
ADE

ADE en Anglès

https://www.uab.cat/


Més vídeos al canal YouTube de la UAB

La UAB en 2 minuts!

https://www.youtube.com/watch?v=1Ew8PNqHaSk
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.youtube.com/uabbarcelona


5 raons per triar la UAB
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https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Un campus únic

Facultats i Escoles

Centres d’investigació

Biblioteques

Bars i restauracióVila Universitària

Esports

Participació i solidaritat

Servei Assistencial 
de la Salut

Cinema i teatre

Botigues

Zona verda

Idiomes

Veure més

Tren

Busos

InfoUAB

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/centres-docents-1345664532351.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/investigar/itineraris/la-recerca/centres-i-instituts-de-recerca-1345662120408.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/servei-de-biblioteques-1345703209400.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/servei-de-restauracio-uab-1345703317945.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://vilauniversitaria.uab.cat/?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://saf.uab.cat/?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/participacio-estudiantil-1345661544137.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/servei-assistencial-de-salut-1345688962786.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/cultura-en-viu/preestrenes-de-cinema-1345661699336.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/comercos-de-la-placa-civica-1345681839073.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/mediambient/?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/servei-llengues/?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/serveis-1345661544192.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/accessibilitat-transports/?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
http://appbuses.accessibilitat-transports.uab.cat/?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/coneix-la-uab/punt-d-informacio-1345671073930.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Facultat d’Economia i Empresa

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


● Tots els graus estan acreditats per l’AQU (ADE/ECO amb 

excel·lència internacional).

● Mobilitat Internacional (131 Convenis curs 2017/2018).

● 2 graus íntegrament en anglès.

● Pràctiques curriculars a tots els graus i foment de l’ocupabilitat.

● Tercera universitat espanyola en Economia i Empresa (rànquing 

US News 2018).

● Recerca: tercera universitat espanyola (rànquing U de Tilburg 

2012-16).

6 raons per triar la 

Facultat d’Economia i Empresa

Veure la web de la facultat

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/economia-empresa/


Campus de Bellaterra:

● Administració i Direcció d’Empreses

240 ECTS, 4 anys

● Administració i Direcció d’Empreses 

en Anglès

240 ECTS, 4 anys

● Administració i Direcció d’Empreses + Dret

396 ECTS, 6 anys

● Economia

240 ECTS, 4 anys

● Economia en Anglès

240 ECTS, 4 anys

Quins graus puc estudiar?

60 crèdits per any

17,69 € crèdit

Campus de Sabadell:

● Comptabilitat i Finances

240 ECTS, 4 anys

● Empresa i Tecnologia

240 ECTS, 4 anys

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


ADE

ADE en Anglès

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


● Comprendre l’entorn intern i extern de les organitzacions.

● Entendre els principis de la direcció d’empreses i del disseny i 

implementació d'estratègies.

● Saber utilitzar tècniques comercials i d’investigació de mercats.

● Detectar, analitzar i solucionar problemes i oportunitats empresarials.

● Elaborar i interpretar informació (econòmica i financera), útil per a la 

presa de decisions.

● Saber seleccionar projectes d’inversió i fonts de finançament.

Competències

Veure més

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/pla-d-estudis/competencies/x-1345467819221.html?param1=1299656909532&utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


● Desenvolupament d’activitats directives i de gestió d’àrees funcionals 

d’empreses i altres tipus d’organitzacions (direcció financera, direcció 

comercial, direcció de recursos humans, control de gestió, etc.).

● Creació de noves empreses (empresari autònom).

● Assessoria empresarial.

● Auditoria.

