
portada EU empresarials 18/7/98 16:37 Pagina 1 

Compu

C M Y CM MY CY CMY K
Universitat Autònoma de Barcelona

Escola Universitària d'Estudis
Empresarials de Sabadell

1998-1999

La guia de
l'estudiant
esta



empresarials-sabadell  15/7/98 08:05  P�gina 2
Editat pel Servei de Publicacions
de la Universitat Aut�noma de Barcelona

08193 Bellaterra (Barcelona)
Impr�s per Novoprint, s.a.
Carrer de la T�cnica s/n

08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)

Dip�sit legal: B-32.559-98
ISBN: 84-490-1324-0



empresarials-sabadell  15/7/98 08:05  P�gina 3
Índex

êndex alfab�tic de les assignatures ................................................................... 5

1. LÕEscola Universit�ria ................................................................................. 7
Salutaci� del director ................................................................................... 9
La hist�ria del centre ................................................................................... 11
1.1. Com sÕorganitza .................................................................................... 13

El nostre reglament i els �rgans de govern........................................... 13
Els estudiants: representaci� dels estudiants al centre ......................... 15
Les associacions dÕestudiants ............................................................... 16
LÕadministraci� del centre .................................................................... 17

1.2. Els estudis ............................................................................................. 18
Departaments que fan doc�ncia al centre ............................................. 18
Estructura docent: professors del curs 1997-98.................................... 19
Els nostres estudis................................................................................. 21
Pla dÕestudis 1997................................................................................. 22
Pla dÕestudis 1992................................................................................. 27
Taula dÕequiparacions .......................................................................... 31
Programes de les assignatures .............................................................. 33
Horaris .................................................................................................. 53
Calendaris dÕex�mens .......................................................................... 74
Estudis de Postgrau............................................................................... 74

1.3. Les beques i els programes dÕintercanvi ............................................... 78
Els programes dÕintercanvi: Programa S�crates-Erasmus ................... 78
Altres beques i ajuts de la UAB per a aquest curs 98-99 ..................... 80

1.4. LÕAgenda .............................................................................................. 81
Calendari acad�mic .............................................................................. 81
Calendari de matr�cula.......................................................................... 82
Calendari administratiu ........................................................................ 83
Tel�fons i adreces electr�niques........................................................... 84

1.5. Els serveis ............................................................................................. 85
Gesti� acad�mica (Secretaria) .............................................................. 85
Consergeria........................................................................................... 86

Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell 3
Biblioteca............................................................................................... 86
Servei dÕinform�tica distribu�da (Aules dÕinform�tica) ........................ 88
Altres serveis: ........................................................................................ 90
Treball campus ..................................................................................... 90
Servei de fotoc�pies ............................................................................. 91



empresarials-sabadell  15/7/98 08:05  P�gina 4
2. LÕAut�noma............................................................................................... 93
Informar-se................................................................................................. 95

4 La guia de l'estudiant 1998-1999
Estudiar: informaci� acad�mica i suport a lÕestudi.................................... 97
Viure .......................................................................................................... 132
Participar .................................................................................................... 136

3. Tingues en compte ..................................................................................... 141



empresarials-sabadell  15/7/98 08:05  P�gina 5
Índex alfabètic de les assignatures
24804 An�lisi dÕestats financers................................................................................ 33
24805 Auditoria interna i de gesti� ........................................................................... 33
24796 Comptabilitat de costos .................................................................................. 33
24797 Comptabilitat de gesti�................................................................................... 34
24806 Comptabilitat mediambiental ........................................................................ 34
24807 Comptabilitat p�blica .................................................................................... 34
24787 Comptabilitat superior .................................................................................... 34
24808 Consolidaci� dÕestats financers ...................................................................... 35
24809 Creaci� dÕempreses ........................................................................................ 35
20261 Direcci� comercial I ...................................................................................... 35
20269 Direcci� comercial II ..................................................................................... 36
24790 Direcci� dÕempresa I ..................................................................................... 36
24802 Direcci� dÕempresa II ..................................................................................... 37
24792 Direcci� financera I ........................................................................................ 37
24801 Direcci� financera II....................................................................................... 37
20268 Dret laboral..................................................................................................... 37
24810 Dret industrial i contractes mercantils............................................................ 38
24781 Economia espanyola i mundial....................................................................... 38
24811 Economia de lÕempresa asseguradora ........................................................... 39
20282 Economia de lÕempresa banc�ria.................................................................... 39
24813 Economia de lÕorganitzaci� industrial ........................................................... 39
20275 Empresa i societat........................................................................................... 40
20245 Estad�stica I ................................................................................................... 40
20251 Estad�stica II .................................................................................................. 41
20280 Estrat�gies de comunicaci� i imatge empresarial........................................... 41
20254 Fiscalitat de lÕempresa.................................................................................... 41
20281 Fiscalitat internacional ................................................................................... 41
24817 Gesti� de la producci�.................................................................................... 42
24818 Gesti� de lÕempresa als mercats financers ..................................................... 42
20274 Hist�ria de lÕempresa...................................................................................... 43
24819 Hist�ria econ�mica dÕEspanya....................................................................... 43
24786 Hist�ria econ�mica mundial........................................................................... 43
24821 Idioma empresarial I. Avan�at (Angl�s) ........................................................ 44
24822 Idioma empresarial II. Avan�at (Franc�s) ...................................................... 44
24823 Idioma empresarial I. Introducci� (Angl�s) ................................................... 45
24824 Idioma empresarial II. Introducci� (Franc�s)................................................. 45

Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell 5
24789 Inform�tica de gesti� ...................................................................................... 45
24782 Introducci� a lÕeconomia................................................................................ 46
24780 Introducci� a la comptabilitat ........................................................................ 46
24784 Introducci� al dret i dret mercantil ................................................................. 47
24785 Introducci� a lÕeconomia de lÕempresa .......................................................... 47
24825 Investigaci� operativa..................................................................................... 47



empresarials-sabadell  15/7/98 08:05  P�gina 6
20266 Macroeconomia .............................................................................................. 48
20250 Matem�tica financera ..................................................................................... 48
24783 Matem�tiques aplicades a lÕempresa.............................................................. 49
20276 Metodologia i t�cniques dÕinvestigaci� social ............................................... 49
20256 Microeconomia............................................................................................... 49

6 La guia de l'estudiant 1998-1999
24829 Pol�tica econ�mica i an�lisi de conjuntura ..................................................... 50
24828 Pol�tica econ�mica de lÕempresa.................................................................... 50
20262 Sociologia de lÕempresa ................................................................................. 50
24830 Sociologia del consum.................................................................................... 51
24831 T�cniques dÕinvestigaci� social - An�lisi de mercats .................................... 51
24832 Temes dÕeconomia aplicada ........................................................................... 52



empresarials-sabadell  15/7/98 08:05  P�gina 7
1. L’Escola Universitària
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SALUTACIÓ DEL DIRECTOR
Benvolguts estudiants,

En nom de lÕEscola Universit�ria dÕEstudis Empresarials de la Universitat Aut�noma de
Barcelona, us vull donar la benvinguda al nostre i vostre centre.

En primer lloc, us he dÕagrair que h�giu triat aquests estudis i aquesta Escola en concret,
dins dÕun ampli ventall de possibilitats, entre centres p�blics i privats.

Els coneixements que podeu assolir amb els cursos dÕaquesta diplomatura poden obrir-vos
portes en el mercat laboral, tot tenint present que aquest �s cada vegada m�s competitiu i
demana nivells de formaci� superiors als aspirants a qualsevol lloc de treball. 

No tots els estudiants universitaris tenen les mateixes possibilitats dÕarribar a trobar un lloc
de treball de manera immediata ni en aquelles professions per a les quals han rebut una
formaci� inicial, com haureu pogut comprovar per mitj� de diferents resultats publicats en
la premsa di�ria. En aquest context, els estudis en el camp de les ci�ncies econ�miques s�n
alguns dels que permeten majors possibilitats dÕacc�s al treball i en un ampli ventall de
professions relacionades amb la formaci� rebuda.

No �s gens estrany que, en el terreny de lÕensenyament superior en centres privats, es
multipliquin les ofertes de diplomatures i llicenciatures relacionades amb aquesta formaci�.

Si heu escollit aquests estudis, per vocaci� o per les perspectives professionals que poden
oferir, o, molt possiblement, per les dues coses al mateix temps, penso que heu fet una bona
tria.

Per� aix� �s solament un punt de sortida.

Estudiareu en un centre p�blic, �s a dir, finan�at pels contribuents en m�s del 80 per cent,
tant per aquells de classes mitges i altes, de les fam�lies dels quals procedeix en una bona
part dels estudiants universitaris, com per aquells que veuen llunyanes les possibilitats dÕacc�s
a lÕensenyament universitari per als membres de les seves fam�lies en edat dÕarribar-hi.

Aquesta despesa p�blica dedicada a lÕensenyament superior, escassa encara en comparaci�
amb pa�sos de lÕentorn immediat, �s, per�, una inversi� a mig i llarg termini que ha de
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permetre afavorir la creaci� de riquesa i la millora del nivell de vida del conjunt de la societat,
una manera de compensar lÕesfor� que aquesta societat ha fet per poder donar una formaci�
m�s qualificada a alguns dels seus individus.

�s per aquestes diferents raons per les quals el vostre pas per la universitat ha de ser aprofitat
amb la m�xima efici�ncia. 
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Per satisfer les vostres ganes dÕaccedir a un camp de coneixements que heu triat entre moltes
possibilitats.

Per adquirir la suficient formaci� b�sica per entrar en el m�n laboral i per disposar de les
eines b�siques per anar adaptant-se a uns coneixements en constant evoluci�.

I per correspondre al conjunt de la societat que, amb la seva contribuci� colálectiva, us ha
ajudat en una proporci� molt alta a accedir a aquesta formaci� universit�ria.

Amb lÕesperan�a que hi poseu tot el que pogueu de la vostra part, nosaltres procurarem
respondre tamb� a les vostres ilálusions. 

Vull recordar-vos que la Universitat i els seus canals de participaci� democr�tica us obren
les portes de la participaci� en les seves institucions. I dÕaquesta colálaboraci� vostra nÕhem
de treure tamb� profit per millorar el servei que oferim tant als clients immediats, vosaltres,
com a la societat en general.

10 La guia de l'estudiant 1998-1999
Que tingueu tots un bon curs.

Dr. Esteve Deu Baigual
Director
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LA HISTÒRIA DEL CENTRE
LÕEscola Universit�ria dÕEstudis Empresarials �s un centre dÕeducaci� universit�ria que fou
fundat el 22 de setembre de lÕany 1942, com a Escola de Comer�. 
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Posteriorment, segons decret 1378/1972 del 10 de maig sÕintegr� com a Escola Universit�ria
dÕEstudis Empresarials a la Universitat Aut�noma de Barcelona.

El seu reglament intern actual es va aprovar en la Junta de Govern de la Universitat Aut�noma
de Barcelona de 15 de setembre de 1986.
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1.1. COM S’ORGANITZA

EL NOSTRE REGLAMENT I ELS ÒRGANS DE GOVERN

En aquest apartat us farem un breu resum dels �rgans m�s significatius de lÕEscola, en els
quals els alumnes teniu representaci�. A la biblioteca, la secretaria o a la direcci� us poden
facilitar un exemplar dÕaquest reglament. 

El Claustre

El Claustre �s lÕ�rgan deliberant del centre i les seves decisions lliguen tots els membres de
lÕEscola.

El Claustre estar� format per:

a) La totalitat del professorat que exerceixen doc�ncia al Centre.
b) Una representaci� dels estudiants de cada curs, fins a un nombre m�xim equivalent a les

tres quartes parts dels professors.
c) Una representaci� del Personal dÕAdministraci� i Serveis, fins a un nombre equivalent

a la cinquena part de la dels professors.

Seran funcions del Claustre:

a) LÕelecci� i revocaci�, si sÕescau, del Director i de lÕEquip de Direcci�.
b) LÕelaboraci�, aprovaci� i modificaci�, si sÕescau, del Reglament del Centre, en el qual

es fixaran la composici� del Claustre i de la seva Junta delegada, les normes de
funcionament i lÕorganitzaci� del Centre.

c) LÕelaboraci� de les l�nies generals dÕactuaci� del Centre.
d) La supervisi� de la gesti� dels �rgans de govern del Centre.
e) LÕelaboraci� i tramitaci� dels Plans dÕEstudis a lÕorganisme pertinent de la UAB.
f) LÕelaboraci� dels pressupostos del Centre.
g) La creaci� de Comissions espec�fiques.
h) La discussi� i aprovaci�, si sÕescau, de tots aquells assumptes que pugui trametre-li la

Junta dÕEscola.
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i) Qualsevol altra que pugui ser de la seva compet�ncia.

El Claustre estar� presidit pel director del Centre, assistit per una mesa integrada per:

a) El secretari del Centre, que ho ser� del Claustre.
b) Un membre claustral de cadascun dels estaments que hi s�n representats.
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La Junta

La Junta del Centre, delegada del Claustre, ser� lÕ�rgan ordinari de govern i gesti� del Centre.

La Junta estar� formada per:

a) El Director del Centre, que la presideix, i pels membres de lÕEquip de Direcci�.
b) Una representaci� de sis professors dels diferents Departaments que imparteixen doc�ncia

al Centre proporcionalment a llur dedicaci� a les tasques docents en el Centre. Les
fraccions es prendran per exc�s, quan sigui igual o superior a 0Õ5, i per defecte, si �s
inferior a 0Õ5.

c) Una representaci� dels estudiants de lÕEscola fins a un nombre m�xim equivalent a les
dues terceres parts dels representants dels professors.

d) Una representaci� del Personal dÕAdministraci� i Serveis, fins a un nombre m�xim
equivalent a una tercera part dels representants dels professors i garantint la representaci�
de la Gesti� Acad�mica i de la Biblioteca.

e) LÕAdministrador del Centre.

Seran funcions de la Junta dÕEscola:

a) Vetllar per lÕexecuci� de la pol�tica dÕactuaci� del Centre, particularment pel que fa a
lÕorganitzaci� de la doc�ncia, aprovant-ne el Pla Docent.

b) LÕelaboraci� dels projectes de Plans dÕEstudis.
c) Assumir la coordinaci� amb els diferents departaments universitaris, procurant mantenir

la identitat dÕuna Escola Universit�ria dÕEstudis Empresarials.
d) LÕelaboraci� i proposici� al Claustre de la normativa per a la utilitzaci� dels diferents

serveis de lÕEscola.
e) La realitzaci� de totes aquelles altres del seu �mbit de compet�ncia.

L’equip de direcció

La Direcci� del Centre ser� assumida per un Director i un Equip elegits pel Claustre, pr�via
presentaci� de candidatures.

LÕEquip de Direcci� actual va ser elegit pel Claustre el dia 28 de maig de 1998, i est� format
per:

Nom i cognoms C�rrec acad�mic
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Esteve Deu Baigual Director
Llu�s Jovell Turr� Vicedirector
Santiago Guerrrero Boned Cap dÕEstudis
Consol Torreguitart Miranda Secret�ria - Fedat�ria del Centre
Francesc G�mez Valls Coordinador de Titulaci�
Gl�ria Estap� Dubreuil Responsable i coordinadora del Programa S�crates
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Seran compet�ncies de lÕEquip de Direcci�:

a) Representar el Centre en la persona del seu director, que actuar� en nom seu.
b) Elaborar la proposta de pressupostos.
c) Exercir totes les facultats de govern i administraci� no atribu�des expressament per aquest

reglament a altres �rgans del Centre.

Les Comissions

El Claustre pot crear en qualsevol moment les Comissions que cregui adients per al bon
funcionament del Centre. En aquest cas regular� la composici� i normes dÕactuaci� de
cadascuna de les Comissions creades.

De manera permanent, i mentre el Claustre no disposi el contrari, funcionaran en el Centre
les seg�ents Comissions delegades del Claustre:

a) La Comissi� de Serveis.
b) La Comissi� de Doc�ncia i Professorat.
c) La Comissi� de Relacions Externes.

�s funci� de cadascun dels membres de les Comissions mantenir el contacte amb el seu
departament i/o estament en tot all� que �s espec�fic de la Comissi� a la qual pertany.

ELS ESTUDIANTS: REPRESENTACIO DELS ESTUDIANTS AL CENTRE

El Consell dÕEstudiants �s lÕ�rgan executiu intern representatiu de tots els alumnes del
Centre.

Estar� constitu�t per quatre membres representants de cada curs i grup (un delegat i tres
claustrals) escollits democr�ticament durant la primera setmana de curs.

El Consell dÕEstudiants �s la representaci� dels estudiants a la qual els alumnes hauran de
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rec�rrer per tal de solucionar tots els seus dubtes i/o problemes.

De tots els membres que el formen en sorgiran els diversos representants dels estudiants a
les comissions, Junta dÕEscola i altres �rgans administratius en qu� els alumnes tenen
representaci�. Aix� mateix tamb� participaran al Claustre de lÕEscola tots els alumnes que
formin el Consell dÕEstudiants.
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El Consell dÕEstudiants tindr� un equip de coordinaci� format per:

¥ President/a.
¥ Tresorer/a.
¥ Secretari/a.

que haur� dÕestar en contacte directe amb lÕequip directiu del Centre i tamb� amb
lÕAdministraci�.

Aquests membres representatius del Consell dÕEstudiants sÕescolliran democr�ticament
segons el reglament intern dÕaquest que est� a disposici� de tothom al local dÕestudiants.

El Consell dÕEstudiants convocar� lÕassemblea general quan ho consideri oport�.

L’Assemblea General d’Estudiants de l’Escola 

Estar� presidida pel president del Consell dÕEstudiants de lÕEscola, i la formaci� de la mesa
la determinar� lÕAssemblea.

El Consell dÕEstudiants elaborar� el seu reglament intern que haur� de ser aprovat per la
Junta del Centre.

Les Associacions d’estudiants

16 La guia de l'estudiant 1998-1999
Podran crear-se a lÕEscola les associacions dÕEstudiants, amb finalitats l�cites, que aix� ho
solálicitin.

La Direcci� del Centre dotar� aquestes associacions dÕestudiants, en la mesura que sigui
possible, dels mitjans infrastructurals m�nims per al seu funcionament.



empresarials-sabadell  15/7/98 08:05  P�gina 17
L’ADMINISTRACIÓ DEL CENTRE

Administraci� del Centre
S/117

Vicen� Sell�s

Gesti� Econ�mica Gesti� Acad�mica Consergeria Servei dÕInform�tica Distribu�da
S/116 S/119 S/023 S/126

Carmen L�pez Montserrat Masoliver Josep Colillas Julio Angosto
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Biblioteca Cua departamental Secretaria de Direcci�
S/012 S/213 S/113

Montse Mallorqu� Dolors Cruz Rosa Ramos
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1.2. ELS ESTUDIS

DEPARTAMENTS QUE FAN DOCÈNCIA AL CENTRE

Les assignatures del pla dÕestudis sÕimparteixen per professors de les diferents �rees de
coneixement dels departaments de la Universitat Aut�noma de Barcelona. Dels objectius
de les assignatures, el seu contingut i la forma dÕavaluaci� nÕ�s responsable el departament,
que coordina tots els professors de cada assignatura.

