1=1345740822330
http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/estudis-de-genere-1216708251447.html?param1=1345740823272
http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/geografia-medi-ambient-i-planificacio-territorial-1216708251447.html?param1=1345738326639
http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/territori-globalitzacio-i-sostenibilitat-1216708251447.html?param1=1345740823600


Grau de Matemàtica
Computacional i Analítica
de Dades
Les matemàtiques, amb l’ajuda de la computació, són una
eina imprescindible per analitzar i interactuar amb la realitat
que ens envolta. El grau de Matemàtica Computacional
i Analítica de Dades aposta per la formació de
professionals capaços de desenvolupar nous algoritmes
i eines per a l’optimització, modelització i tractament
de dades complexes.

La UAB t’ofereix un campus universitari multidisciplinari
que constitueix un campus lab: un laboratori per a l’aplicació
pràctica de l’anàlisi de dades en diversos àmbits: dades
sanitàries, biològiques, financeres o socials. L’objectiu:
formar professionals en el camp de la matemàtica aplicada,
computacional i l’anàlisi de dades, amb un caràcter
eminentment pràctic.

Crèdits: 240 crèdits / 4 anys
Places: 60
Idioma: català, anglès i castellà
Preu: 35,77€ per crèdit

Grau d’Enginyeria
de Dades
Cada dia es creen milions de bytes de dades. L’augment
de la informació disponible afecta a multitud d’institucions
i empreses que necessiten optimitzar el tractament
de les dades per millorar els processos productius
i de presa de decisions. Aquest grau té com a objectiu
la formació de professionals capaços de desenvolupar
i gestionar sistemes per tractar eficientment grans volums
de dades digitals heterogènies.

L’element innovador del grau d’Enginyeria de Dades
de la UAB és que permet cobrir tot el cicle de vida
de les dades:
1) l’obtenció i extracció de dades;
2) la representació tant matemàtica com computacional;
3) la transmissió i emmagatzematge segurs;
4) el processament eficient de la informació que contenen;
5) l’anàlisi i la visualització de la informació.

Crèdits: 240 crèdits / 4 anys
Places: 60
Idioma: català, castellà i anglès
Preu: 39,53€ per crèdit

Grau de Gestió de Ciutats
Intel·ligents i Sostenibles
El grau de Gestió de Ciutats Intel·ligents i Sostenibles
forma professionals amb coneixements de les tecnologies
de la informació i les comunicacions capaços de resoldre
reptes relacionats amb la gestió d’una ciutat que integra,
d’una forma intel·ligent, la població, l’economia, la mobilitat,
el medi ambient i l’administració.

Reptes com la contaminació, la seguretat, el trànsit,
el transport, la recollida de residus, els serveis... però
també la mobilitat sostenible, l’accessibilitat, la participació
ciutadana o el turisme, han de trobar en els nous
professionals TIC les solucions per crear ciutats més
competitives en termes econòmics, més eficients
en termes ambientals i que millorin la qualitat
de vida de la ciutadania.

Crèdits: 180 crèdits / 3 anys
Places: 60
Idioma: català, castellà i anglès
Preu: 39,53€ per crèdit

Grau de Ciència Política
i Gestió Pública
i grau de Sociologia
El doble grau de Ciència Política i Gestió Pública
i de Sociologia té per objectiu formar professionals
d’alt nivell que puguin actuar en els diversos àmbits
polítics i administratius (administracions públiques,
governs, relacions internacionals, organitzacions polítiques,
parlaments, etc.) amb un coneixement vàlid dels fenòmens
que susciten debat públic com ara les desigualtats
socioeconòmiques, l’educació, el gènere, la immigració
o la política social, i una preparació profunda sobre
l’estructura social, la metodologia i les tècniques
d’investigació sociològiques.

Els dos graus s’imparteixen a la mateixa facultat,
que té vincles importants amb el món acadèmic i científic
i posa un èmfasi especial en la internacionalització
de la docència i l’orientació professional dels estudis.

Crèdits: 330 crèdits / 5 anys
Places: 20
Idioma: català, castellà i anglès
Preu: 25,27€ per crèdit

Grau de Relacions
Internacionals
El grau de Relacions Internacionals de la UAB
és l’únic del sistema universitari català impartit per
una universitat pública en l’única Facultat de Ciències
Polítiques i de Sociologia de Catalunya, creada el 1986.
El grau de Ciència Política i Gestió Pública sempre
ha tingut un itinerari de Relacions Internacionals, el més
seguit pels estudiants. A partir del curs 2018-2019,
la Facultat ofereix el nou grau de Relacions Internacionals.
La UAB compta amb el nombre de docents i investigadors
especialitzats en Relacions Internacionals més important
de Catalunya i el segon de l’Estat.

El grau s’imparteix combinant anglès, català i castellà,
amb orientació científica i alhora professionalitzadora,
i amb moltes possibilitats de mobilitat internacional.

Crèdits: 240 crèdits / 4 anys
Places: 60
Idioma: anglès, català i castellà
Preu: 25,27€ per crèdit

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
www.uab.cat/politiques-sociologia

Escola d’Enginyeria
www.uab.cat/enginyeria

Escola d’Enginyeria
www.uab.cat/enginyeria

Facultat de Ciències
www.uab.cat/ciencies

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
www.uab.cat/politiques-sociologia

Grau d’Història, Política
i Economia / History,
Politics and Economics
La principal aposta d’aquest nou grau d’Història, Política
i Economia és la interdisciplinarietat i transversalitat,
a partir del caràcter interfacultatiu dels continguts impartits
per tres facultats: Filosofia i Lletres, Ciències Polítiques
i Sociologia, i Economia i Empresa.

La docència es realitza en anglès i l’objectiu és formar
titulats que siguin capaços d’entendre i analitzar
de manera crítica els fenòmens polítics, econòmics
i socials actuals amb una visió àmplia del context històric
en què es desenvolupen, de la situació econòmica i política
contemporània i de les conseqüències que se’n deriven.

Crèdits: 180 crèdits / 3 anys
Places: 60
Idioma: anglès
Preu: 25,27€ per crèdit

Facultat de Filosofia i Lletres
www.uab.cat/lletres

http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/matematica-computacional-i-analitica-de-dades-1216708251447.html?param1=1345740824235
http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/enginyeria-de-dades-1216708251447.html?param1=1345740029761
http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/gestio-de-ciutats-intel-ligents-i-sostenibles-1216708251447.html?param1=1345732097106
http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/ciencia-politica-i-gestio-publica-i-grau-de-sociologia-1216708251447.html?param1=1345740822782
http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/relacions-internacionals-1216708251447.html?param1=1345740829233
http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/historia-politica-i-economia-1216708251447.html?param1=1345740823764