Sortides professionals

Veure més (ADE)

Veure més (ADE en Anglès)

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/administracio-i-direccio-d-empreses-1216708251447.html?param1=1262850813242&utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/x-1216708251447.html?param1=1299656909532&utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Avui en la presentació:

• Vicedegà d’Estudis de Postgrau i Internazionalització: 

Dr. Stefan Van Hemmen (Facultat d’Economia i Empresa)

• Coordinadora del Grau:

Dra. Rosalía Gallo-Martínez (Facultat d’Economia i Empresa) 

ADE / ADE en Anglès

Benvinguts al grau d’ADE (240 crèdits) 

pla d’estudis 1416

www.uab.cat/economia-empresa

https://www.uab.cat/economia-empresa/


Crèdits: 240 ECTS organitzat per assignatures de 6 ECTS*

Curs
Formació 

Bàsica
Formació

Obligatòria
Optatives TFG

1r 48 ECTS 12 ECTS

2n 12 ECTS 48 ECTS

3r 60 ECTS

4t 48 ECTS 12 ECTS

Total 60 ECTS 120 ECTS 48 ECTS 12 ECTS

Com s’estructura el grau

Veure més

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/pla-d-estudis/pla-d-estudis-i-horaris/administracio-i-direccio-d-empreses-1345467811493.html?param1=1262850813242&utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Assignatures: 1r curs

Primer 

semestre/

First semestre

Dret /Law

Economia de l’Empresa I / Business Economics I

Història Econòmica Mundial/ World Economic History

Introducció a l’Economia /Introduction to Economics

Matemàtiques I / Mathematics I

Segon 

semestre/

Second

semestre

Fonaments de Màrqueting /Fundamentals of Marketing

Introducció a la Comptabilitat /Introduction to Accounting

Economia Internacional / International Economics

Estadística I / Statistics I

Matemàtiques II / Mathematics II

ADE / ADE en Anglès

Veure més (ADE)

Veure més (ADE en Anglès)

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/pla-d-estudis/pla-d-estudis-i-horaris/administracio-i-direccio-d-empreses-1345467811493.html?param1=1262850813242&utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/pla-d-estudis/pla-d-estudis-i-horaris/administracio-i-direccio-d-empreses-angles-1345467811493.html?param1=1299656909532&utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Actualment la guia docent juga un paper molt important en el 

funcionament del grau,  ja que és el document que regula la relació 

entre estudiants i professors. 

La guia docent és un contracte entre estudiants i professors. 

Totes les assignatures tenen guia docent i en la guia s’estableix:

• Programa  

• Metodologia docent: a) activitats dirigides, b) activitats 

supervisades, c) activitats autònomes

• Sistema d’avaluació 

Guia docent

www.uab.cat/economia-empresa

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/oferta-de-graus/assignatures-i-guies-docents-segons-el-pla-d-estudi-1345735180499.html
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


D’acord amb la normativa de la UAB el sistema 

d’avaluació:

• ha de constar com a mínim de tres activitats avaluatives de 

dues tipologies diferents, distribuïdes al llarg del curs,

• cap prova pot tenir un pes superior al 50%,

• la nota mínima de l’avaluació continuada ha de ser un 3,5 

per a tenir dret a anar a la prova de recuperació, que 

només dona dret a treure un 5, si es supera la prova.

Sistema d’avaluació

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


• Per a cada assignatura l’estudiant té dret a tres matricules. No presentat, 

no avaluable o suspens implica exhaurir els drets.

• És necessari superar com a mínim 12 crèdits de 1er curs per poder-se 

matricular d’assignatures de 2n. Cal tenir superats 60 crèdits de 1r i de 2n 

per poder matricular-se d’assignatures de 3r. 

• És indispensable matricular-se de les assignatures no superades de 

caràcter obligatori o bàsic, si es volen incorporar assignatures noves a la 

matrícula. 

• Cal aprovar 30 crèdits en dos cursos acadèmics per garantir la 

permanència a la UAB. 

• Tot estudiant té dret a compensar una assignatura del seu expedient. Per 

poder fer-ho cal complir uns requisits (haver esgotat les tres matrícules i 

haver obtingut en alguna de les tres avaluacions una nota mínima de 3,5). 