Per tal de donar suport administratiu i/o consultes als professors que imparteixen
doc�ncia al Centre, lÕEscola disposa dÕuna persona dÕadministraci� i serveis: Dolors Cruz,
per realitzar aquestes tasques:

Despatx: Tel�fon: Adre�a electr�nica Horari dÕatenci�:
2n pis: porta S/213 93-728 77 61 D_Cruz@minerva.uab.es dÕ11:00 a 13:00 hores i

de 15:30 a 16:30 hores.

La doc�ncia de les assignatures del pla dÕestudis de la diplomatura en Ci�ncies Empresarials
que imparteix lÕEscola, correspon als departaments seg�ents:

Departament Tel�fon Adre�a electr�nica
Departament de Dret Privat 93-581 21 45 d.dret.privat@uab.es
Departament de Dret P�blic i Ci�ncies
Hist�rico-jur�diques 93-581 13 00 d.dret.p�blic@uab.es
Departament dÕEconomia Aplicada 93-581 16 80 Ecaplicada@volcano.uab.es
Departament dÕEconomia de lÕEmpresa 93-581 12 09 Ecempresa@volcano.uab.es
Departament dÕEconomia i Hist�ria
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Econ�mica 93-581 12 00 Marioj@cc.uab.es
Departament de Filologia Anglesa i
German�stica 93-581 15 67 Ilfi0@cc.uab.es
Departament de Filologia Francesa i
Rom�nica 93-581 14 10 d.fil.francesa@uab.es
Departament de Sociologia 93-581 11 52 d.sociologia@uab.es
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ESTRUCTURA DOCENT: PROFESSORS DEL CURS 1997/1998

Cognoms Nom Dept. Despatx Tel.1 E_mail
ALVAREZ GOMEZ Manuel Economia de lÕempresa 210 735 M_ALVAREZ@EUEE.UAB.ES
ARROYO MARTINEZ Jorge Dret privat 212 707 J_ARROYO@EUEE.UAB.ES
BERDIE MURO Elena Dret privat 212 707 E_BERDIE@EUEE.UAB.ES
BERDOR ABAD Carles Dret p�blic 218 706 C_BERDOR@EUEE.UAB.ES
BOLTAINA BOSCH Xavier Dret p�blic 218 706 X_BOLTAINA@EUEE.UAB.ES
BORRËS CATALË Vicent Sociologia 216 768 V_BORRAS@EUEE.UAB.ES
BRA�AS ESPI�EIRA J. Manel Economia aplicada 223 710 JM_BRA�AS@EUEE.UAB.ES
BUZA RODRêGUEZ Jos� Julio Economia de lÕempresa 211 736 J_BUZA@EUEE.UAB.ES
CASABLANCAS SEGURA Carme Economia de lÕempresa 203 740 C_CASABLANCAS@EUEE.UAB.ES
CATALË GUITART Dolors Filologia francesa 226 705 D_CATALA@EUEE.UAB.ES
CELMA SANZ Jordi Economia de lÕempresa 207 732 J_CELMA@EUEE.UAB.ES
CERAVALLS PUJOL Rosa Economia de lÕempresa 209 730 R_CERAVALLS@EUEE.UAB.ES
DE ALOS-MONER VILA Ramon Sociologia 204 703 R_DEALOS@EUUE.UAB.ES
DEU BAIGUAL Esteve E. i Hist�ria econ�mica 225 708 E_DEU@EUEE.UAB.ES
DURO MORENO Juan A. Economia aplicada 224 766 J_DURO@EUEE.UAB.ES
ESCARDO MARIN Teresa Filologia anglesa 226 705 T_ESCARDO@EUEE.UAB.ES
ESTAP� DUBREUIL Gl�ria Economia de lÕempresa 208 733 G_ESTAPE@EUEE.UAB.ES
EXPîSITO SANCHEZ Jordi Economia de lÕempresa 211 736 J_EXPOSITO@EUEE.UAB.ES
FATJî GîMEZ Pedro E. i Hist�ria econ�mica 225 708 P_FATJO@EUEE.UAB.ES
FERNANDEZ RIERA Berta Economia de lÕempresa 221 743 B_FERNANDEZ@EUEE.UAB.ES
GALLO MARTêNEZ Rosal�a Economia de lÕempresa 209 730 R_GALLO@EUEE.UAB.ES
GîMEZ VALLS Francesc Economia de lÕempresa 219 741 F_GOMEZ@EUEE.UAB.ES
GUERRERO BONED Santiago Economia de lÕempresa 210 735 S_GUERRERO@EUEE.UAB.ES
JARQUE RIBERA Xavier E. i Hist�ria econ�mica 224 766 X_JARQUE@EUEE.UAB.ES
JELOVAC Isabela E. i Hist�ria econ�mica 224 766 I_JELOVAC@EUEE.UAB.ES
JORDç PUJOL Carme Economia de lÕempresa 209 730 C_JORDA@EUEE.UAB.ES
JOVELL TURRî Llu�s Economia aplicada 223 710 LL_JOVELL@EUEE.UAB.ES
LOPE PE�A Andreu Sociologia 204 703 A_LOPE@EUEE.UAB.ES
LîPEZ ROLDçN Pedro Sociologia 216 768 P_LOPEZ@EUEE.UAB.ES
LLONCH CASANOVAS Montserrat E. i Hist�ria econ�mica 224 766 M_LLONC@EUEE.UAB.ES
MANRESA ROBLEDO Antonio Economia de lÕempresa 208 733 A_MANRESA@EUEE.UAB.ES
MçRQUEZ CEBRIçN Dolors Economia de lÕempresa 206 731 D_MARQUEZ@EUEE.UAB.ES
MçRQUEZ GîMEZ Joan Manuel Economia de lÕempresa 208 733 JMANEL@EUEE.UAB.ES
MARTê PASTOR Albert Economia de lÕempresa 220 742 A_MARTI@EUEE.UAB.ES
MARTêNEZ LACAMBRA Albert Economia de lÕempresa 220 742 A_MARTINEZ@EUEE.UAB.ES
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MARTêNEZ LACAMBRA Leonor Economia de lÕempresa 209 730 L_MARTINEZ@EUEE.UAB.ES
MELLADO GUARDIOLA Mat�as Filologia francesa 226 705 M_MELLADO@EUEE.UAB.ES
MOYANO CçMARA Rafael Economia de lÕempresa 209 730 R_MOYANO@EUEE.UAB.ES

1. Recordeu que per poder trucar des de fora de lÕEscola heu de marcar primer 93 728 7 i despr�s els
tres d�gits corresponents.
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Cognoms Nom Dept. Despatx Tel.1 E_mail
MTNZ-CARRASCO PIGNATELLI Jos� Miguel Dret p�blic 218 706 PIGNATELLI@EUEE.UAB.ES
MUR EFFING Merc� Filologia anglesa 226 705 M_MUR@EUEE.UAB.ES
NOGUERA NOGUERA Maria Economia de lÕempresa 220 742 M_NOGUERA@EUEE.UAB.ES
OLIVER FRAUCA Elisabet E.i Hist�ria econ�mica 224 766 E_OLIVER@EUEE.UAB.ES
POSADA ARRIBAS Xavier Sociologia 204 703 X_POSADA@EUEE.UAB.ES
PRUNELL LANDA Rosa Economia de lÕempresa 219 741 R_PRUNELL@EUEE.UAB.ES
PUENTE MARGALEF Jaume Economia aplicada 222 709 J_PUENTE@EUEE.UAB.ES
PUIG GîMEZ Albert Economia aplicada 224 766 A_PUIG@EUEE.UAB.ES
QUER PERAMIQUEL Agust� Economia de lÕempresa 221 743 A_QUER@EUEE.UAB.ES
QUERO GALLEGO Manuel Jos� Economia de lÕempresa 217 739 M_QUERO@EUEE.UAB.ES
QUEROL BENET Josep Dret privat 212 707 J_QUEROL@EUEE.UAB.ES
ROMERO P�REZ Luis Fernando Economia de lÕempresa 211 736 L_ROMERO@EUEE.UAB.ES
ROVIRA VAL Maria Rosa Economia de lÕempresa 221 743 M_ROVIRA@EUEE.UAB.ES
SALA CUBERTA Albert Economia de lÕempresa 217 739 A_SALA@EUEE.UAB.ES
SALA LîPEZ Pere E. i Hist�ria econ�mica 224 766 P_SALA@EUEE.UAB.ES
SALA LORDA H�ctor Economia aplicada 224 766 H_SALA@EUEE.UAB.ES
SANOU VILARRODONA Lina Economia de lÕempresa 206 731 L_SANOU@EUEE.UAB.ES
SANTANA GARCêA Juan Antonio Economia aplicada 224 766 J_SANTANA@EUEE.UAB.ES
SENTêS ROS Xavier Economia de lÕempresa 203 740 X_SENTIS@EUEE.UAB.ES
SOMOZA LîPEZ Antonio Economia de lÕempresa 219 741 A_SOMOZA@EUEE.UAB.ES
SORIANO SAEZ Pilar Economia de lÕempresa 205 734 P_SORIANO@EUEE.UAB.ES
TENZA GRAELLS Anna Economia aplicada 222 709 A_TENZA@EUEE.UAB.ES
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TORREGUITART MIRADA Consol Economia de lÕempresa 217 739 C_TORRE@EUEE.UAB.ES
TORRES MASANA Olga Economia de lÕempresa 205 734 O_TORRES@EUEE.UAB.ES
UROZ FELICES Francesc Economia de lÕempresa 203 740 F_UROZ@EUEE.UAB.ES
VALLB� ANSESA Ramon Dret p�blic 218 706 R_VALLBE@EUEE.UAB.ES
VANCELLS FARRARî Albert Economia de lÕempresa 203 740 A_VANCELLS_@EUEE.UAB.ES
VILLAZîN HERVçS C�sar Economia de lÕempresa 207 732 C_VILLAZON@ EUEE.UAB.ES
1. Recordeu que per poder trucar des de fora de lÕEscola heu de marcar primer 93 728 7 i despr�s els
tres d�gits corresponents.
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ELS NOSTRES ESTUDIS

LÕEscola Universit�ria dÕEstudis Empresarials imparteix els estudis de Diplomat en Ci�ncies
Empresarials en dos plans dÕestudis diferents. El primer, que es va aprovar lÕany 1992,
sÕextingir� aquest cur acad�mic 1998/99. Pel que fa al segon pla, �s una revisi� de lÕanterior
seguint les directrius aprovades pel Reial Decret 779/1998 de 30 dÕabril. Va ser aprovat el
25 de novembre de 1997 i va entrar en funcionament el curs 1997-98.

Ambd�s plans dÕestudis estan estructurats en cr�dits. Un cr�dit equival a 10 hores de classe
te�rica, pr�ctica o equivalent. Cada assignatura t� una equival�ncia en cr�dits i tots els que
la formen s�n del mateix tipus. Els cr�dits poden ser troncals, obligatoris, optatius o de lliure
elecci�:

a) S�n cr�dits troncals aquells que les directrius generals estableixen per a la diplomatura
en ci�ncies empresarials en tot lÕ�mbit de lÕEstat. 

b) S�n cr�dits obligatoris, aquells que estableix la universitat i que obligat�riament ha de
cursar lÕalumne per configurar el seu curr�culum.

c) S�n cr�dits optatius aquells que la universitat determini lliurement dins del propi pla
dÕestudis i que lÕalumne podr� escollir entre els que ofereix el centre per a la seva titulaci�,
fins a assolir com a m�nim el total exigit.
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d) S�n cr�dits de lliure elecci� aquells que lÕalumne pot escollir lliurement entre les mat�ries
optatives del seu pla dÕestudis o entre tota lÕoferta dels centres de la Universitat Aut�noma
de Barcelona (consulteu les restriccions a la normativa). Un 10% de la totalitat dels cr�dits
de la titulaci� hauran de ser de lliure elecci�. A m�s, tamb� es podran recon�ixer com
a cr�dits de lliure elecci� activitats ofertes per la UAB i dÕaltres institucions amb conveni
(consulteu la taula dÕactivitats i cursos que possibiliten reconeixement de cr�dits).
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Pla d’Estudis 1997
(resoluci� 25311 de 05-11-97, BOE n�m. 284 de 27 de novembre de 1997)

El pla dÕestudis est� distribu�t en tres cursos acad�mics que sÕestructuren en dos semestres
cadascun. Per obtenir el t�tol de Diplomat en Ci�ncies Empresarials cal haver superat un
m�nim de 180 cr�dits, que han dÕestar distribu�ts de la manera seg�ent:

Cicle Curs Cr�dits Cr�dits Cr�dits Cr�dits de Cr�dits
troncals obligatoris optatius lliure totals

elecci�

1* 49,5 6,0 0 4,5 60,0
1r cicle 2* 28,5 19,5 12,0 0 60,0

3* 31,5 4,5 10,5 13,5 60,0

109,5 30,0 22,5 18,0 180,0

(*) Recordeu que durant el primer curs us heu de matricular obligat�riament dÕun
m�nim de 60 cr�dits, i que mai podreu cursar m�s de 90 cr�dits anuals.

LÕEscola recomana que les opcions de lÕalumne segueixen un dels DOS ITINERARIS
seg�ents: 

Itinerari per cursar la diplomatura en 3 anys acadèmics:

PRIMER CURS

Codi Assignatura Tipus Cr�dits Departament

Assignatures anuals
24781 Economia espanyola i mundial Troncal 9,0 E. Aplicada
24782 Introducci� a lÕeconomia(**) Troncal 9,0 E. Aplicada
24780 Introducci� a la comptabilitat(**) Troncal 9,0 E. Empresa
24783 Matem�tiques aplicades a lÕempresa Troncal 9,0 E. Empresa

Primer quadrimestre
24784 Introducci� al dret i al dret mercantil Troncal 7,5 Dret Privat
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Segon quadrimestre
24785 Introducci� a lÕeconomia de lÕempresa(**) Troncal 6,0 E. Empresa
24786 Hist�ria econ�mica mundial Obligat�ria 6,0 E. i H. Econ�mica

Total cr�dits troncals i obligatoris 55,5

Els cr�dits de lliure elecci� (18 cr�dits) es poden cursar distribu�ts entre el primer i el tercer
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curs. En el primer curs es recomana cursar fins a un m�xim de 4,5 cr�dits. Podeu consultar
les assignatures optatives ofertes pel centre.

SEGON CURS

Codi Assignatura Tipus Cr�dits Departament

Assignatures anuals
24787 Comptabilitat superior Obligat�ria 10,5 E. Empresa

Primer quadrimestre
24792 Direcci� Financera I (Grups 10 i 20) Troncal 4,5 E. Empresa
20245 Estad�stica I Troncal 4,5 E. Empresa
20254 Fiscalitat de lÕempresa (Grups 20 i 50) Troncal 4,5 Dret P�blic i C. H.
24789 Inform�tica de gesti� (Grup 10)(**) Troncal * 6,0 E. Empresa
20250 Matem�tica financera Troncal 4,5 E. Empresa
20262 Sociologia de lÕempresa Obligat�ria 4,5 Sociologia

Segon quadrimestre
24792 Direcci� Financera I (Grups 50) Troncal 4,5 E.Empresa
24790 Direcci� dÕempresa I Troncal 4,5 E. Empresa
20251 Estad�stica II Obligat�ria 4,5 E. Empresa
20254 Fiscalitat de lÕempresa (Grup 10) Troncal 4,5 Dret P�blic i C. H
24789 Inform�tica de gesti� (Grups 20 i 50) (**) Troncal* 6,0 E. Empresa

Total cr�dits troncals i obligatoris 48,0

Els cr�dits optatius (22,5 cr�dits) es poden cursar distribu�ts entre el segon i el tercer curs.
En el segon curs es recomana cursar fins a un m�xim de 12 cr�dits. Podeu consultar les
assignatures optatives ofertes pel centre.
* Es recomana haver superat tota la troncalitat i obligatorietat de primer abans de cursar
aquesta assignatura: 24789 Inform�tica de Gesti� (grups 10, 20 i 50).

TERCER CURS

Codi Assignatura Tipus Cr�dits Departament
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Primer quadrimestre
24796 Comptabilitat de costos Troncal 4,5 E. Empresa
24802 Direcci� dÕempresa II (Grups 10 i 20) Troncal 4,5 E. Empresa
20261 Direcci� comercial I Troncal 4,5 E. Empresa
24801 Direcci� financera II (Grup 50) Troncal 4,5 E. Empresa
20266 Macroeconomia Obligat�ria 4,5 E. Aplicada
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Codi Assignatura Tipus Cr�dits Departament

Segon quadrimestre
24802 Direcci� dÕempresa II (Grup 50) Troncal 4,5 E. Empresa
24797 Comptabilitat de gesti� Troncal 4,5 E. Empresa
20269 Direcci� comercial II Troncal 4,5 E. Empresa
24801 Direcci� financera II (Grups 10 i 20) Troncal 4,5 E. Empresa
20268 Dret laboral Troncal 4,5 Dret P�blic i C. H.

Total cr�dits troncals i obligatoris 36,0

En el tercer curs es recomana cursar fins a un m�xim de 10,5 cr�dits optatius i 13,5 de
lliure elecci�. Podeu consultar les assignatures optatives ofertes pel centre.

ASSIGNATURES OPTATIVES

Codi Assignatura Cr�dits Departament

24804 An�lisi dÕestats financers (*) 6,0 E. Empresa
24805 Auditoria interna i de gesti� 4,5 E. Empresa
24806 Comptabilitat mediambiental 4,5 E. Empresa
24807 Comptabilitat p�blica 4,5 E. Empresa
24808 Consolidaci� dÕestats financers (*) 6,0 E. Empresa
24809 Creaci� dÕempreses (*) 6,0 E. Empresa
24810 Dret industrial i contractes mercantils 4,5 Dret Privat
24811 Economia de lÕempresa asseguradora 4,5 E. Empresa
20282 Economia de lÕempresa banc�ria 4,5 E. Empresa
24813 Economia de lÕorganitzaci� industrial 4,5 E. i H. Econ�mica
20275 Empresa i societat 4,5 Sociologia
20280 Estrat�gies de comunicaci� i imatge empresarial 4,5 E. Empresa
20281 Fiscalitat internacional 4,5 Dret P�blic i C. H.
24818 Gesti� de lÕempresa als mercats financers (*) 6,0 E. Empresa
24817 Gesti� de la producci� 4,5 E. Empresa
20274 Hist�ria de lÕempresa 4,5 E. i H. Econ�mica
24819 Hist�ria econ�mica dÕEspanya 4,5 E. i H. Econ�mica
24821 Idioma empresarial I. Avan�at 4,5 F. Anglesa i G.
24823 Idioma empresarial I. Introducci� 4,5 F. Anglesa i G.
24822 Idioma empresarial II. Avan�at 4,5 F. Francesa i R.
24824 Idioma empresarial II. Introducci� 4,5 F. Francesa i R.
24825 Investigaci� operativa (**) 4,5 E. Empresa
20276 Metodologia i t�cniques dÕinvestigaci� social 4,5 Sociologia
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20256 Microeconomia 4,5 E. i H. Econ�mica
24828 Pol�tica econ�mica de lÕempresa 4,5 E. Empresa
24829 Pol�tica econ�mica i an�lisi de conjuntura 4,5 E. Aplicada
24830 Sociologia del consum 4,5 Sociologia
24831 T�cniques dÕinvestigaci� social: An�lisi de mercats 6,0 E. Empresa
24832 Temes dÕeconomia aplicada (no sÕofereix aquest curs) 4,5 E. Aplicada
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(*) Assignatures amb doc�ncia tutoritzada, aix� vol dir que una part de la doc�ncia de
lÕassignatura es far� a classe i, la resta, fins a realitzar el total de cr�dits, es far� mitjan�ant
tutories.

Itinerari per cursar la diplomatura en 4 anys acadèmics (via lenta)

Aquest itinerari est� especialment pensat per als alumnes que treballen, doncs la
doc�ncia est� programada a partir de les 18:00 hores.

PRIMER CURS

Codi Assignatura Tipus Cr�dits Departament

Assignatures anuals
24781 Economia espanyola i mundial Troncal 9,0 E. Aplicada
24782 Introducci� a lÕeconomia (**) Troncal 9,0 E. Aplicada
24780 Introducci� a la comptabilitat (**) Troncal 9,0 E. Empresa
24783 Matem�tiques aplicades a lÕempresa Troncal 9,0 E. Empresa

Primer quadrimestre
24784 Introducci� al dret i al dret mercantil Troncal 7,5 Dret Privat

Segon quadrimestre
24785 Introducci� a lÕeconomia de lÕempresa (**)Troncal 6,0 E. Empresa
24786 Hist�ria econ�mica mundial Obligat�ria 6,0 E. i H. Econ�mica

Total cr�dits troncals i obligatoris 55,5

SEGON CURS

Codi Assignatura Tipus Cr�dits Departament

Assignatures anuals
24787 Comptabilitat superior Obligat�ria 10,5 E. Empresa

Primer quadrimestre
20245 Estad�stica I Troncal 4,5 E. Empresa
24789 Inform�tica de gesti� (**) Troncal 6,0 E. Empresa
20250 Matem�tica financera Troncal 4,5 E. Empresa
20262 Sociologia de lÕempresa Obligat�ria 4,5 Sociologia
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Segon quadrimestre
24792 Direcci� Financera I Troncal 4,5 E. Empresa
20251 Estad�stica II Obligat�ria 4,5 E. Empresa
20254 Fiscalitat de lÕempresa Troncal 4,5 Dret P�blic i C. H.

Total cr�dits troncals i obligatoris 43,5
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TERCER CURS

Codi Assignatura Tipus Cr�dits Departament

Primer quadrimestre
24796 Comptabilitat de costos Troncal 4,5 E. Empresa
20261 Direcci� comercial I Troncal 4,5 E. Empresa
24790 Direcci� dÕempresa I Troncal 4,5 E. Empresa

Segon quadrimestre
20269 Direcci� comercial II Troncal 4,5 E. Empresa
24802 Direcci� dÕempresa II Troncal 4,5 E. Empresa

Total cr�dits troncals i obligatoris 22,5

Es recomana cursar la major part dels cr�dits optatius (22,5 cr�dits) i de lliure elecci� (18
cr�dits) a partir del tercer curs. Podeu consultar les assignatures optatives ofertes pel centre.

QUART CURS

Codi Assignatura Tipus Cr�dits Departament

Primer quadrimestre
20268 Dret laboral Troncal 4,5 Dret P�blic
24801 Direcci� financera II Troncal 4,5 E. Empresa
Segon quadrimestre
24797 Comptabilitat de gesti� Troncal 4,5 E. Empresa
20266 Macroeconomia Obligat�ria 4,5 E. Aplicada

Total cr�dits troncals i obligatoris 18,0

En el quart curs es recomana cursar fins a un m�xim de 10,5 cr�dits optatius i 13,5 de lliure
elecci�. Podeu consultar les assignatures optatives ofertes pel centre.
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Incompatibilitats

(* *) El contingut dÕaquestes assignatures �s equivalent al dÕassignatures de les Enginyeries
T�cniques en Inform�tica de Gesti� i de Sistemes, per tant els alumnes de la Diplomatura
en Estudis Empresarials no podran matricular-se dÕaquestes com a assignatures de lliure
elecci�.
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Pla d’Estudis 1992
(resoluci� 1560 de 30-11-92, BOE n�m. 18 de 21 de gener de 1993)

Com ja sabeu, lÕEUEE va fixar dos anys acad�mics, �s a dir, quatre convocat�ries, per
extingir el pla dÕestudis de 1992. Aix� vol dir que es podran seguir els estudis de Diplomat
en Ci�ncies Empresarials en aquest pla dÕestudis fins el proper any acad�mic 1998/99.
Tothom qui no hagi finalitzat els seus estudis a la convocat�ria de setembre de 1999,
haur� dÕadaptar-se al pla dÕestudis revisat.

Malgrat aix�, el alumnes que estiguin cursant el pla dÕestudis antic podran optar per completar
el seu curr�culum directament a trav�s del nou pla resultant, solálicitant lÕadaptaci� del seu
expedient al nou pla. Per aix�, tan sols cal que us adreceu a la Gesti� Acad�mica (consulteu
lÕhorari dÕatenci� al p�blic a lÕapartat de serveis dÕaquesta guia) i ompliu el formulari que
us ser� facilitat. En el moment de formalitzar la matr�cula ja sÕhaur� mecanitzat el canvi de
pla.

Per a lÕany 1998/99, el centre organitzar� la doc�ncia del Pla Vell de la seg�ent manera:

¥ SÕemprar� el mecanisme de doc�ncia alternativa. La doc�ncia alternativa consisteix en
el fet que lÕestudiant es matricula de les assignatures del Pla Vell, per� rep la doc�ncia a
trav�s dÕassignatures del Pla Nou, seguint la taula dÕequiparacions aprovada juntament
amb el pla dÕestudis revisat.

¥ Es crear� un �nic grup de matr�cula de Pla Vell, el grup 44, normalment mantingut en
el segon quadrimestre, amb dues convocat�ries dÕexamen, juny i setembre (confirmeu
el quadrimestre abans de matricular-vos). LÕalumne, per�, podr� rebre la doc�ncia al
grup de Pla Nou que sÕadapti m�s a les seves necessitats. Per tal de coordinar els diferents
grups de doc�ncia, cada assignatura de Pla Vell tindr� un �nic professor responsable.

¥ Ser� potestat dels professors responsables de cada assignatura decidir si lÕalumne de Pla
Vell fa el mateix examen que el de Pla Nou, o si es fa un examen diferent per a cada pla.

�s molt important que tingueu en compte que:

1. Si es volen finalitzar els estudis a la convocat�ria de febrer de 1999, cal que demaneu
convocat�ria extraordin�ria dÕacabament dÕestudis (del 7 al 18 de desembre de
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1998) de les assignatures del segon quadrimestre, �s a dir, les que tenen les
convocat�ries dÕexamen de juny i de setembre (confirmeu el quadrimestre en el full
de matr�cula). Llegiu amb detall la normativa de solálicitud de convocat�ria
extraordin�ria a lÕapartat 2 dÕaquesta guia.

2. Una vegada sÕha formalitzat la matr�cula en el Pla Vell, ja no es pot solálicitar
lÕadaptaci� fins al proper curs acad�mic.
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El pla dÕestudis est� distribu�t en tres cursos acad�mics que sÕestructuren en dos semestres
cadascun, i cal superar un m�nim de 201 cr�dits, per tenir dret a obtenir el t�tol de diplomat
en ci�ncies empresarials. Aquests 201 cr�dits estan distribu�ts de la seg�ent manera:

Cicle Curs Cr�dits Cr�dits Cr�dits Cr�dits de Cr�dits
troncals obligatoris optatius lliure totals

elecci�

1* 44,5 9,0 0 14,0 67,5
1r cicle 2* 43,5 16,0 0 7,0 66,5

3* 40,5 4,5 22,0 0 67,0

128,5 29,5 22,0 21,0 201,0

El centre recomana que les opcions de lÕalumne segueixin lÕITINERARI seg�ent:

PRIMER CURS

Codi Assignatura Tipus Cr�dits Quadrimestre
dÕexamen

20236 Introducci� a lÕeconomia I (**) Troncal 4,5 Primer
20237 Economia mundial Troncal 4,5 Primer
20238 Matem�tiques aplicades a lÕempresa Troncal 7 Segon
20239 Introducci� a la comptabilitat I (**) Troncal 4,5 Primer
20240 Introducci� a lÕeconomia de

lÕempresa (**) Obligat�ria 4,5 Segon
20242 Introducci� a lÕeconomia II (**) Troncal 4,5 Segon
20243 Introducci� al dret i dret mercantil Troncal 6 Primer
20245 Estad�stica I Ñ Introducci� Troncal 4,5 Primer
20246 Introducci� a la comptabilitat II (**) Troncal 4,5 Segon
20249 Economia espanyola Troncal 4,5 Segon
20255 Hist�ria econ�mica Obligat�ria 4,5 Segon

SEGON CURS

20247 Comptabilitat de costos Troncal 7 Primer
20250 Matem�tica financera Troncal 4,5 Primer
20251 Estad�stica II - Estad�stica aplicada a

lÕempresa Troncal 4,5 Segon
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20252 Comptabilitat financera Troncal 4,5 Primer
20254 Fiscalitat de lÕempresa Troncal 4,5 Segon
20262 Sociologia de lÕempresa Obligat�ria 4,5 Primer
20256 Microeconomia Obligat�ria 4,5 Segon
20257 Optimitzaci� i investigaci� operativa (**) Obligat�ria 7 Segon
20258 Comptabilitat de societats Troncal 4,5 Segon
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Codi Assignatura Tipus Cr�dits Quadrimestre
dÕexamen

20248 Finances I - Cicle curt i intr. a la selecci�
dÕinversions Troncal 7 Primer

20253 Direcci� dÕempresa I - Cicle directiu i
negociaci� Troncal 7 Segon

Els cr�dits de lliure elecci� (21 cr�dits) es poden cursar distribu�ts en els tres cursos
acad�mics. En el primer curs podeu cursar fins a un m�xim de 14 cr�dits. En el segon curs
podeu cursar fins a un m�xim de 21 cr�dits. Podeu consultar les assignatures optatives
ofertes pel centre.

TERCER CURS

Codi Assignatura Tipus Cr�dits Quadrimestre
dÕexamen

20260 Finances II - Inversions i fonts
de finan�ament Troncal 7 Segon

20265 Direcci� dÕempresa II - Estrat�gia 
i recursos humans Troncal 7 Segon

20266 Macroeconomia Obligat�ria 4,5 Segon
20261 Direcci� comercial I - An�lisi

i investigaci� comercial Troncal 4,5 Primer
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20267 Inform�tica de gesti� I (**) Troncal 3 Primer
20268 Dret laboral Troncal 4,5 Segon
20269 Direcci� comercial II - Pol�tiques de

m�rqueting Troncal 4,5 Segon
20259 Comptabilitat de gesti� Troncal 7 Segon
22602 Inform�tica de gesti� II (**) Troncal 3 Segon
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ASSIGNATURES OPTATIVES

Especialitat gesti� comercial i internacional
(Es cursen durant el tercer curs fins a un m�xim de 23 cr�dits)

Codi Assignatura Cr�dits Quadrimestre
dÕexamen

20234 Macroeconomia aplicada-Pol. econ�mica i an�lisi de
conjuntura 4,5 Segon

20277 Gesti� internacional de lÕempresa 4,5 Segon
20278 Gesti� de lÕempresa als mercats financers 7 Segon
20279 T�cniques dÕinvestigaci� social - An�lisi de mercats 7 Segon
20280 Estrat�gies de comunicaci� I imatge empresarial 4,5 Segon
20281 Fiscalitat internacional 4,5 Primer

Especialitat gesti� i control intern 
Es cursen durant el tercer curs fins a un m�xim de 23 cr�dits)

Codi Assignatura Cr�dits Quadrimestre
dÕexamen

20282 Economia de lÕempresa financera 4,5 Segon
20283 Tecnologia i gesti� de la producci� 4,5 Segon
20284 An�lisi i auditoria dÕestats financers 7 Segon
20285 Auditoria dÕorganitzaci� i de gesti� 4,5 Primer
20288 Consolidaci� dÕestats financers 7 Segon
20287 Creaci� dÕempreses 4,5 Primer

Altres assignatures optatives ofertes per lÕescola
(fins a un total de 21 cr�dits)
Codi Assignatura Cr�dits Quadrimestre

dÕexamen

20271 Dret mercantil - Propietat industrial i contractes 4,5 Segon
20273 Idioma empresarial - Introducci� (angl�s/franc�s) 4,5 Segon
20272 Idioma empresarial - Nivell avan�at (angl�s/franc�s) 4,5 Segon
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20274 Hist�ria de lÕempresa 4,5 Segon
20275 Empresa i societat 4,5 Segon
20276 Metodologia i t�cniques dÕinvestigaci� social 4,5 Segon

Els cr�dits de lliure elecci� (21 cr�dits) es poden cursar distribu�ts en els tres cursos
acad�mics.
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Incompatibilitats

(* *) El contingut dÕaquestes assignatures �s equivalent al dÕassignatures de les Enginyeries
T�cniques en Inform�tica de Gesti� i de Sistemes, per tant els alumnes de la Diplomatura
en Estudis Empresarials no podran matricular-se dÕaquestes com a assignatures de lliure
elecci�.

Taula d’Equiparacions

Els alumnes que estiguin cursant el pla dÕestudis antic podran optar per completar el seu
curr�culum directament a trav�s del nou pla resultant, solálicitant lÕadaptaci� del seu
expedient al Pla Nou. Per aix�, tan sols cal que us adreceu a la Gesti� Acad�mica (consulteu
lÕhorari dÕatenci� al p�blic a aquesta guia) i ompliu el formulari que us ser� facilitat. En el
moment de formalitzar la matr�cula ja sÕhaur� mecanitzat el canvi de pla.

�s molt important que tingueu en compte que:

LÕadaptaci� per al curs 1998/1999 �s totalment volunt�ria. �s per aix� que cal que la
soláliciteu a la Gesti� Acad�mica del centre, mitjan�ant una inst�ncia que us ser�
facilitada.
El proc�s dÕadaptaci� no �s autom�tic. Una vegada heu presentat la solálicitud, la Gesti�
Acad�mica necessita una setmana per mecanitzar tot el proc�s. SÕhan fixat, per tant,
unes dates de solálicitud dÕadaptaci�:

Per a la matr�cula de juliol: fins al 15 de juliol de 1998
Per a la matr�cula de setembre: fins al 15 de setembre de 1998

Recordeu que una vegada sÕha solálicitat lÕadaptaci�, no sÕhi pot renunciar en cap
cas.

Codi Assignatura Cr�dits Codi Assignatura Cr�dits
20239 Introd. a la comptabilitat I 4,5 24780 Introducci� a la comptabilitat 9,0
20246 Introd. a la comptabilitat I 4,5
20237 Economia espanyola 4,5 24781 Economia espanyola i mundial 9,0
20249 Economia mundial 4,5
20236 Introducci� a lÕeconomia I 4,5 24782 Introducci� a lÕeconomia 9,0
20242 Introducci� a lÕeconomia II 4,5
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20238 Matem�t. aplic. a lÕempresa 7,0 24783 Matem�t. aplic. a lÕempresa 9,0
20243 Introd. al dret i dret mercantil 6,0 24784 Introd. al dret i dret mercantil 7,5
20240 Introd. a lÕecon. de lÕempresa 4,5 24785 Introd. a lÕecon. de lÕempresa 6,0
20255 Hist�ria econ�mica 4,5 24786 Hist�ria econ�mica mundial 6,0
20252 Comptabilitat financera 4,5 24787 Comptabilitat superior 10,5
20258 Comptabilitat de societats 4,5
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Codi Assignatura Cr�dits Codi Assignatura Cr�dits
20254 Fiscalitat de lÕempresa 4,5 20254 Fiscalitat de lÕempresa 4,5
20267 Inform�tica de gesti� I 3,0 24789 Inform�tica de gesti� 6,0
22602 Inform�tica de gesti� II 3,0
20253 Direcci� dÕempresa I 7,0 24790 Direcci� dÕempresa I 4,5
20262 Sociologia de lÕempresa 4,5 20262 Sociologia de lÕempresa 4,5
20248 Finances I 7,0 24792 Direcci� financera I 4,5
20250 Matem�tica financera 4,5 20250 Matem�tica financera 4,5
20245 Estad�stica I 4,5 20245 Estad�stica I 4,5
20251 Estad�stica II 4,5 20251 Estad�stica II 4,5
20247 Comptabilitat de costos 7,0 24796 Comptabilitat de costos 4,5
20259 Comptabilitat de gesti� 7,0 24797 Comptabilitat de gesti� 4,5
20268 Dret laboral 4,5 20268 Dret laboral 4,5
20261 Direcci� comercial I 4,5 20261 Direcci� comercial I 4,5
20269 Direcci� comercial II 4,5 20269 Direcci� comercial II 4,5
20260 Finances II 7,0 24801 Direcci� financera II 4,5
20265 Direcci� dÕempresa II 7,0 24802 Direcci� dÕempresa II 4,5
20266 Macroeconomia 4,5 20266 Macroeconomia 4,5
20284 An�lisi i audit. dÕestats finan. 7,0 24804 An�lisi dÕestats financers 6,0
20285 Auditor. dÕorganit. i gesti� 4,5 24805 Auditoria interna i de gesti� 4,5
20288 Consolidaci� dÕestats financers 7,0 24808 Consolidaci� dÕestats financers 6,0
20287 Creaci� dÕempreses 4,5 24809 Creaci� dÕempreses 6,0
20271 Dret mercantil 4,5 24810 Dret industrial i contrac. mercantils 4,5
20282 Economia de lÕempresa financera 4,5 20282 Economia de lÕempresa banc�ria 4,5
20275 Empresa i societat 4,5 20275 Empresa i societat 4,5
20280 Estrat�gies comun. imatge empres. 4,5 20280 Estrat�gies comun. imatge empres. 4,5
20281 Fiscalitat internacional 4,5 20281 Fiscalitat internacional 4,5
20278 Gesti� empresa mercats financers 7,0 24818 Gesti� empresa mercats financers 6,0
20283 Tecnologia i gesti� de producci� 4,5 24817 Gesti� de la producci� 4,5
20274 Hist�ria de lÕempresa 4,5 20274 Hist�ria de lÕempresa 4,5
20257 Optimitzaci� investigaci� operati. 7,0 24825 Investigaci� operativa 4,5
20276 Metodologia t�cniques invest. social 4,5 20276 Metodologia t�cniques invest. social 4,5
20256 Microeconomia 4,5 20256 Microeconomia 4,5
20234 Macroeconomia aplicada: pol�tica 4,5 24829 Pol�tica econ�mica i an�lisi de conjuntura 4,5

econ�mica i an�lisi conjuntura
20279 T�cniques investigaci� social: A.M. 7,0 24831 T�cniques investigaci� social: A.M. 6,0
20272 Idioma empresarial (angl�s). Avan�at 4,5 24821 Idioma empresarial I (Angl�s). Avan�at 4,5
20273 Idioma empresarial (angl�s). Introducci� 4,5 24823 Idioma empresarial I (Angl�s). Introducci� 4,5
20272 Idioma empresarial (franc�s). Avan�at 4,5 24822 Idioma empresarial II (Franc�s). Avan�at 4,5
20273 Idioma empresarial (franc�s). Introducci� 4,5 24824 Idioma empresarial II (Franc�s). Introducci� 4,5
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20248 Finances I 7,0 24792 Direcci� financera I 4,5
20260 Finances II 7,0 24801 Direcci� financera II 4,5