Permanència i compensació



Els crèdits ECTS (European Credit Transfer System) comporten un canvi 

en la forma d’estudiar i d'aprendre, ja que els ECTS es fonamenten en el 

treball de l'estudiant. Un ECTS equival a 25 hores de treball de l’estudiant. 

Per tant una assignatura de 6 crèdits equival a considerar 150 hores 

de dedicació de l’estudiant, repartides en 13 setmanes. 

L’assistència a l’aula és només 1/3 d’aquesta dedicació, per tant, 2/3 és 

treball fora de l’aula.

El procés d'aprenentatge es configura per tres camins:  

a) Docència a l’aula. 

b) Aprenentatge dirigit o tutoritzat.

c) Treball autònom.

Distribució de la tasca de l’estudiant



Tingueu en compte que existeix la possibilitat de cursar els 

estudis amb dedicació parcial i que és possible agafar aquesta 

via i desprès canviar a la via de dedicació completa i de durada 

de 4 anys. 

La permanència màxima a temps complet són 7 anys.

La permanència màxima a temps parcial són 11 anys.

Dedicació completa o parcial

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Les tutories són les hores que el professor dedica a l’estudiant fora de l’aula. 

El professor estableix al començament de curs quin és el seu horari de 

tutories.  

La tutoria té com a finalitat que l’estudiant pugui realitzar preguntes i demanar 

aclariments sobre el contingut de la matèria  al professor. Generalment les 

tutories es realitzen al despatx del professor. Per trobar un professor cal tenir 

present que aquests estan organitzats per departaments. Tanmateix, segons 

les activitats avaluatives establertes, les tutories també es poden realitzar a 

l’aula. 

A la Facultat d’Economia i Empresa: 

• Departament d'Economia Aplicada

• Departament d'Economia de l'Empresa

• Departament d'Economia i d'Història Econòmica

Tutories



Les assignatures estaran activades al campus virtual:

• Per penjar el material de l’assignatura

• Entrega de tasques (exercicis, casos pràctics, informes)

• Com a sistema de comunicació estudiant-professor

Molt important: comprovar regularment les aules Moodle de les vostres 

assignatures.

Campus Virtual UAB. Aula Moodle.

cv.uab.cat

https://cv.uab.cat/portada/ca/index.html
https://cv.uab.cat/portada/ca/index.html


• Per tenir una bona entrada en el món laboral al finalitzar el grau cal tenir com 

a mínim un nivell d’anglès B2. 

• Per assolir aquest nivell podeu fer servir el servei de llengües de la UAB i fer 

docència en anglès. Per cada assignatura cursada en llengua anglesa es 

poden reconèixer 1,5 crèdits optatius, fins un màxim de 9 o 12 crèdits, segons 

l’anglès sigui o no la llengua examinada a les PAAU. 

• Un estudiant pot convalidar fins a 18 crèdits optatius: 12 per idiomes i 6 per 

altres activitats de la UAB (*) 

• La docència disponible en anglès és qualsevol assignatura del grup en 

anglès, (grup 4) que tingui places disponibles. S’ofereixen 5 places per 

assignatura.

(*) Abans de convalidar cal planificar què es vol fer.

Nivell d’anglès



La FEiE ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques curriculars als estudiants 

d’ADE. Les pràctiques curriculars les gestiona el Programa Universitat Empresa 

(PUE). Per entrar al PUE és molt important la nota de l’expedient acadèmic. 

Entrar en el PUE comporta una vinculació al programa durant el 3r i 4t curs. Per 

tant, és a finals del 2n curs on l’estudiant haurà de decidir si optar o no a 

les pràctiques (*)

Les pràctiques al PUE comporten una alternança de docència i pràctica 

empresarial. Un període de docència i un període de pràctiques intercalats, i, 

per tant, amb una distribució horària diferent. 

(*) Oferta limitada de places.

Cal tenir present que no és el mateix fer pràctiques curriculars, que és una 

assignatura del grau, que treballar a temps parcial en una empresa. 