20282 Econom. de lÕempresa banc�ria 4,5
20253 Direcci� dÕempresa I 7,0 24790 Direcci� dÕempresa I 4,5
20265 Direcci� dÕempresa II 7,0 24802 Direcci� dÕempresa II 4,5

24828 Pol�tica econ�m. de lÕempresa 4,5
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Codi Assignatura Cr�dits Codi Assignatura Cr�dits
20248 Finances I 7,0 24792 Direcci� financera I 4,5
20253 Direcci� dÕempresa I 7,0 24790 Direcci� dÕempresa I 4,5

24828 Pol�tica econ�m. de lÕempresa 4,5
20247 Comptabilitat de costos 7,0 24796 Comptabilitat de costos 4,5
20259 Comptabilitat de gesti� 7,0 24797 Comptabilitat de gesti� 4,5

24805 Auditoria interna i de gesti� 4,5

Si voleu m�s informaci� sobre la normativa dÕequiparacions (barem de notes,...) us podeu
adre�ar a la Gesti� Acad�mica (secretaria) durant lÕhorari dÕatenci�.

Descripció dels programes de les assignatures (ordenació alfabètica)

24804 - Anàlisi d’estats financers
Objectius: Estudi dels estats comptables, naturalesa, significat i interpretaci� econ�mica.
Aprendre a aplicar les principals eines per analitzar els estats comptables, com fer diagn�stics
i establir conclusions. LÕassignatura t� un alt contingut pr�ctic, per tal de proporcionar a
lÕalumne una metodologia dÕestudi-treball que li sigui �til en la seva tasca professional.
Aprendre a determinar quins nivells i graus dÕinformaci� comptable s�n significatius en
funci� dels objectius de gesti�.
Contingut: - Informaci� comptable i dels estats financers.- An�lisi de la situaci� financera
a curt i llarg termini.- An�lisi de resultats i estudi de rendibilitat.

24805 - Auditoria interna de gestió
Objectius: LÕassignatura constar� de dues parts, una adre�ada a verificar lÕefici�ncia de
lÕorganitzaci� de lÕempresa, lÕauditoria operativa, i lÕaltra adre�ada a verificar els comptes
anuals de lÕempresa, el grau de compliment dels principis comptables i altres normes
dÕauditoria. 
Contingut: - An�lisi del funcionament de lÕempresa, comprovant el grau de control intern,
el nivell dÕorganitzaci� i lÕadequaci� dels sistemes i procediments comptables emprats.-
Auditoria operativa.- T�cniques dÕauditoria.- Verificaci� de comptes anuals.- Principis i
normes comptables.
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24796 - Comptabilitat de costos
Objectius: Con�ixer la formaci� del cost de lÕarticle. Estudiar el proc�s dÕassignaci� del
cost indirecte. Analitzar el cost com a element fonamental en la determinaci� del preu. 
Contingut: El concepte de cost, c�lculs per determinar el cost dels productes, serveis o
seccions.- El repartiment dels costos indirectes, el centre de cost.- Sistema ABC.
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24797 - Comptabilitat de gestió
Objectius: Introduir lÕestructura de les previsions, desenvolupar lÕan�lisi i c�lcul dels costos
est�ndards i determinaci� de les desviacions b�siques com a informaci� econ�mica-comptable
per a una correcta gesti� de lÕempresa. 
Contingut: Utilitzaci� de previsions en el c�lcul del cost est�ndard.- Proc�s de determinaci�
del cost est�ndard.- Pressupostos fix i flexible.- Determinaci� del resultat en un sistema de
costos est�ndards.- An�lisi de les desviacions.- Presa de decisions a curt termini.

24806 - Comptabilitat Mediambiental 
Objectius: Introduir el factor mediambiental en la formaci� dels futurs gestors de lÕempresa,
donada la creixent import�ncia que la societat atorga a la repercussi� que lÕactivitat
empresarial t� sobre lÕentorn.
Continguts: - Causes de la situaci� actual.- Les parts interessades.- Sistemes de gesti�
mediambiental.- La comptabilitat mediambiental.- Informes mediambientals.
Bibliografia b�sica:
GRAY, ROB: Accounting for the environment. Paul Chapman Pub. 1993.
Guia per a la implantaci� i desenvolupament dÕun sistema de gesti� mediambiental.
Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1997.

24807 - Comptabilitat Pública
Objectius: Delimitar el sector p�blic i les entitats sense �nim de lucre, estudiar la normativa
que regula la comptabilitat p�blica a Espanya i les finalitats de la informaci� comptable del
sector p�blic.
Contingut: La comptabilitat i el sector p�blic. El pressupost. Comptabilitzaci� de les
operacions pressupost�ries i de les operacions no pressupost�ries. Conversi� de dades de
Comptabilitat General a Comptabilitat P�blica. La liquidaci� de lÕexercici. Els comptes
anuals.

24787 - Comptabilitat superior
Objectius: Analitzar el marc jur�dico-comptable que afecta a les societats (normes UE i
nacionals). Aprofundiment de lÕestudi dels elements i masses patrimonials m�s importants
de lÕempresa. Estudiar la comptabilitat pel que fa al subjecte i segons els diferents tipus de
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societats mercantils. Analitzar les fases m�s rellevants de la vida de les societats mercantils,
constituci�, dissoluci� i liquidaci�.
Contingut: Marc jur�dico-comptable.- Normalitzaci� comunit�ria.- An�lisi del patrimoni
de lÕempresa.- El finan�ament permanent de lÕempresa.- La societat an�nima: constituci�.-
Variacions patrimonials, origen.- Dissoluci�.- Altres tipus de societats.- Transformaci� de
societats.
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24808 - Consolidació estats financers
Objectius: Introduir lÕalumne dins de la problem�tica general dels grups dÕempreses.
Analitzar i resoldre les operacions de consolidaci� dels comptes anuals. 
Contingut: Grups dÕempreses. Formes de domini.- Conjunts consolidables i m�todes de
consolidaci�.- Operacions i fases de consolidaci�.- Els comptes anuals consolidats: balan�,
compte de resultats.- El cash-flow del grup.- Problemes espec�fics de la consolidaci�.

24809 - Creació d’empreses
Objectius: LÕobjectiu dÕaquesta assignatura �s estudiar el proc�s formal de la creaci� dÕuna
empresa. Aquest proc�s sÕacostuma a dividir en tres etapes: lÕempresari, la idea de negoci
i el pla dÕempresa. En la primera etapa sÕanalitza la figura de lÕemprenedor (o grup
dÕemprenedors) com a subjecte actiu en el proc�s de creaci� dÕuna empresa. En la segona
etapa sÕestudia la idea empresarial com una possible oportunitat de negoci. I, finalment, la
tercera etapa, la part amb m�s pes espec�fic del curs, t� com a objectiu b�sic estudiar el
proc�s que pot conduir a convertir una idea empresarial en una empresa; �s a dir, el pla
dÕacci� i el pla dÕempresa.
Apareixen en el programa altres temes colálaterals, per� no per aquesta ra� menys importants,
en el proc�s de la creaci� dÕempreses com s�n: lÕan�lisi dels factors que incideixen en lÕ�xit
i en el frac�s de les noves empreses i lÕestudi de les pol�tiques p�bliques de foment i ajut a
la creaci� dÕempreses.
Contingut: Primera part: La figura de lÕemprenedor. LÕoportunitat de negoci. La decisi�
de crear una empresa (la fase prenatal). Segona part: Elecci� de la forma jur�dica i tr�mits
burocr�tics per a la constituci� de la nova empresa. El pla dÕempresa. Tercera part: Factors
dÕ�xit i frac�s en la creaci� de noves empreses: pol�tiques de foment i ajuda a la creaci�
dÕempreses.
Formaci� pr�via recomanada: Aquesta assignatura optativa �s recomanable cursar-la quan
lÕestudiant estigui en el tercer curs del seu proc�s formatiu. Espec�ficament, es recomana
haver cursat anteriorment ÒDirecci� Financera IÓ i ÒDirecci� dÕEmpresa IÓ.

20261 - Direcció comercial I (Anàlisi i investigació comercial) 
Objectius: Es tracta que lÕestudiant conegui totes les variables que influeixen la pol�tica
comercial de lÕempresa, tant les que no depenen de lÕempresa o que aquesta nom�s hi pot
influir poc (variables ex�genes), com les que depenen de decisions empresarials com les
estrat�gies i pol�tiques comercials (variables end�genes). LÕ�mfasi es posa en lÕan�lisi i
investigaci� de les variables no controlables, i en els m�todes dÕinvestigaci� comercial que
puguin proporcionar la informaci� necess�ria per a la presa de decisions comercials. El
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nivell dels m�todes esmentats ser� el b�sic, ja que lÕalumne interessat pot aprofundir,
mitjan�ant una optativa espec�fica. 
Contingut: Definici� de m�rqueting. Evoluci� hist�rica dels conceptes i les pr�ctiques del
m�rqueting.- Organitzaci� i funcions de la direcci� comercial.- Elements dels mercats i
agents, la construcci� te�rica del mercat. Delimitaci� del negoci.- Introducci� a les variables
cl�ssiques del m�rqueting.- El pla de m�rqueting com a instrument dÕan�lisi i intervenci�:
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fases i components.- An�lisi de lÕentorn, an�lisi del mercat, an�lisi de la compet�ncia, an�lisi
del consumidor/usuari.- Segmentaci�, mercat meta, posicionament.- Presa de decisions i
fixaci� dÕobjectius.

20269 - Direcció comercial II (Polítiques de Màrqueting) 
Objectius: Una vegada coneguts els m�todes dÕan�lisi i investigaci� comercial a nivell
b�sic, mitjan�ant lÕassignatura Direcci� Comercial I, es tracta que lÕestudiant conegui les
diferents pol�tiques dÕacci� comercial de qu� disposa lÕempresa, i pugui formular de manera
�ptima pol�tiques comercials i les seves variants dÕaplicaci�, en funci� dels objectius a
perseguir i de la limitaci� de recursos. Aix� mateix, haur� de poder avaluar els canvis
necessaris de pol�tica comercial en funci� dels canvis previstos o reals de lÕentorn, i haur�
dÕestar capacitat per jutjar i criticar una pol�tica comercial concreta. 
Contingut: - An�lisi i diagn�stic de la situaci� comercial de lÕempresa al mercat.- Les
estrat�gies empresarials i la seva repercussi� en lÕacci� i pol�tica comercial.- Descripci�
general de les variables de pol�tica comercial.- Decisions de llan�ament, manteniment i
supressi� de productes. La relaci� qualitat/preu. - El cicle de vida i la diferenciaci� dels
productes. - Pol�tiques de distribuci�. Canals de distribuci�.- Pol�tiques de la xarxa de
vendes.- Pol�tiques de promoci�.- Pol�tiques de comunicaci�: la publicitat.- El sector de
distribuci�.- Combinacions de diferents pol�tiques coherents entre si i incompatibles entre
si.- El ÒM�rqueting MixÓ.- El pla de m�rqueting. Implantaci� i seguiment.- LÕauditoria del
m�rqueting.

24790 - Direcció d’empresa I 
Objectius: Identificar i analitzar les funcions b�siques dÕun directiu i el proc�s de formaci�
de les decisions a lÕempresa: planificar, aplicar estrat�gies, organitzar, dirigir i controlar.
Tamb� sÕha de ser capa� de distingir les fases del diagn�stic empresarial i valorar alternatives
per a la consecuci� dÕobjectius, dÕacord amb els recursos disponibles.
Contingut: Direcci� dÕempreses: aspectes generals. Definicions. Escoles de management.
El proc�s directiu.- Planificaci� empresarial i presa de decisions. Objectius empresarials.
Proc�s de planificaci�. T�cniques de presa de decisions.- Estrat�gia empresarial. An�lisi
competitiva. Tipologies dÕestrat�gies.- Organitzaci� i estructura de lÕempresa. Definicions.
Proc�s dÕorganitzaci�. Criteris de departamentalitzaci�. Centralitzaci� versus
descentralitzaci�.- Control directiu. Tipus de control segons el moment i les �rees funcionals.

36 La guia de l'estudiant 1998-1999
Bibliografia b�sica:
DONNELLY, G. i IVANCEVICH: Fundamentos de Direcci�n y Administraci�n de
Empresas. 8a ed. Ed. Irwin. Madrid, 1995.
KOONTZ, H.; WEIRICH, H.: Elementos de Administraci�n. D. McGraw-Hill. M�xic, 1993.
PORTER, M.E.: Estrategia Competitiva. 2a ed. Ed. CECSA. M�xic, 1984.
PORTER, M.E.: Ventaja Competitiva. Ed. CECSA. M�xic, 1990.
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24802 - Direcció de l’empresa II 
Objectius: Distingir i analitzar els models de direcci� aix� com el processos psicosocials
de les persones a lÕempresa. Identificar i valorar la funci� dels recursos humans a lÕempresa
i con�ixer els seus m�todes de gesti�.
Contingut: -La direcci� com a funci� administrativa: estils de direcci�.- El factor hum� a
lÕempresa.- LÕindividu i el grup a lÕempresa.- Resoluci� de conflictes.- El liderat de les
persones a lÕempresa.- La comunicaci�.- La cultura dÕempresa.- Funcions i estructura del
departament de recursos humans.- Planificaci� i an�lisi de llocs de treball.- La selecci� de
personal.- La formaci� de personal. Avaluaci� de lÕacompliment. Pol�tica salarial.
Bibliografia b�sica:
DONNELLY, G. i IVANCEVICH: Fundamentos de Direcci�n y Administraci�n de
Empresas. 8a ed. Ed. Irwin. Madrid, 1995.
KEITH, D. i NEWSTROM, J.W.: Comportamiento Humano en el Trabajo. Comportamiento
Organizacional. 8a ed. McGraw-Hill. 1991.
KOONTZ, H.; WEIRICH, H.: Elementos de Administraci�n. D. McGraw-Hill. M�xic, 1993.
ROBBINS, S.P.: Comportamiento organizacional. Conceptos, controversias y aplicaciones.
Ed. Prentice Hall. M�xic, 1994.

24792 -Direcció financera I
Objectius: Estudiar les t�cniques de gesti� dels actius circulants i els principals criteris de
la selecci� dÕinversi� en condicions de certesa i risc.
Contingut: La funci� financera a lÕEmpresa.- Din�mica financera de lÕempresa.- Els cicles
financers.- El cicle dÕexplotaci�.- Gesti� de les compres i les exist�ncies.- Gesti� de tresoreria.-
Models de planificaci� financera a curt termini.- Models i criteris de selecci� dÕinversions
en condicions de certesa.- Inflaci� i selecci� dÕinversions.- Models i criteris de selecci�
dÕinversions en condicions de risc.- Simulaci� i an�lisi de sensibilitat.

24801 - Direcció financera II 
Objectius: Estudiar espec�ficament lÕentorn on es prenen les decisions financeres (el mercat
de capitals) i els objectius i mitjans de la pol�tica financera. 
Contingut: Teoria de la selecci� de carteres. El ÒCapital Asset Pricing ModelÓ. El
finan�ament propi: extern i intern. El finan�ament ali�. Instruments de pol�tica financera.
La pol�tica dÕendeutament.- La pol�tica de dividends. Finan�ament internacional. Valoraci�
dÕopcions. El concepte dÕopci� com a instrument dÕan�lisi financer. 
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20268 - Dret laboral (Programa del curs 1996/97)
Objectius: Es pret�n que lÕestudiant conegui el marc normatiu i els principis reguladors de
les relacions laborals des dÕun prisma fonamentalment pr�ctic. Ha dÕassolir, tamb�, un
coneixement general del sistema espanyol de la Seguretat Social. 
Contingut: Antecedents. Conceptes generals i fonts de lÕordenament jur�dic laboral. - El
contracte de treball. - Dret sindical. - Dret de la Seguretat Social. - Intervenci� administrativa



empresarials-sabadell  15/7/98 08:05  P�gina 38
i jurisdiccional de lÕEstat en les relacions de treball i Seguretat Social. - Tend�ncies actuals
del dret del treball. Individualitzaci� de les condicions de treball.

24810 - Dret industrial i contractes mercantils
Objectius: Es recomana haver cursat pr�viament lÕassignatura Introducci� al dret i dret
mercantil. LÕassignatura Dret Industrial i contractes mercantils t� com a objectiu prioritari
proporcionar a lÕalumne un estudi te�ric-pr�ctic del dret industrial i dels contractes mercantils.
Aix�, mitjan�ant lÕan�lisi i la resoluci� de casos pr�ctics, sÕofereix una perspectiva tant de
la regulaci� com dels criteris dÕaplicaci� del dret de la propietat industrial, que es configura
com a instrument fonamental per a la protecci� de lÕempresa. En una segona part sÕestudien
els contractes m�s utilitzats o els m�s interessants per al funcionament de lÕempresa.
Contingut:
¥ Dret Industrial:
-Dret industrial: concepte i contingut.- Dret de la compet�ncia: concepte i contingut.- Dret
nacional de la compet�ncia.- Dret comunitari de la compet�ncia.- Dret de la propietat
industrial.
¥ Contractes mercantils:
-Les obligacions i els contractes mercantils.- La compravenda mercantil i contractes afins
a la compravenda: el contracte de subministrament i estimatori.- Contractes de distribuci�:
el contracte de concessi� mercantil i el contracte de franqu�cia.- Contractes de transmissi�
de b�ns immaterials: transmissi� del dret de patent, contractes de transfer�ncia de tecnologia
estrangera, cessi� i llic�ncia de marca.- Contractes de colálaboraci�: comissi�, ag�ncia,
mediaci� o corretatge.- Contractes de finan�ament: pr�stec, compte corrent comercial,
arrendament financer o leasing, el contracte de factoring.- Contractes bancaris.- Contractes
de transport.- Contractes dÕasseguran�a.

24781 - Economia espanyola i mundial
Objectius: LÕassignatura, en la seva part dÕEconomia Mundial analitza les forces que van,
de manera cont�nua, entrella�ant les economies i les que, de forma recorrent, tendeixen a
separar-les: el comer�, els processos dÕintegraci�, la difusi� tecnol�gica, els mercats financers
entre les primeres, la disparitat dels nivells de desenvolupament, la volatilitat canvi�ria, els
diferents ritmes demogr�fics dels pa�sos desenvolupats i subdesenvolupats entre les segones.
La comprensi� dÕaquestes realitats de la nova economia global �s cr�tica per a les empreses
i els seus directius. El principal fet distintiu de la part dÕEconomia Espanyola �s lÕaplicaci�
a una realitat concreta dÕalgunes de les eines fonamentals de lÕan�lisi econ�mica aplicada.
Es fa especial �mfasi en els aspectes conceptuals i metodol�gics. Un fil com� del curs el
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constitueix lÕan�lisi estad�stico-descriptiva dels diferents aspectes de lÕeconomia espanyola
i mundial.
Contingut: Economia mundial: La mesura de lÕeconomia.- Indicadors econ�mics i socials.
- El comer� internacional.- Integraci� econ�mica.- Els moviments internacionals dels factors.-
Mercats de divises i integraci� monet�ria.- La integraci� europea.- Tend�ncies i conflictes
a lÕeconomia mundial. Economia espanyola: LÕeconomia espanyola en el passat recent.-
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Consum, estalvi i inversi�.- El mercat de treball.- Els preus.- La distribuci� de la renda.-
Els sectors productius.- El sector financer.- El sector p�blic.- El sector exterior.- La integraci�
espanyola a Europa.
Bibliografia b�sica:
REQUEIJO, J.: Econom�a Mundial. Ed. McGraw Hill, 1995.
VALLéS, J.: Econom�a Espanyola. Ed. McGraw Hill, 1997.

24811- Economia de l’empresa asseguradora
Objectius: Con�ixer la import�ncia de lÕactivitat social i econ�mica de les empreses
dÕassegurances privades en un context dÕeconomia de mercat. Aprofundir en les especificitats
dÕaquestes empreses, especialment en els aspectes t�cnics, de productes, organitzatius,
comercials i comptables. Oferir complements de formaci� pr�via recomanada: per als alumnes
interessats a cursar la Llicenciatura en Ci�ncies Actuarials i Financeres. �s necessari haver
cursat anteriorment ÒEstad�stica IÓ, ÒEstad�stica IIÓ i ÒMatem�tica FinanceraÓ.
Contingut: Or�gens hist�rics i aspectes socials i micro-macroecon�mics de les assegurances
privades.- El contracte dÕasseguran�a: generalitats, elements i classificaci�.- Aspectes t�cnics
dels diferents tipus dÕasseguran�a.- Aspectes comptables i an�lisis de resultats.- Aspectes
organitzatius i comercials.
Bibliografia b�sica:
ASOCIACIîN ICEA: Teor�a General del Seguro, 1997.
Llei 30/1995, de 8 de novembre, dÕordenaci� i supervisi� de les assegurances privades.
VVAA: Manual de Introducci�n al Seguro. Fundaci�n Mapfre.

20282 - Economia de l’empresa bancària
Objectius: Con�ixer lÕestructura de la intermediaci� financera a Espanya, en una doble
vessant: com a usuari dels serveis financers i com a gestor dÕuna empresa banc�ria, de manera
que al finalitzar el curs lÕalumne conegui lÕentrellat dels serveis bancaris. 
Contingut: Descripci� i classificaci� dels intermediaris financers. - Import�ncia social i
econ�mica. - El sistema bancari espanyol, organitzaci� i funcionament. - Operacions i serveis
bancaris.- La banca electr�nica. - Criteris de decisi� des de la perspectiva empresarial.-
Mercats de divises.

24813 - Economia de l’organització industrial
Objectius: LÕobjectiu del curs �s estudiar la presa de decisions empresarials i problemes
econ�mics relacionats amb les empreses. 
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Formaci� pr�via recomanada: haver cursat anteriorment lÕassignatura ÒMicroeconomiaÓ.
Contingut: - Monopolis naturals, decisions monopol�stiques, regulaci�, privatitzaci�, mercats
oligopol�stics, diferenciaci� de productes, disseny �ptim de contractes, compensaci�
dÕexecutius, estructura financera de lÕempresa, estructura de control de lÕempresa, organitzaci�
interna de lÕempresa.- Per a lÕan�lisi dels problemes anteriors, sÕintroduir� els estudiants en
lÕestudi b�sic de les modernes teories de jocs, organitzaci� industrial i economia de la
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informaci�, sempre de la manera m�s intu�tiva i menys t�cnica possible, mantenint el m�nim
rigor necessari perqu� els estudiants puguin afrontar els molts problemes econ�mics i
empresarials amb les mateixes intu�cions. 
Bibliografia b�sica:
CABRAL, LUIS: Econom�a Industrial. Ed. McGraw-Hill. 1997.
TIROLE, J.: La teor�a de la organizaci�n industrial. Ed. Ariel, 1990.

20275 - Empresa i societat
Objectius: LÕobjectiu de lÕassignatura �s estudiar les interrelacions entre empresa i societat.
Empresa i societat no es contemplen com dues realitats a�llades: lÕempresa est� immersa en
un context ampli (la societat), que en delimita i condiciona lÕacci�; i, al seu torn, les actuacions
empresarials tenen importants implicacions en lÕentorn social.
Dins de les m�ltiples i variades interrelacions possibles entre empresa i societat, lÕassignatura
se centra en les que es vertebren a partir de lÕocupaci�. Aix�, sÕanalitza com diverses
caracter�stiques socials (en relaci� a la m� dÕobra, sistema educatiu, h�bits culturals, estructura
familiar, etc.) condicionen les decisions empresarials, i alhora com aquestes decisions
conflueixen en lÕ�mbit laboral (mercat de treball, divisi� del treball i organitzaci� del treball,
qualificaci�, etc.) i en lÕ�mbit social (fam�lia, estratificaci� social, integraci�/exclusi� social,
etc.).
En aquest context, es fa un rep�s a les principals an�lisis te�riques sobre les concepcions
de ÒtreballÓ i de Òmercat de treballÓ, realitzades des dels coneixements de lÕeconomia i de
la sociologia. SÕanalitzen, aix� mateix, les principals caracter�stiques i tend�ncies del treball
i lÕocupaci� a la nostra societat. Finalment, s�n objecte dÕestudi les connexions que a partir
de lÕempresa sÕestableixen en estructura ocupacional.
Contingut: - Introducci�: lÕempresa i el seu entorn - Empresa, treball i societat. Producci�
i reproducci� social.- Estrat�gies empresarials i mercat de treball: enfocaments te�rics sobre
el mercat de treball.- El mercat de treball a Espanya i a Catalunya.- Empresa i estructura
ocupacional..

20245 - Estadística I (Introducció)
Objectius: Dominar les eines de lÕestad�stica descriptiva i els conceptes b�sics de probabilitat. 
Contingut: Concepte i aplicacions de lÕestad�stica.- Distribucions de freq��ncies.- Mesures
de posici� i dispersi�.- Asimetria i curtosi.- Nombres �ndex.- Regressi� lineal.- Regressi�
m�ltiple.- S�ries temporals.- Conceptes b�sics de probabilitat.- Variables aleat�ries i
distribucions de probabilitat.
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Bibliografia b�sica:
MARTêN PLIEGO, F.J.: Introducci�n a la Estad�stica Econ�mica y Empresarial. Ed. A.C.
Madrid.
CANAVOS, G.: Probabilidad y estad�stica. McGraw-Hill. Madrid.
WONNACOTT, R.: Fundamentos de Estad�stica para administraci�n y econom�a. Limusa.
M�xic.
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20251 - Estadística II (Estadística aplicada a l’empresa)
Objectius: Con�ixer les eines dÕestad�stica inferencial dÕaplicaci� directa en el camp de
lÕempresa i aquelles que serveixen com a instrument dÕaltres disciplines. �s necessari haver
cursat anteriorment ÒEstad�stica IÓ.
Contingut: Funci� caracter�stica.- Models de distribuci� de probabilitats.- Mostratge.-
Teoremes l�mit.- Estimaci� puntual: m�xima versemblan�a.- Estimaci� per intervals.- Proves
dÕhip�tesi.- An�lisi de la varian�a.- Proves no param�triques.
Bibliografia b�sica:
LîPEZ CACHERO, M.: Fundamentos y m�todos de estad�stica. Pir�mide. Madrid.
CANAVOS, G.: Probabilidad y estad�stica. McGraw-Hill. Madrid.
WONNACOTT, R.: Fundamentos de Estad�stica para administraci�n y econom�a. Limusa.
M�xic.

20280 - Estratègies de comunicació i imatge empresarial 
Objectius: Es tracta que lÕalumne, en cas dÕescollir aquesta assignatura, pugui aprofundir
en els mecanismes i pol�tiques de creaci� dÕimatge corporativa de lÕempresa i dels seus
productes o serveis, que actualment ja no es limiten a la formulaci� i implantaci� de
campanyes publicit�ries. Tamb� podr� con�ixer les t�cniques de marqu�ting intern, o de
comunicaci� empresarial cap a dins, amb la finalitat dÕavaluar lÕestat dÕ�nim del mateix
personal i millorar-lo.
Contingut: Comunicaci� organitzativa: la comunicaci� interna, comercial i no comercial.
El m�rqueting intern.- La comunicaci� externa, no comercial. Les relacions p�bliques.
Patrocini i mecenatge.- La comunicaci� externa comercial: la publicitat. El m�rqueting
directe.- La imatge corporativa.

20254 - Fiscalitat de l’empresa
Objectius: Coneixement del sistema tributari espanyol, en la seva aplicaci� dins de lÕ�mbit
empresarial. Estudi de la part general del dret tributari aix� com lÕestudi particular de cada
figura tribut�ria que integra el nostre sistema (IRPF, IS, IVA, etc.). 
Contingut:- Tribut: concepte, classe i elements.- Subjectes tributaris.- Quantificaci�.-
Extinci� de lÕobligaci� tribut�ria.- Procediments de gesti�: liquidaci�, inspecci� i recaptaci�.-
Revisions tribut�ries.- Infraccions i sancions tribut�ries.- Sistema impositiu espanyol: IRPF,
IS, ITPAJD, IVA i hisendes locals.
Sistema dÕavaluaci�: Examen te�rico-pr�ctic al final del quadrimestre. Es recomana molt
especialment lÕassist�ncia regular i la participaci� activa a classe.
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20281 - Fiscalitat internacional
Objectius: Coneixement de les normes i principis que disciplinen, regeixen i ordenen les
relacions, fen�mens i conflictes sorgits en lÕ�mbit tributari entre les Hisendes P�bliques dels
diferents subjectes de la Comunitat Internacional i les persones f�siques i jur�diques. 
Contingut: Principis b�sics de la fiscalitat internacional, doble imposici� internacional.-
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Planificaci� fiscal internacional, els paradisos fiscals.- Fiscalitat de no residents.- Dret
comunitari tributari.- Recursos tributaris de lÕUni� Europea.- Harmonitzaci� fiscal.

24817 - Gestió de la producció
Objectius: Proporcionar una visi� general del subsistema productiu, exposant els principals
aspectes t�ctics per a la seva gesti� i posant de manifest els vincles amb les altres �rees
funcionals de lÕempresa. Aix� mateix es comentar� el paper de la tecnologia com a variable
estrat�gica. 
Formaci� pr�via recomanada: �s necessari haver cursat les assignatures ÒIntroducci� a
lÕeconomia de lÕempresaÓ i ÒMatem�tiques aplicades a lÕeconomiaÓ.
Contingut: Introducci�: empresa i producci�; el subsistema productiu dins lÕempresa;
objectius, decisions i tasques de lÕorganitzaci� de la producci�; concepte de producte i cicle
de vida dÕun producte.- Processos de producci�: disseny del producte; disseny modular i
tecnologia de grup; selecci� i disseny de processos; an�lisi del temps de fabricaci� dÕun
producte; capacitat a llarg termini.- Planificaci� de la producci�: producci� i operacions;
funcions de la direcci� dÕoperacions; el concepte de planificaci�, nivells de planificaci� i
planificaci� continuada; atributs caracteritzant un nivell de planificaci�; elaboraci� del pla
mestre.- Gesti� dÕestocs: la necessitat de disposar dÕestocs; tipus dÕestoc i possibilitat de
control; factors a considerar en la gesti� dels estocs; el lot econ�mic de Harris-Wilson i
lÕheur�stica de Sylver-Meal; s�ries de fabricaci� i s�ries de transfer�ncia.- Aspectes comuns
dels sistemes de gesti� de la producci�: informacions necess�ries; estructura del producte i
llistes de materials; diferents sistemes de gesti� de la producci�.- Els sistemes MRP: principi
de funcionament de la planificaci� de materials; planificaci� de la capacitat dels recursos;
del sistema MRP al sistema MRP II; avantatges i inconvenients dels sistemes MRP.- El
sistema de producci� optimitzada (OPT): fonaments; les regles del sistema; estructura de
la seva implementaci�; avantatges i inconvenients.- El sistema just a temps (JIT): introducci�;
execuci� i control a trav�s de KANBAN; el sistema SMED per reduir els temps de
preparaci�.- Tecnologia i automatitzaci�: concepte de tecnologia i innovaci� tecnol�gica;
tipus de tecnologia; les noves tecnologies de tractament de la informaci�; sobre la valoraci�
dÕinversions en noves tecnologies. 
Avaluaci�: Es realitzar� a trav�s dÕun treball individual i de lÕexamen. La nota final del
curs sÕobtindr� de la seg�ent manera: N=0,25(cT)+0,75E, on T i E s�n, respectivament, les
valoracions del treball i lÕexamen (sobre 10) i 0<c<1 �s la puntuaci� dÕuna pregunta espec�fica
sobre el contingut del treball, que es dur� a terme el mateix dia de lÕexamen.

24818 - Gestió de l’empresa als mercats financers
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Objectius: Facilitar els coneixements que permetin la comprensi� del sistema financer i
lÕoperativa en els mercats financers, de manera que quan acabi el curs, els alumnes puguin
operar, encara que simuladament, en els mercats de capital i monetaris. 
Contingut: Organitzaci� i funcionament dels mercats financers. - T�tols de renda fixa i
variable. - Gesti� i valoraci� de carteres. - Els futurs financers: mercats i utilitzaci�. - Les
opcions: mercats i utilitzaci�. - Nocions de mercats financers internacionals.
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20274 - Història de l’empresa 
Objectius: Proporcionar a lÕalumne els coneixements i lÕinstrumental necessaris per a
lÕadequada comprensi� de les diverses formes que hist�ricament ha presentat lÕempresa i
la seva relaci� amb el context econ�mic, social i pol�tico-institucional en qu� sÕha
desenvolupat, en especial durant els segles XIX i XX. 
Formaci� pr�via recomanada: haver cursat anteriorment lÕassignatura Hist�ria Econ�mica
Mundial.
Contingut:. El contingut de lÕassignatura sÕarticula en tres grans blocs: lÕempresa a les
societats preindustrials, la industrialitzaci� capitalista i el sorgiment de lÕempresa moderna,
lÕevoluci� de lÕempresa despr�s de 1945. Als dos �ltims blocs sÕemfasitzen les relacions
entre desenvolupament tecnol�gic, creixement dels mercats i aparici� i difusi� de noves
formes gerencials i organitzatives. Tamb� sÕhi inclou una an�lisi detallada de lÕevoluci� de
lÕempresa, des de la segona meitat del segle XIX, en alguns dels principals pa�sos
industrialitzats: Estats Units, Regne Unit, Alemanya, Fran�a, Jap�, It�lia i Espanya.
Bibliografia b�sica:
GARCIA RUIZ, J.L. (coord.), CASADO, H., FATJî, P., Nò�EZ, G.: Historia de la empresa
mundial y de Espa�a. Ed. S�ntesis. Madrid, 1998.

24819 - Història econòmica d’Espanya
Objectius: LÕassignatura pret�n donar una visi� de lÕevoluci� hist�rica de lÕeconomia
espanyola, en una doble vessant: descriptiva i interpretativa. LÕ�mbit cronol�gic �s el
contemporani, des de lÕinici del proc�s de transici� cap al sistema capitalista liberal fins a
la integraci� dÕEspanya en la Comunitat Econ�mica Europea. El programa es divideix en
dues parts: a la primera, des de 1814 fins a 1913, es tracten per separat els diferents sector
econ�mics; a la segona, des de 1914 fins a 1985, sÕanalitzen de manera global els diferents
cicles de lÕevoluci� econ�mica.
Formaci� pr�via recomanada: Haver cursat anteriorment lÕassignatura ÒHist�ria Econ�mica
MundialÓ.
Contingut: Primera Part: - Els l�mits del desenvolupament econ�mic en el segle XIX: -
Crisi de lÕAntic R�gim i revoluci� liberal.- Pautes demogr�fiques i capital hum�.- Agricultura
i mercat nacional.- Industrialitzaci� limitada.- Comer� exterior i pol�tica comercial.- Hisenda,
moneda i banca.
Segona part: - Creixement i transformacions, 1914-1985: - Creixement i depressi�, 1914-
1939.- Primer franquisme i autarquia, 1939-1959.- Liberalitzaci� econ�mica i creixement
accelerat, 1960-1974.- Crisi econ�mica i transici� pol�tica, 1975-1985.
Bibliografia b�sica:
TORTELLA, GABRIEL: El desarrollo de la Espa�a contempor�nea. Ed. Alianza
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Universidad. Madrid, 1994.