Pràctiques curriculars (PUE)

Veure més

https://www.uab.cat/web/estudiar/grados/oferta-de-grados/practicas-curriculares/programa-universidad-empresa-1345700165173.html


Durant les primeres setmanes del curs cal escollir dos delegats 

del grup que seran els  interlocutors amb les persones 

responsables del grau, coordinadora i deganat. Un any de 

delegat comporta un reconeixement de dos crèdits optatius. 

Dos anys = 4 crèdits, que és el màxim. 

Els delegats es reuniran amb la coordinadora, com a mínim, 

dues vegades, per tal d’avaluar cadascun dels semestres. 

Delegat

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


La FEiE disposa de diferents 

programes d’intercanvi: 

• Programa propi UAB 

• ERASMUS

• SICUE 

És important tenir en 

consideració que en la selecció 

és important la nota d’expedient 

acadèmic. 

Intercanvis

Veure més

https://www.uab.cat/web/mobilitat-internacional-1345693214419.html
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Inserció laboral: què diuen els graduats al cap 

de dos anys

GRAUS
Respostes

(%)

Ocupats

als 2 anys

(%)

Índex IQO
(índex  qualitat 

ocupacional max: 100)

Velocitat 

inserció
(menys 3 mesos)

Satisfacció 

general 

feina

Max: 10

Sou brut per 

mes

(mitjana)

Temps 

complet

Contracte

Fix/indefinit

ADE 55,5%
(7% error mostral)

97,2% 74,3 83,5% 7,6 2.273 € 98,1% 78,7%

ECO 37,6%
(12% error mostral)

90,9% 72,1 68,2% 8,0 2.471 € 97,7% 69,8%

CiF 46,5%
(11% error mostral)

93,5% 71,6 81,8% 8,1 2.065 € 93,2% 72,7%

Veure més ADE Veure més CiFVeure més ECO

http://estudis.aqu.cat/dades/Web/Inici
https://estudis.aqu.cat/euc/ca/Titulacions/Fitxa?titulacioId=9758
https://estudis.aqu.cat/euc/ca/Titulacions/Fitxa?titulacioId=9925
https://estudis.aqu.cat/euc/ca/Titulacions/Fitxa?titulacioId=9757


Què necessites

● Interès en el món de l’economia i l’empresa.

● Treball i dedicació constant (2h estudi x 1h classe).

● Bon nivell de matemàtiques (accions de suport).

● Familiaritat amb la informàtica.

● Bona aptitud per gestionar i interpretar dades numèriques.

● Coneixements mitjans d’anglès (B2).

● Molta il·lusió!

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Batxillerat i CFGS

Administració i Direcció d’Empreses 9,912

Administració i Direcció d’Empreses en Anglès 10,434

Més grans de 25 anys

Administració i Direcció d’Empreses 5,000

Administració i Direcció d’Empreses en Anglès 6,375

Notes de tall

Nota de tall juny 2022

Veure més (ADE)

Veure més (ADE en Anglès)

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/acces/administracio-i-direccio-d-empreses-1216708253769.html?param1=1262850813242&utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/acces/administracio-i-direccio-d-empreses-angles-1216708253769.html?param1=1299656909532&utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Ponderacions

Batxillerat i CFGS Ponderació

Biologia 0,2

Economia de l’Empresa 0,2

Física 0,2

Geografia 0,2

Història de la Filosofia 0,2

Matemàtiques 0,2

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials 0,2

Química 0,2

Més grans de 25 anys

Opció Ciències Socials i Jurídiques

Veure més (ADE)

Veure més (ADE en Anglès)

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/acces/administracio-i-direccio-d-empreses-1216708253769.html?param1=1262850813242&utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/acces/administracio-i-direccio-d-empreses-angles-1216708253769.html?param1=1299656909532&utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita


Horaris

Veure més

Crèdits: 240 ECTS (4 anys)

Places:

• ADE: 160

• ADE en Anglès: 70

Horari:

• ADE: matí o tarda

• ADE en Anglès: matí

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/oferta-de-graus/horaris-i-aules-curs-2020-2021-1345693121190.html
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Altres activitats

● Cicle Cinema i Economia

● Club universitari de BORSA

● Olimpíades d’Economia

● Grup d’Economia Social

● Cicles de Conferències

● Alumni CAFEE

https://www.uab.cat/web/viure-el-campus/cultura-en-viu/sala-cinema/cicles-tematics-realitzats/cicle-de-cinema-economia-i-empresa-1345796351052.html
https://www.uab.cat/web/estudia/graus/activitats-d-orientacio-universitaria/presentacio-1345694765463.html
https://universitatieconomiasolidaria.wordpress.com/tag/uab/
https://www.uab.cat/web/coneix-la-facultat/la-facultat/comunitat-alumni-cafee-1345725161091.html
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Els estudiants i els professors opinen

Administració i 

Direcció d’Empreses

Economia

Administració i 

Direcció d’Empreses 

en Anglès

Empresa i Tecnologia

Administració i 

Direcció d’Empreses 

+ Dret

Comptabilitat i 

Finances

https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/6884.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/6884.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/6884.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/6884.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/11536.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/11536.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/11536.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/6872.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/6872.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/6872.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/6872.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/6872.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/6836.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/6836.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/6836.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/6878.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/6878.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/6878.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/6878.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/6878.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/11853.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/11853.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/11853.mp4
https://videosdigitals.uab.cat/almacen/downloads/661/11853.mp4
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Més informació? 
visita www.uab.cat

Veure més: www.uab.cat/graus

https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/oferta-de-graus/tots-els-graus-1345661751752.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Visita la UAB

Jornades de 

Portes Obertes
8, 9 i 10 de febrer

Saló de 

l'Ensenyament
15 a 19 de març

Visites al campus

Gener - juliol... i també al Youtube de la UAB

Dia de les Famílies

6 de maig

Visites al centres 

de secundària

Febrer - maig

Més activitats a www.uab.cat/visitalauab

https://www.uab.cat/web/estudiar/-tesperemalauab-1345811559072.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/jornades-de-portes-obertes-1345662188932.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/jornades-de-portes-obertes-1345662188932.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
http://www.ensenyament.com/
https://www.uab.cat/web/estudis/visita-la-uab/visites-al-campus-1345850698230.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/visites-al-campus-1345662188961.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/dia-de-les-families-1345662188968.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/dia-de-les-families-1345662188968.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/visites-als-centres-de-secundaria-1345662188985.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/visites-als-centres-de-secundaria-1345662188985.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudis/visita-la-uab-1345811559072.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=link&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html


Guies d’informació de la UAB

Descarrega’t les guies en PDF

https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita


Servei d’Atenció a les NESE de la UAB

Tota la informació a la web del PIUNE

• Si vols estudiar a la UAB i tens una 

necessitat específica de suport educatiu 

(NESE), adreça’t al PIUNE

• Demana cita prèvia i et podrem orientar 

amb la preinscripció, les exempcions de 

matrícula, els estudis i les assignatures, 

la transició i acollida, etc. 

• El PIUNE et donarà suport durant tots 

els teus estudis a la UAB. Consulta a qui 

adreçar-te a cada facultat o escola.

https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee-1345747945684.html
https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html
https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/coneix-el-piune-1345750500520.html
https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/com-accedir-als-serveis-1345767249636.html
https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/responsables-d-inclusio-1345767327905.html
https://www.uab.cat/web/discapacitat-i-nee/responsables-d-inclusio-1345767327905.html


Moltes gràcies

T’esperem 
a la UAB!

Descarrega’t els catàlegs de grau

i més a: www.uab.cat/guies-pdf

https://www.uab.cat/web/universitat-autonoma-de-barcelona-1345467950436.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/descarrega-les-guies-de-la-uab-en-pdf-1345716249762.html?utm_source=presen-visita&utm_medium=other&utm_campaign=presenvisita
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