24786 - Història econòmica mundial 
Objectius: Proporcionar a lÕalumne la cultura hist�rica imprescindible per contextualitzar
els fen�mens econ�mics contemporanis i contrastar els coneixements rebuts de teoria
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econ�mica amb el desenvolupament hist�ric de les economies nacionals i internacionals
contempor�nies. 
Contingut: El contingut sÕarticula entorn a una lli�� introduct�ria sobre les societats
preindustrials i dos blocs: el primer sobre els processos dÕindustrialitzaci� i les seves
implicacions en lÕ�mbit mundial, i un segon bloc sobre lÕevoluci� de les economies nacionals
i internacionals al segle XX; en ambd�s blocs es compaginaran les an�lisis de car�cter te�ric
i generalista amb lÕestudi de diversos casos nacionals, tant dels pa�sos desenvolupats com
dels que s�n en vies de desenvolupament i subdesenvolupats, sense deixar de banda les
relacions internacionals com a columnes del programa.
Bibliografia b�sica:
BUSTELO, FCO.: Introducci�n a la Historia Econ�mica Mundial y de Espa�a. Ed. S�ntesis.
Madrid, 1996.
PALAFOX, JORDI (dr.): Curso de Historia de la Econom�a. Ed. Tirant lo Blanch. Val�ncia,
1997.

24821 - Idioma empresarial I Avançat (Anglès) 
Objectius: Per cursar aquesta assignatura de lliure elecci�, els alumnes han de tenir un bon
coneixement b�sic dÕangl�s. Al llarg del curs, els alumnes podran ampliar els coneixements
dÕaquest idioma en el camp empresarial i comercial. Els objectius s�n: interpretar i comentar
gr�fiques i estad�stiques, elaborar resums diversos, entendre i saber mantenir converses
telef�niques, llegir documents empresarials i articles especialitzats de caire econ�mic, etc.
Contingut: SÕofereix a lÕalumne un primer contacte amb el vocabulari t�pic de les trucades
telef�niques dÕ�mbit empresarial, la descripci� de gr�fiques per entendre els textos del The
Economist o del Financial Times, una visi� general de factures, estats de compte, notes
dÕabonament, notes de c�rrec..... Tot aix� amb un bon refor� de gram�tica a les classes
pr�ctiques, mitjan�ant textos i v�deos de contingut empresarial en llengua anglesa.

24822 - Idioma empresarial II Avançat (Francès)
Objectius: Aquest curs de franc�s ofereix una eina de perfeccionament de les compet�ncies
en franc�s dÕespecialitat. Els objectius que sÕhan dÕaconseguir s�n: llegir documents
empresarials i articles de caire econ�mic. Fer una exposici� oral o escrita sobre un tema
general econ�mic. Saber argumentar oralment i per escrit.
Continguts: - Compet�ncia ling��stica: l�xic espec�fic, formes sint�ctiques privilegiades,
interacci�, organitzaci� discursiva dels textos professionals: argumentaci�.- Compet�ncia
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pragm�tica: estrat�gies de comunicaci� oral i escrita.- Compet�ncia cultural: estereotips i
representacions, codes et savoir vivre, aspectes no verbals en la negociaci� comercial.
Bibliografia b�sica:
BRUCHET, J.: Obj�ctif entreprise: niveau moyen. Par�s, 1994.
MUGLIONI, C.: LÕexpansion. Par�s, 1993.
CLAUDE LE NINAN: Le fran�ais des affaires. Par�s, 1993.
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24823- Idioma empresarial I Introducció (Anglès) 
Objectius: Aquest primer curs dÕintroducci� a lÕidioma empresarial t� com a objectiu b�sic
familiaritzar els alumnes amb lÕargot i les expressions i estructures espec�fiques de les cartes
comercials en angl�s. Es fa un rep�s general de gram�tica, per� els alumnes ja han de tenir
un nivell m�nim de pre-first certificate.
Contingut: - SÕofereix a lÕalumne un primer contacte amb les cartes comercials plantejant
diverses situacions: solálicitud de feina, com fer una comanda, com demanar m�s informaci�
sobre qualsevol tema, com fer una queixa formal, demanar disculpes, fer un recordatori,
reservar un bitllet dÕavi� o una habitaci� a un hotel, presentar un curr�culum vitae, etc. A
les classes pr�ctiques es d�na un refor� de gram�tica i sÕexposa lÕalumne a situacions diverses
mitjan�ant textos i v�deos de contingut empresarial en llengua anglesa

24824 - Idioma empresarial II Introducció (Francès)
Objectius: Aquest curs de franc�s ofereix una eina de perfeccionament en franc�s i un
coneixement de la comunicaci� professional. Els objectius que sÕhan dÕassolir s�n:-
Comprendre missatges sobre temes econ�mics difosos pels mitjans de comunicaci�, com
la r�dio, la televisi�.- Comprendre un interlocutor i mantenir una conversa sobre temes
econ�mics o comercials.- Llegir i utilitzar articles de premsa no especialitzada sobre temes
socioecon�mics i exposar el seu punt de vista oralment i per escrit.- Redactar cartes
comercials. Interpretar i comentar quadres, gr�fiques, estad�stiques.
Contingut: -Compet�ncia ling��stica: l�xic espec�fic, formes sint�ctiques privilegiades,
operacions enunciatives.- Compet�ncia pragm�tica: estrat�gia de comunicaci� oral i escrita.-
Sensibilitzaci� sociocultural: codis de salutaci� en les relacions de treball, difer�ncies culturals
en els intercanvis, cultura dÕempresa. 
Bibliografia b�sica:
BRUCHET, J.: Obj�ctif entreprise: niveau moyen. Par�s, 1994.
MUGLIONI, C.: LÕexpansion. Par�s, 1993.
CLAUDE LE NINAN: Le fran�ais des affaires. Par�s, 1993.

24789 - Informàtica de gestió 
Objectiu: LÕobjectiu general de lÕassignatura �s con�ixer les principals eines de treball del
m�n de lÕofim�tica insistint b�sicament en el domini del full de c�lcul i les seves t�cniques
de treball. A m�s, sÕhi inclou com a objectiu prioritari la integraci� de les eines ofim�tiques
tractades durant el curs.
Contingut: Introducci�.- Equipament inform�tic b�sic.- Utilitzaci� dels recursos dÕun
ordinador.- El sistema operatiu MS-DOS.- Microsoft Windows.- Full de c�lcul.- Base de
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dades.- Processador de textos.- Integraci� dÕeines ofim�tiques.
Bibliografia b�sica:
RAMALHO, J.A.: MS-DOS 6.2. Ed. McGraw-Hill.
CAMPBELL, M.: Introducci�n al Windows. Ed. McGraw-Hill.
CATAPULT: Microsoft Excel 5 para Windows Paso a Paso, Ed. McGraw-Hill.
CATAPULT: Microsoft Access 2 para Windows Paso a Paso, Ed. McGraw-Hill.
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CATAPULT: Microsoft Word 6 para Windows Paso a Paso, Ed. McGraw-Hill.
Pr�ctiques: El curs intenta ser molt pr�ctic i per aquest motiu es plantegen unes pr�ctiques
que es lliuren de forma volunt�ria, encara que una bona part del curs es basa en aquestes
pr�ctiques.
Criteris dÕavaluaci�: LÕavaluaci� de lÕassignatura consta de dues parts, lÕexamen i les
pr�ctiques. LÕexamen aportar� un 80% de la nota final i les pr�ctiques el 20% restant. 

24782 - Introducció a l’economia 
Objectius: Presentar als estudiants els principis i m�todes b�sics de lÕan�lisi econ�mica,
els problemes m�s rellevants i les institucions econ�miques fonamentals. El programa de
lÕassignatura consta dÕuna introducci� en la qual es dibuixen les coordenades en les quals
es desenvolupar� la resta del curs i dues parts clarament diferenciades dÕan�lisi
microecon�mica i macroecon�mica.
Contingut: Objecte i metodologia de lÕan�lisi econ�mica i de lÕeconomia pol�tica.- LÕactivitat
econ�mica.- Funcions del sistema econ�mic i funcions dels mercats.- Els instruments de
lÕeconomia.- Microeconomia: demanda, oferta i preu dÕequilibri.- Elasticitats de demanda
i oferta.- Teoria de lÕempresa.- La producci�, els costos i les decisions de producci� de
lÕempresa a curt termini.- La producci� i els costos a llarg termini.- LÕestructura del mercat
i el mercat de compet�ncia perfecta.- La compet�ncia imperfecta i el monopoli.- LÕoligopoli
i la compet�ncia monopol�stica.- Els mercats de factors.- Les fallides del mercat i la pol�tica
microecon�mica.- Macroeconomia: Introducci�.- Comptabilitat nacional.- El producte
nacional, els components de la despesa nacional i la renda nacional.- Determinaci� de la
renda dÕequilibri en una economia tancada sense sector p�blic; amb sector p�blic; i en una
economia oberta amb sector p�blic.- La hist�ria del diner i oferta monet�ria.- El Banc Central
i la pol�tica monet�ria.- La demanda de diner i la relaci� entre variables reals i variables
monet�ries.- Demanda agregada, oferta agregada i nivell de preus.- La balan�a de pagaments.-
El mercat de divises i la formaci� del tipus de canvi.- El Sistema Monetari Internacional.
Bibliografia b�sica:
FISHER, S.; DORNBUSCH, R.; SCHMALENSEE, R.: Econom�a, 2» ed. McGraw-Hill,
1995.
SAMUELSON, P.A.; NORDHAUS, W.D.: Econom�a, 14» ed. McGraw-Hill.
LIPSEY, R.G.: Introducci�n a la Econom�a Positiva, 12» ed. Vicens Vives, 1992.
MOCHîN, F.: Principios de Econom�a. McGraw-Hill, 1995.
MOCHîN, F.: Econom�a: Teor�a y Pol�tica. 3» ed. McGraw-Hill, 1995.
TORRES LîPEZ, J.: Introducci�n a la econom�a pol�tica. Ed. Civitas. Madrid, 1992.
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24780 - Introducció a la comptabilitat
Objectius: Introduir els alumnes dins dels coneixements necessaris per interpretar el proc�s
comptable dÕuna empresa i interpretar, analitzar i confeccionar els resultats comptables. Un
ple coneixement i domini de la normativa comptable vigent; el pla general de comptabilitat,
aix� com els dels comptes anuals.
Contingut: Els comptes i els registres comptables.- El balan� i el compte de p�rdues i
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guanys.- El proc�s comptable.- Normalitzaci� comptable.- Estudi del concepte i tractament
comptable de lÕimpost sobre el valor afegit.- Pla General de comptabilitat.- Els comptes
anuals: balan�, compte de resultats i mem�ria.

24784 - Introducció al Dret i Dret mercantil
Objectius: Proporcionar a lÕalumne uns coneixements b�sics i imprescindibles per a
lÕadequada comprensi� de les disciplines de dret empresarial i donar una visi� global de
dret mercantil, en especial dÕaquelles q�estions m�s afins a lÕempresa.
Contingut: Part General: les fonts del dret.- LÕordenament jur�dic comunitari.- La persona
f�sica i la persona jur�dica. Drets dÕobligacions i contractes: les obligacions.- El pagament
o compliment de les obligacions.- Incompliment de les obligacions.- Extinci� de les
obligacions.- La teoria general del contracte
Dret Mercantil: Introducci� al dret mercantil.- LÕempresa i empresari: lÕempresa mercantil.-
LÕempresari.- Els colálaboradors de lÕempresari.- La publicitat registral.- LÕempresari social:
La societat mercantil.- La societat an�nima.- Els �rgans de la societat an�nima.- Els comptes
anuals i la distribuci� del benefici.- Modificacions estatut�ries.- Transformaci�, fusi� i
escissi�. Dissoluci� i liquidaci�.- Emissi� dÕobligacions per a la societat an�nima.- La
societat de responsabilitat limitada (I).- La societat de responsabilitat limitada (II).- Societats
especials i altres formes jur�diques dÕempresa.- Dret Canviari: els t�tols valors.- La lletra de
canvi (I).- La lletra de canvi (II).- La lletra de canvi (III).- El xec i el pagar�.- Dret concursal:
Nocions general.- La suspensi� de pagaments.- La fallida.

24785 - Introducció a l’economia de l’empresa 
Objectius: LÕassignatura t� per objecte que lÕestudiant comprengui qu� �s una empresa, els
grups socials que hi intervenen i els cicles i processos b�sics empresarials. Tamb� es busca
que comprengui la ra� de lÕexist�ncia dÕempreses, la funci� de lÕempresa com a agent
econ�mic, aix� com les diferents formes dÕempresa que fan la seva activitat econ�mica en
lÕeconomia de mercat. Finalment, sÕanalitza el proc�s de la presa de decisions i la problem�tica
de lÕan�lisi de la rendibilitat de lÕempresa.
Continguts: LÕempresa com una realitat socioecon�mica.- Empresa i sistema econ�mic.-
Els mecanismes de coordinaci�: empresa o mercat. Empresa i empresari en lÕeconomia de
mercat.- Formes dÕempresa en lÕeconomia de mercat.- Introducci� a les decisions
empresarials. - An�lisi de la rendibilitat empresarial.
Bibliografia b�sica:
BUENO, EDUARDO: Curso b�sico de Econom�a de la Empresa. Ed. Pir�mide. 1993.
SERRA RAMONEDA, A.: LÕEmpresa: An�lisi Econ�mica. Manuals de la UAB, 1993.
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(Traducci� castellana: Ed. Labor, 1993)

24825 - Investigació operativa 
Objectius: Presentar les bases de lÕenfocament metodol�gic que utilitza la Investigaci�
Operativa, entesa com a eina dÕajut en la presa de decisions en els diferents �mbits de
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lÕactivitat empresarial, fent especial refer�ncia als problemes resolubles mitjan�ant la teoria
de lÕoptimitzaci�. 
Formaci� pr�via recomanada: Haver cursat pr�viament ÒMatem�tiques aplicades a
lÕempresaÓ, ÒDirecci� dÕEmpresa IÓ, i tenir coneixements inform�tics m�nims a nivell
dÕusuari.
Contingut: Metodologia de la investigaci� operativa: problemes i processos de presa de
decisions.- El paper dels models en la presa de decisions.- Les grans l�nies del proc�s
metodol�gic de la investigaci� operativa.- LÕan�lisi conceptual dÕuna situaci� problem�tica.-
El disseny de models formals. - T�cniques b�siques de resoluci� de models formals: el
tractament de les restriccions en la presa de decisions: programaci� diferenciable restringida.-
Models amb moltes restriccions: programaci� lineal.- Entre la complexitat de resoluci� i la
precisi� en un model: programaci� sencera.- Decisions utilitzant m�s dÕun criteri: programaci�
multiobjectiu.
Bibliografia b�sica:
DAELLEMBACH, H.G.: Systems and Decision Making Ñ A Management Science
Approach. Ed. Wiley, 1994.
GUERRERO CASAS, FLOR M.: Curso de optimizaci�n. Programaci�n matem�tica. Ariel
Econom�a, 1994.
LUENDBERGER, D.G.: Programaci�n lineal y no lineal. Addison Wesley, 1989.
MçRQUEZ, J.: Fundamentos de la teor�a de optimizaci�n. Ed. Limusa, 1987.
Avaluaci�: La primera part sÕavaluar� mitjan�ant un treball que es proposar� durant el curs,
i que consistir�, essencialment, en lÕaplicaci� a un Òcas realÓ de la metodologia explicada.
Aquest treball, juntament amb els exercicis que es demanaran durant el desenvolupament
del curs, constituir� el 50% de la nota total. La segona part ser� objecte dÕexamen, i la nota
obtinguda en aquest sumar� lÕaltre 50% de la nota total.

20266 - Macroeconomia
Objectius: Donar a lÕalumne les eines conceptuals i te�riques que li permetin interpretar el
funcionament dÕuna economia des dÕun punt de vista agregat.
Contingut: Introducci�.- Macromagnituds fonamentals.- Creixement econ�mic.- Model
senzill renda-despesa.- Model IS-LM.- Economia oberta.- Models de SA-DA: cl�ssic i
keynesi�.- Escoles de pensament macroecon�mic modern.- Funcions de consum i inversi�.
Bibliografia b�sica:
DORNBUSCH, R.; FISCHER, S.: Macroeconomia. 7a ed. McGraw-Hill.
MANKIW, G.: Macroeconomia. 3a ed. Ed. Antoni Bosch.

20250 - Matemàtica financera
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Objectius: Con�ixer els instruments adients per valorar conjunts de capitals en diferents
moments del temps. Aplicar aquests instruments a la realitat dels mercats monetaris i de
capitals, per tal de prendre decisions en un ambient de certesa financera. 
Contingut: Teoria general de la capitalitzaci�: lleis.- Capitalitzaci� simple i composta,
aplicacions.- Descompte simple i compost, aplicacions.- Rendes: valoraci� i aplicacions.-
Pr�stecs: an�lisi i aplicacions. 
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24783 - Matemàtiques aplicades a l’empresa
Objectius: Introduir formalment els conceptes matem�tics dÕ�s m�s com� en les diferents
disciplines econ�miques, i especialment a lÕempresa, consolidant uns coneixements de nivell
preuniversitari i ampliant-ne dÕaltres; i familiaritzar lÕestudiant amb el raonament sistem�tic
i estructurat, mitjan�ant el m�tode deductiu a partir dÕhip�tesis expl�cites.
Contingut: Representaci� matem�tica de relacions econ�miques.- Introducci� a les funcions
dÕuna variable real: diferents fam�lies de funcions i propietats essencials.- Funcions dÕuna
variable real: continu�tat i diferenciabilitat.- Integral de Riemann.- Instruments de c�lcul
lineal.- LÕespai Rn.- Funcions de diferents variables reals.- Introducci� a lÕoptimitzaci�.    

20276 - Metodologia i tècniques d’investigació social
Objectius: LÕobjectiu principal de lÕassignatura �s transmetre a lÕalumnat els continguts
fonamentals per con�ixer qu� �s i com es realitza la investigaci� cient�fica en lÕ�mbit de les
ci�ncies socials, tot mostrant la necessitat dÕuna reflexi� te�rica i una planificaci�
metodol�gica del proc�s de recerca. La consecuci� dÕaquest objectiu permetr� a lÕalumnat
tenir criteris per a la realitzaci� rigorosa dÕestudis i investigacions en el seu futur professional,
com tamb� criteris per recon�ixer la v�lua dÕaltres estudis que sovint acompanyen la presa
de decisions a lÕempresa. Al mateix temps aquests continguts orienten la continuaci� de la
formaci� universit�ria amb un perfil dÕinvestigaci� i t�cniques de mercat.
La transmissi� dÕaquests coneixements es planteja amb un doble �mfasi: dÕuna banda
sÕinsisteix en lÕaspecte de la pr�ctica de la investigaci� (vegeu lÕavaluaci� i el programa de
pr�ctiques) i, de lÕaltra, es destaquen els coneixements de procediments de caire m�s qualitatiu
donada la complementarietat dÕaquesta assignatura amb la de T�cniques dÕinvestigaci�
social: Investigaci� de mercats que se centra en t�cniques quantitatives.
Contingut: - Introducci�: el coneixement cient�fic i la investigaci� en ci�ncies socials;
etapes del proc�s dÕinvestigaci�; perspectives dÕinvestigaci�. - Preparaci� de la recerca i
plantejament dÕuna problem�tica dÕinvestigaci�. - Metodologia i disseny de la investigaci�.
- T�cniques de recollida de dades (el mostreig, lÕenquesta, lÕentrevista, lÕobservaci� i altres
procediments). - T�cniques dÕan�lisi de les dades, conclusions de la recerca i presentaci�
dels resultats.
Bibliografia b�sica:
DELGADO, F.M.; GUTI�RREZ, J. (Coord.): M�todos y t�cnicas cualitativas de
investigaci�n en ciencias sociales. S�ntesis. Madrid, 1994.
GARCêA FERRANDO, M.; IBç�EZ, J.; ALVIRA, F.: El an�lisis de la realidad social.
M�todos y t�cnicas de investigaci�n social. 2a ed. Alianza Ed. Col. Alianza Universidad
Textos, n�m. 105. Madrid, 1989.
QUIVY, R.; VAN CAMPENHOUDT, L.: Manual de recerca en ci�ncies socials. Herder.
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Barcelona, 1997.

20256 - Microeconomia
Objectius: Oferir a lÕestudiant el contingut t�pic dÕun curs de microeconomia elemental
centrat en el funcionament dels mercats i els sistemes de preus, de manera que lÕestudiant
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es familiaritzi amb el comportament del consumidor i del productor i amb les seves relacions
en diferents tipus de mercats.
Contingut: Introducci�.- La restricci� pressupost�ria.- Prefer�ncies i utilitats.- Elecci�,
funci� de demanda.- Equaci� de Slutsky.- La tecnologia.- Maximitzaci� de beneficis.-
Minimitzaci� de costos, corbes de cost.- El mercat competitiu, funci� dÕoferta.- Monopoli.-
Oligopoli.
Bibliografia b�sica:
VARIAN, H.R.: Microeconom�a intermedia. 3» ed. Antoni Bosch Ed.
PINDYCH, R.S. y RUBINFELD, D.L.: Microeconom�a. 3» ed. Ed. Precinte Hall.

24829 - Política econòmica i anàlisi conjuntural
Objectius: Aprofundir en els continguts de lÕassignatura de Macroeconomia i aprendre les
eines conceptuals i te�riques que permetin a lÕalumne una comprensi� de lÕeconomia
internacional.
Contingut: Pol�tica monet�ria i el cicle dels tipus dÕinter�s.- Introducci� a lÕeconomia
internacional.- El comer� internacional.- Pol�tiques comercials.- Tipus de canvi i sistemes
de paritats.- Les interdepend�ncies en lÕeconomia mundial.- Integraci� comercial.- Integraci�
monet�ria.- LÕeconomia internacional i el creixement econ�mic.- Els pa�sos en transici� a
economies de mercat.- An�lisi t�cnica de mercats financers.
Bibliografia b�sica:
TUGORES, J.: Economia internacional i integraci� econ�mica. Ed. Universitat de Barcelona.

24828 - Política econòmica d’empresa
Objectius: LÕestudi de la creaci� del valor empresarial. Les decisions de PEE depenen de
les condicions de la ind�stria, de lÕavantatge competitiu que pot crear lÕempresa canviant
les condicions, i de lÕavaluaci� que de tot plegat en fan els inversors al mercat de capitals.
�s, doncs, la PEE un lloc dÕinteracci� de lÕEconomia Industrial, la Direcci� Estrat�gica de
lÕEmpresa i la Teoria Financera.
Contingut: Per qu� les empreses guanyen diners: lÕorigen dels VAN>O. Com crear, mantenir
i augmentar les imperfeccions dels mercats: lÕavantatge competitiu. Quant valen els avantatges
competitius?

20262 - Sociologia de l’empresa
Objectius: LÕassignatura t� com a objectiu proporcionar els coneixements sobre lÕan�lisi
sociol�gic de lÕempresa que seran necessaris per a lÕexercici professional del futur diplomat.
En concret, es contempla lÕempresa com un dels espais b�sics dÕobservaci� de les relacions
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socials de treball; aix� significa adquirir una comprensi� de lÕempresa com a organitzaci�
i instituci� social, en la qual tenen pres�ncia i s�n agents dÕestrat�gies els seus actors
(empresaris, directius, comandaments, treballadors, sindicats..., per� tamb� lÕestat i altres
institucions) i en la qual es manifesten fets tan transcendentals com lÕorganitzaci� i la divisi�
del treball, la gesti� de personal, les relacions laborals, les relacions de conflictivitat i
cooperaci�, la comunicaci�, etc. En aquest sentit, s�n finalitat de lÕassignatura:
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- Mostrar els principals conceptes dÕ�s per la sociologia en lÕan�lisi de lÕempresa.
- Adquirir coneixements sobre fonts dÕinformaci� en relaci� amb aquesta q�esti� (revistes,

publicacions, fonts estad�stiques i recerca bibliogr�fica).
- Analitzar les principals transformacions i tend�ncies actuals respecte als processos de

reestructuraci� de lÕempresa com a organitzaci�, aix� com el marc que condiciona lÕactuaci�
de les empreses.

- Con�ixer les tend�ncies empresarials actuals respecte a lÕorganitzaci� del treball i la gesti�
de recursos humans.

Contingut: LÕan�lisi sociol�gica de lÕempresa.- La divisi� del treball.- Crisi del fordisme
i reorganitzaci� de la producci�, les actuals estrat�gies empresarials.- Organitzaci� del treball
i gesti� de la m� dÕobra. Del model mec�nic al model org�nic?- Les relacions laborals i els
seus sistemes.- Les relacions laborals a Espanya i Catalunya: els actors socials.- Les relacions
laborals a Espanya i Catalunya; concertaci� i negociaci� colálectiva.
Bibliografia b�sica:
FINKEL, LUCILA: La organizaci�n social del trabajo. Ed. Pir�mide. Madrid, 1994.
MIGU�LEZ, FAUSTINO y PRIETO, CARLOS: Las relaciones laborales en Espa�a. Siglo
XXI. Madrid, 1991.

24830 - Sociologia del consum
Objectius: Tres s�n els objectius fonamentals de lÕassignatura: el primer �s el coneixement
i visualitzaci� de les caracter�stiques de la nostra societat de consum. El segon fa refer�ncia
a la interrelaci� entre el m�n de la producci�, �s a dir, les empreses i la seva organitzaci�
com a productores de b�ns i serveis i la seva relaci� amb el consum. Processos de producci�
i objectes de consum constitueixen un tot. Per �ltim es tracta de veure o esbrinar cap a quin
model de consum anem i quins s�n els consums emergents en les societats actuals.
Continguts: G�nesi, constituci� i estructures de la societat de consum: el cas espanyol i
catal�.- El consumidor en la teoria econ�mica. Conceptes b�sics de lÕan�lisi econ�mica. -
Simbologia i consum. LÕestructuralisme. -Producci� i consum. Processos de treball i
pr�ctiques de consum. -Desig, identitat i consum. Els te�rics de la ÒpostmodernitatÓ. -El
consum i les classes socials. - Cap a un nou model de consum. Segmentaci� i polaritzaci�
social.
Bibliografia b�sica:
ALONSO, L.E., CONDE, F.: Historia del consumo en Espa�a: Una aproximaci�n a sus
or�genes y primer desarrollo. Debate. Madrid, 1994.
BOCOCK, R.: El consumo. Talasa Ed. Madrid, 1993.
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24831 - Tècniques d’investigació social: anàlisi de mercats.
Objectius: Con�ixer les t�cniques de disseny de mostres i an�lisi de dades que completen
els estudis de mercats.  
Formaci� pr�via recomanada: �s necessari haver cursat anteriorment ÒEstad�stica IIÓ.
Contingut: - T�cniques de mostreig: c�lcul de la grand�ria de la mostra segons tipus de
mostreig i estudi dels estimadors de les principals caracter�stiques de la poblaci�.- T�cniques
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dÕan�lisi multivariant: tractament de grans taules de dades a partir dels m�todes multivariants
de reducci� de la dimensionalitat, classificaci�, discriminaci� i segmentaci�.
Bibliografia b�sica:
ABASCAL, E.; GRANDE, I.: M�todos Multivariantes para la Investigaci�n Comercial.
Ed. Ariel Econ�mica, 1989.
GOSBRAS, J.M.: Methodes statistiques des Sondages. Ed. Econ�mica, 1987.
LEBART, L.: Tratamiento Estad�stico de Datos. Ed. Marcombo, 1985.
MIQUEL et al.: Investigaci�n de Mercados. Ed. McGraw-Hill, 1997.
URIEL, E.: An�lisis de Datos. Series Temporales y An�lisis Multivariante. Ed. AC. 1995.

24832 - Temes d’Economia Aplicada: “Economia, territori i empresa” 
(No sÕofereix aquest curs 1998-99)
Objectius. Les empreses tenen en compte a lÕhora de prendre les seves decisions lÕentorn
econ�mic que les envolta. El territori i lÕempresa emergeixen, doncs, com a variables
clarament relacionades. Per aquesta ra�, lÕestudi de lÕ�mbit extern esdev� molt �til a fi
dÕajudar a elaborar opinions empresarials amb fonament. LÕobjectiu principal dÕaquesta
assignatura �s precisament explorar la rellev�ncia de lÕentorn econ�mic com a variable clau
per entendre alguns comportaments empresarials. 
Contingut: LÕassignatura es divideix en tres parts diferenciades; en una primera part sÕendinsa
en el coneixement de les caracter�stiques i evoluci� recent de lÕeconomia mundial. Es fa un
especial �mfasi en conceptes com el comer�, les finances internacionals, la difusi� de
tecnologia, etc. La segona part del curs integra lÕan�lisi de les economies regionals, fent
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refer�ncia b�sicament a la realitat espanyola. Aspectes com les variables econ�miques
regionals b�siques, les fonts dÕinformaci� i lÕevoluci� econ�mica recent configuren el
contingut b�sic dÕaquesta part. Finalment, en el tercer bloc es passa revista a lÕan�lisi de les
economies locals. En aquest apartat lÕexamen dels factors de localitzaci� empresarial esdev�
un punt fonamental. Dintre de cada part es portar� un reconegut especialista que donar� una
visi� qualificada del tema tractat.
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Nota important: Consulteu els horaris definitius abans de matricular-vos, perqu� hi
poden haver modificacions posteriors a la impressi� dÕaquesta guia. Podeu consultar-
los als plafons situats al hall del centre.
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Dijous Divendres

Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Introducci� a la
comptabilitat

Introducci� a lÕeconomia

Introducci� al dret 
i dret mercantil

Introducci� al dret 
i dret mercantil (P)

PRËCTIQUES Economia espanyola i
mundial

INTEGRADES

Dijous Divendres

PRËCTIQUES Economia espanyola i
mundial

INTEGRADES Matem�tiques aplicades a
l«empresa (P) (G-21)

Introducci� a la
comptabilitat

Introducci� a lÕeconomia

Introducci� al dret
 i dret mercantil

Matem�tiques aplicades a
l«empresa (P) (G-22)

Introducci� al dret
i dret mercantil (P)

ndial es realitzaran fins el dia 13 deal dia 13 de novembre de 1998.
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Dilluns Dimarts Dimecres

G-10 (1r curs) 1r Q

8,45 a 9,45 Matem�tiques aplicades a
lÕempresa (P) (G-11)

Introducci� a la
comptabilitat

Economia espanyola i
mundial

9,45 a 10,45 Economia espanyola i
mundial

Introducci� al dret 
i dret mercantil

Matem�tiques aplicades a
l«empresa

11,15 a 12,15 Matem�tiques aplicades a
l«empresa (P) (G-12)

Introducci� a lÕeconomia Introducci� a l«economia

12,15 a 13,15 Introducci� al dret
 i dret mercantil

PRËCTIQUES

13,15 a 14,15 INTEGRADES

Dilluns Dimarts Dimecres

G-20 (1r curs) 1r Q

8,45 a 9,45 PRËCTIQUES Matem�tiques aplicades a
lÕempresa

9,45 a 10,45 Matem�tiques aplicades a
lÕempresa

INTEGRADES Introducci� a lÕeconomia

11,15 a 12,15 Introducci� al dret
 i dret mercantil

Introducci� a la
comptabilitat

Economia espanyola
 i mundial

12,15 a 13,15 Economia espanyola
 i mundial

Introducci� al dret 
 i dret mercantil

13,15 a 14,15 Introducci� a lÕeconomia

Nota: Les classes del divendres de lÕassignatura Economia Espanyola i mu

novembre de 1998.

Primer curs - Matí - 1r quadrimestre

Nota: Les classes del divendres de lÕassignatura Economia Espanyola i Mundial es realitzaran fins 
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GRUP 20

a 10,45) Dijous (8,45 a 10,45)

Introducci� al dret i
dret mercantil

 a la
itat

Introducci� al dret i
dret mercantil

anyola i
l

l dret i
ntil

Matem�tiques aplicades a
l«empresa

 a la
itat

Economia espanyola i
mundial

Introducci� a lÕeconomia

Economia espanyola i
mundial

l dret i
ntil

 a la
itat

Introducci� al dret i
dret mercantil

tre
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GRUP 10

Dimarts (12,15 a 14,15) Dijous (12,15 a 14,15) Dimarts (8,45 

Dies 20 i 22 dÕoctubre Introducci� al dret i
dret mercantil

Dies 27 i 29 dÕoctubre

Dies 3 i 5 de novembre Introducci� a la
comptabilitat

Introducci�
comptabil

Dies 10 i 12 de novemb. Introducci� al dret i
dret mercantil

Dies 17 i 19 de novemb. Economia espanyola i
mundial

Economia esp
mundia

Dies 24 i 26 de novemb Introducci� al dret i
dret mercantil

Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Introducci� a
dret merca

Dies 1 i 3 de desembre Economia espanyola i
mundial

Introducci� a la
comptabilitat

Introducci�
comptabil

Dia 10 de desemb. Introducci� economia

Dies 15 i 17 de desem. Economia espanyola i
mundial

Dia 22 de desembre Introducci� al dret i
dret mercantil

Introducci� a
dret merca

Dia 7 de gener

Dies 12 i 14 de gener Introducci� al dret i
dret mercantil

Introducci� a la
comptabilitat

Introducci�
comptabil

Pràctiques integrades - Matí - 1r quadrimes
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Dijous Divendres

PRËCTIQUES Economia espanyola i
mundial

INTEGRADES Introducci� a lÕeconomia

Introducci� a la
comptabilitat

Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Introducci� al dret i
dret mercantil

Introducci� al dret i
dret mercantil 

Introducci� al dret i
dret mercantil (P)

Dijous Divendres

PRËCTIQUES Economia espanyola i
mundial

INTEGRADES Introducci� a l«economia

Introducci� a la
comptabilitat

Matem�tiques aplicades a
lÕempresa

Introducci� al dret i 
 dret mercantil

Introducci� al dret i dret
mercantil (P) 

 es realitzaran fins ell dia 13 de novembre de 1998.
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Dilluns Dimarts Dimecres

G-50 (1r curs) 1r Q

15,45 a 16,45 PRËCTIQUES

16,45 a 17,45 Introducci� al dret i
dret mercantil

INTEGRADES Introducci� a lÕeconomia

17,45 a 18,45 Matem�tiques aplicades a
l«empresa (P) (G-51)

Introducci� a la
comptabilitat

Matem�tiques aplicades a
l«empresa

19 a 20 Matem�tiques aplicades a
lÕempresa (P) (G-52)

Introducci� a lÕeconomia Economia espanyola i
mundial

20 a 21 Economia espanyola i
mundial

Dilluns Dimarts Dimecres

G-60 (1r curs) 1r Q

15,45 a 16,45

16,45 a 17,45 Economia espanyola i
mundial

PRËCTIQUES Matem�tiques aplicades a
lÕempresa (P) (G-61)

17,45 a 18,45 Matem�tiques aplicades a
l«empresa

INTEGRADES Economia espanyola i
mundial

19 a 20 Introducci� al dret i
dret mercantil

Introducci� a la
comptabilitat

Matem�tiques aplicades a
lÕempresa (P) (G-62)

20 a 21 Introducci� al dret i
 dret mercantil

Introducci� a lÕeconomia Introducci� a l«economia

Nota: Les classes del divendres de lÕassignatura Economia Espanyola i mundial

dia 13 de novembre de 1998.

Primer curs - Tarda - 1r quadrimestre

Nota: Les classes del divendres de lÕassignatura Economia Espanyola i Mundial es realitzaran fins a
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RUP 60

5) Dijous (16,45 a 18,45)

Introducci� al dret i
dret mercantil

Introducci� a la
comptabilitat

Introducci� al dret i
dret mercantil

 i

i Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Economia espanyola i
mundial

Introducci� a la
comptabilitat

 i Introducci� a lÕeconomia

i

i Introducci� a la
comptabilitat

tre
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GRUP 50 G

Dimarts (15,45 a 17,45) Dijous (15,45 a 17,45) Dimarts (15,45 a 17,4

Dies 20 i 22 dÕoctubre Introducci� al dret i
dret mercantil

Dies 27 i 29 dÕoctubre

Dies 3 i 5 de novembre Introducci� a la
comptabilitat

Dies 10 i 12 de novembre Introducci� al dret i
dret mercantil

Dies 17 i 19 de novembre Economia espanyola i
mundial

Economia espanyola
mundial

Dies 24 i 26 de novembre Introducci� al dret i
dret mercantil

Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Introducci� al dret 
dret mercantil

Dies 1 i 3 de desembre Economia espanyola i
mundial

Dia 10 de desembre Introducci� a la
comptabilitat

Dies 15 i 17 de desembre Introducci� a lÕeconomia Economia espanyola i
mundial

Economia espanyola
mundial

Dia 22 de desembre Introducci� al dret i
dret mercantil

Introducci� al dret 
dret mercantil

Dia 7 de gener

Dies 12 i 14 de gener Introducci� al dret i
dret mercantil

Introducci� a la
comptabilitat

Introducci� al dret 
dret mercantil

Pràctiques integrades - Tarda - 1r quadrimes
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Dijous Divendres

Direcci� financera I Matem�tica financera

Direcci� financera I Comptabilitat superior

Sociologia de l«empresa Estad�stica I (P)

Estad�stica I (P)
PRËCTIQUES INTEGRADES
"COMPTAB.SUPERIOR"

(els dies 20/11/1998,
18/12/1998 i 15/01/1999)

Dijous Divendres

Fiscalitat empresa Direcci� financera I

Sociologia de l«empresa Direcci� financera I

Estad�stica I (P)

Estad�stica I (P)

Comptabilitat superior

Matem�tica financera
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Dilluns Dimarts Dimecres

G-10 (2n curs) 1r Q

8,45 a 9,45 Inform�tica de gesti� Inform�tica de gesti� (P)

9,45 a 10,45 Matem�tica financera Inform�tica de gesti� Matem�tica financera

11,15 a 12,15 Sociologia de l«empresa Sociologia de l«empresa Comptabilitat superior

12,15 a 13,15 Estad�stica I Comptabilitat superior Estad�stica I

13,15 a 14,15 Direcci� financera I Inform�tica de gesti�

14,14 a 15,15 Inform�tica de gesti� (P) Inform�tica de gesti�(P)

Dilluns Dimarts Dimecres

G-20 (2n curs) 1r Q

8,45 a 9,45 Estad�stica I Sociologia de l«empresa Estad�stica I

9,45 a 10,45 Fiscalitat empresa Direcci� financera I Fiscalitat de l«empresa

11,15 a 12,15 Matem�tica financera Comptabilitat superior Matem�tica financera

12,15 a 13,15 Sociologia de l«empresa PRËCTIQUES INTEGRADES
"COMPTAB.SUPERIOR"

(els dies 17/11/1998,
15/12/1998 i 12/01/1999)

Comptabilitat superior

13,15 a 14,15

Segon curs - Matí- 1r quadrimestre
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Dijous Divendres

omptabilitat superior Estad�stica I (P) + (P)

ociologia de l«empresa Matem�tica financera

iscalitat de lÕempresa PRËCTIQUES INTEGRADES
"COMPTA. SUPERIOR"

(els dies 20/11/1998,
18/12/1998 i 15/01/1999)

iscalitat de lÕempresa

Dijous Divendres

Inform�tica de gesti� (P)

CTIQUES INTEGRADES
OMPTA. SUPERIOR"

Inform�tica de gesti�

omptabilitat superior Inform�tica de gesti� (P)

ociologia de lÕempresa Estad�stica I

Matem�tica financera
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Dilluns Dimarts Dimecres

G-50 (2n curs) 1 Q

15,45 a 16,45

16,45 a 17,45 Comptabilitat superior Comptabilitat superior Estad�stica I C

17,45 a 18,45 Sociologia de l«empresa Estad�stica I Direcci� empresa I S

19 a 20 Matem�tica financera Direcci� empresa I Direcci� empresa I F

20 a 21 Fiscalitat de lÕempresa Sociologia de l«empresa Matem�tica financera F

Dilluns Dimarts Dimecres

G-60 (2n curs) 1Q

15,45 a 16,45 Inform�tica de gesti�

16,45 a 17,45 PRËCTIQUES INTEGRADES 
COMPTA. SUPERIOR
(els dies 16 i 18/11/1998, 14 i
16/12/1998 i 11 i 13/01/1999)

 ------------------
DIRECCIî DÕEMPRESA I

Sociologia de l«empresa Inform�tica de gesti� PRË
 "C

17,45 a 18,45 Comptabilitat superior Comptabilitat superior Estad�stica I (P)

Estad�stica I (P)

C

19 a 20 Sociologia de l«empresa Estad�stica I Matem�tica financera S

20 a 21 Matem�tica financera Direcci� dÕempresa I INFORMATICA GESTIO (P) 
------------------

DIRECCIî DÕEMPRESA I

Segon curs - Tarda - 1r quadrimestre
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Dijous Divendres

Comptabilitat de costos Comptabilitat costos

Macroeconomia Macroeconomia

 

 

Dijous Divendres

Macroeconomia Macroeconomia

Comptabilitat de costos Comptabilitat de costos
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� Dilluns Dimarts Dimecres

G-10 (3r curs) 1r Q

8,45 a 9,45 Direcci� dÕempresa II Direcci� dÕempresa II

9,45 a 10,45 Direcci� dÕempresa II Direcci� comercial I

11,15 a 12,15 Direcci� comercial I Comptabilitat costos Direcci� comercial I

12,15 a 13,15 Macroeconomia

13,15 a 14,15

Dilluns Dimarts Dimecres

G-20 (3r curs) 1r Q

8,45 a 9,45 Direcci� comercial I Direcci� comercial I

9,45 a 10,45 Direcci� comercial I Direcci� dÕempresa II

11,15 a 12,15 Direcci� dÕempresa II Macroeconomia Direcci� dÕempresa II

12,15 a 13,15 Comptabilitat de costos

13,15 a 14,15

Tercer curs - Matí - 1r quadrimestre
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Dijous Divendres

Comptabilitat de costos Macroeconomia

Direcci� comercial I Macroeconomia

Direcci� financera II

Dijous Divendres

Direcci� comercial I Comptabilitat de costos

Comptabilitat de costos Direcci� financera II

Dret laboral

e
m
p
r
e
s
a
r
i
a
l
s
-
s
a
b
a
d
e
l
l
 
 
1
5
/
7
/
9
8
 
0
8
:
0
5
 
 
P
�
g
i
n
a
 
6
1

G-50 (3r curs)1r Q Dilluns Dimarts Dimecres

15,45 a 16,45

16,45 a 17,45

17,45 a 18,45 Comptabilitat de costos Direcci� comercial I Direcci� comercial I

19 a 20 Comptabilitat de costos Direcci� financera II

20 a 21 Macroeconomia Direcci� financera II

G-60 (3r i 4t curs)
           1r Q

Dilluns Dimarts Dimecres

15,45 a 16,45

16,45 a 17,45 Direcci� dÕempresa I

17,45 a 18,45 Comptabilitat de costos Direcci� financera II Direcci� financera II

19 a 20 Direcci� comercial I Direcci� comercial I

20 a 21 Direcci� dÕempresa I
 --------------------------------

Dret laboral

Direcci� dÕempresa I
 --------------------------------

Dret laboral

Tercer curs - Tarda - 1r quadrimestre
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Dijous Divendres

PRËCTIQUES Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

INTEGRADES Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Hist�ria econ�mica
mundial

Economia espanyola i
mundial

Economia espanyola i
mundial

Intr. comptabilitat (P)
Intr. comptabilitat (P)

l

Dijous Divendres

Matem�tiques aplicades a
l«empresa

al Hist�ria econ�mica
mundial

Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

Economia espanyola i
mundial

Intr. comptabilitat (P)
Intr. comptabilitat (P)

PRËCTIQUES Economia espanyola i
mundial

INTEGRADES

Õabril de 1999.
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Dilluns Dimarts Dimecres

G-10 (1r curs) 2n Q

8,45 a 9,45 Matem�tiques aplicades a
lÕempresa

PRËCTIQUES 

9,45 a 10,45 Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

Introducci� a la
comptabilitat

INTEGRADES

11,15 a 12,15 Introducci� a lÕeconomia Economia espanyola i
mundial

Introducci� a la
comptabilitat

12,15 a 13,15 Hist�ria econ�mica
mundial

Introducci� economia de
l«empresa

Introducci� a lÕeconomia

13,15 a 14,15 Hist�ria economia mundia

Dilluns Dimarts Dimecres

G-20 (1r curs) 2n Q

8,45 a 9,45 Introducci� a la
comptabilitat

Introducci� a la
comptabilitat

9,45 a 10,45 Introducci� a lÕeconomia Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Hist�ria econ�mica mundi

11,15 a 12,15 Hist�ria econ�mica
mundial

Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

Introducci� a lÕeconomia

12,15 a 13,15 Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

Economia espanyola i
mundial

PRËCTIQUES

13,15 a 14,15 INTEGRADES

Nota: Les classes del divendres de lÕassignatura Economia Espanyola i mundial es realitzaran fins el dia 9 d

Primer curs - Matí - 2n quadrimestr
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GRUP 20

 14,15) Dijous (12,15 a 14,15)

Introducci� a lÕeconomia

mica Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

 la
at
onomia Matem�tiques aplicades a

l«empresa
mica Introducci� a lÕeconomia de

l«empresa
onomia Matem�tiques aplicades a

l«empresa

mica Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

icades a Introducci� a la
comptabilitat

icades a Introducci� a lÕeconomia

mica Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

yola i Introducci� a lÕeconomia

yola i Matem�tiques aplicades a
l«empresa

 la
at

Hist�ria econ�mica mundial

yola i Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

tre
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GRUP 10

Dimecres (8,45 a 10,45) Dijous (8,45 a 10,45) Dimecres(12,15 a

Dies 17 i 18 de febrer Introducci� a lÕeconomia

Dies 24 i 25 de febrer Hist�ria econ�mica
mundial

Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

Hist�ria econ�
mundial

Dies 3 i 4 de mar� Introducci� a la
comptabilitat

Introducci� a
comptabilit

Dies 10 i 11 de mar� Introducci� a lÕeconomia Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Introducci� a lÕec

Dies 17 i 18 de mar� Hist�ria econ�mica
mundial

Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

Hist�ria econ�
mundial

Dies 24 i 25 de mar� Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Introducci� a lÕeconomia Introducci� a lÕec

Dies 7 i 8 dÕabril Hist�ria econ�mica
mundial

Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

Hist�ria econ�
mundial

Dies 14 i 15 dÕabril Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Introducci� a la
comptabilitat

Matem�tiques apl
l«empresa

Dies 21 i 22 dÕabril Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Introducci� a lÕeconomia Matem�tiques apl
l«empresa

Dies 28 i 29 dÕabril Hist�ria econ�mica
mundial

Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

Hist�ria econ�
mundial

Dies 5 i 6 de maig Economia espanyola i
mundial

Introducci� a lÕeconomia Economia espan
mundial

Dies 12 i 13 de maig Economia espanyola i
mundial

Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Economia espan
mundial

Dies 19 i 20 de maig Hist�ria econ�mica
mundial

Introducci� a la
comptabilitat

Introducci� a
comptabilit

Dies 26 i 27 de maig Economia espanyola i
mundial

Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

Economia espan
mundial

Pràctiques integrades - Matí - 2n quadrimes
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Dijous Divendres

Hist�ria econ�mica
mundial

Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Introd. comptabilitat (P)
Introd. comptabilitat (P)

Introducci� a lÕeconomia

Economia espanyola i
mundial

Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

Economia espanyola i
mundial

Dijous Divendres

Economia espanyola i
mundial

Hist�ria econ�mica
mundial

Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Introd. comptabilitat (P)
Introd. comptabilitat (P)

Introducci� a lÕeconomia

Economia espanyola i
mundial

Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

bril de 1999.
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Dilluns Dimarts Dimecres

G-50 (1r curs) 2nQ

15,45 a 16,45 Matem�tiques aplicades a
l«empresa

PRËCTIQUES

16,45 a 17,45 Hist�ria econ�mica
mundial

Introducci� a lÕeconomia INTEGRADES

17,45 a 18,45 Introducci� a la
comptabilitat

Introducci� a la
comptabilitat

Hist�ria econ�mica
mundial

19 a 20 PRËCTIQUES Economia espanyola i
mundial

Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

20 a 21 INTEGRADES Introducci� a lÕeconomia de
l' empresa

Dilluns Dimarts Dimecres

G-60 (1r curs) 2n Q

15,45 a 16,45 PRËCTIQUES

16,45 a 17,45 INTEGRADES Economia espanyola i
mundial

PRËCTIQUES

17,45 a 18,45 Hist�ria econ�mica
mundial

Introducci� a lÕeconomia de
l« empresa

INTEGRADES

19 a 20 Introducci� a lÕeconomia Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Hist�ria econ�mica
mundial

20 a 21 Introducci� a la
comptabilitat

Introducci� a la
comptabilitat

Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

Nota: Les classes del divendres de lÕassignatura Economia Espanyola i mundial es realitzaran fins el dia 9 dÕa

Primer curs - Tarda - 2n quadrimestre
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GRUP 60

7,45) Dimecres(16,45 a 18,45)

la
t

Introducci� a lÕeconomia

ica Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

nomia Matem�tiques aplicades a
l«empresa

nomia Matem�tiques aplicades a
l«empresa

ica Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

nomia Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

ica Introducci� a la
comptabilitat

ola i Matem�tiques aplicades a
l«empresa

ica Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

ola i Introducci� a lÕeconomia

Matem�tiques aplicades a
l«empresa

la
t

Hist�ria econ�mica
mundial

ola i Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

res
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GRUP 50

Dilluns (19 a 21) Dimecres(15,45 a 17,45) Dilluns (15,45 a 1

Dies 15 i 17 de febrer Introducci� a la
comptabilitat

Introducci� a lÕeconomia Introducci� a 
comptabilita

Dies 22 i 24 de febrer Hist�ria econ�mica
mundial

Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

Hist�ria econ�m
mundial

Dies 1 i 3 de mar� Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Introducci� a lÕeconomia Introducci� a lÕeco

Dies 8 i 10 de mar� Introducci� a lÕeconomia Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Introducci� a lÕeco

Dies 15 i 17 mar� Hist�ria econ�mica
mundial

Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

Hist�ria econ�m
mundial

Dies 22 i 24 de mar� Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Introducci� a lÕeconomia Introducci� a lÕeco

Dia 7 d« abril Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

Dies 12 i 14 dÕabril Hist�ria econ�mica
mundial

Introducci� a la
comptabilitat

Hist�ria econ�m
mundial

Dies 19 i 21 dÕabril Economia espanyola i
mundial

Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Economia espany
mundial

Dies 26 i 28 dÕabril Hist�ria econ�mica
mundial

Introducci� a lÕeconomia de
l«empresa

Hist�ria econ�m
mundial

Dies 3 i 5de maig Economia espanyola i
mundial

Introducci� a lÕeconomia Economia espany
mundial

Dia 12 de maig Matem�tiques aplicades a
l«empresa

Dies 17 i 19 de maig Hist�ria econ�mica
mundial

Introducci� a la
comptabilitat

Introducci� a 
comptabilita

Dies 24 i 26 de maig Economia espanyola i
mundial

Introducci� economia de
l«empresa

Economia espany
mundial

Pràctiques integrades - Tarda - 2n quadrimest
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Dijous Divendres

Fiscalitat de l«empresa

Direcci� dÕempresa I

Estad�stica II

Comptabilitat superior

Dijous Divendres

Direcci� dÕempresa I

Estad�stica II Inform�tica de gesti� (P)

Comptabilitat superior

Informatica de gesti�

Inform�tica de gesti�
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Dilluns Dimarts Dimecres

G-10 (2n curs) 2Q

8,45 a 9,45 PRËCTIQUES INTEGRADES
"COMPTA. SUPERIOR"
(a partir del 22/03/1999)

Fiscalitat de l«empresa

9,45 a 10,45 Fiscalitat de l«empresa Direcci� dÕempresa I

11,15 a 12,15 Direcci� dÕempresa I Comptabilitat superior Estad�stica II

12,15 a 13,15 Estad�stica II

13,15 a 14,15

Dilluns Dimarts Dimecres

G-20 (2n curs) 2Q

8,45 a 9,45 Estad�stica II

9,45 a 10,45 Direcci� dÕempresa I Comptabilitat superior Estad�stica II

11,15 a 12,15 PRËCTIQUES INTEGRADES
"COMPTA. SUPERIOR"
(a partir del 22/03/1999)

Inform�tica de gesti� Direcci� dÕempresa I

12,15 a 13,15 Inform�tica de gesti� (P)

13,15 a 14,15

14,15 a 15,15 Inform�tica de gesti� (P)

Segon curs - Matí - 2n quadrimestre
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Dijous Divendres

Inform�tica de gesti� (P)

omptabilitat superior Direcci� financera I

Estad�stica II Inform�tica de gesti�

Inform�tica de gesti�

Dijous Divendres

omptabilitat superior

Fiscalitat de l«empresa Estad�stica II

Fiscalitat de l«empresa Direcci� financera I
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Dilluns Dimarts Dimecres

G-50 (2n curs) 2nQ

15,45 a 16,45

16,45 a 17,45 PRËCTIQUES INTEGRADES
"COMPTAB. SUPERIOR"

(a partir del 22/03/1999)

Inform�tica de gesti� (P)

17,45 a 18,45 Comptabilitat superior Direcci� financera I C

19 a 20 Estad�stica II Inform�tica de gesti� Direcci� financera I

20 a 21 Inform�tica de gesti� (P) Estad�stica II

Dilluns Dimarts Dimecres

G-60 (2n curs) 2nQ

15,45 a 16,45

16,45 a 17,45 PRËCTIQUES INTEGRADES
"COMPTAB. SUPERIOR"

(a partir del 22/03/1999)

C

17,45 a 18,45 Estad�stica II

19 a 20 Estad�stica II Comptabilitat superior Direcci� financera I

20 a 21 Fiscalitat de l«empresa Direcci� financera I

Segon curs - Tarda - 2n quadrimestre



68
La guia de l'estudiant 1997-1998

Dijous Divendres

Direcci� comercial II Comptabilitat gesti�

Dret laboral Direcci� financera II

 Dret laboral

Dijous Divendres

Dret laboral Dret laboral

Direcci� comercial II Comptabilitat de gesti�

Direcci� financera II
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Dilluns Dimarts Dimecres

G-10 (3r curs) 2n Q

8,45 a 9,45 Direcci� financera II Comptabilitat de gesti� Comptabilitat de gesti�

9,45 a 10,45 Direcci� comercial II Dret laboral Direcci� financera II

11,15 a 12,15  Direcci� comercial II

12,15 a 13,15

13,15 a 14,15

Dilluns Dimarts Dimecres

G-20 (3r curs) 2n Q

8,45 a 9,45 Direcci� comercial II Dret laboral Comptabilitat de gesti�

9,45 a 10,45 Direcci� financera II Comptabilitat de gesti� Direcci� comercial II

11,15 a 12,15  Direcci� financera II

12,15 a 13,15

13,15 a 14,15

Tercer curs - Matí - 2n quadrimestre
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Dijous Divendres

Direcci� comercial II Dret laboral

Direcci� dÕempresa II Comptabilitat de gesti�

Dijous Divendres

Direcci� dÕempresa II

Direcci� comercial II Comptabilitat de gesti�

Macroeconomia

Macroeconomia
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G-50 (3r curs) 2n Q Dilluns Dimarts Dimecres

15,45 a 16,45 Dret laboral Dret laboral

16,45 a 17,45 Direcci� comercial II Direcci� dÕempresa II Direcci� comercial II

17,45 a 18,45 Direcci� dÕempresa II Comptabilitat gesti� Comptabilitat de gesti�

19 a 20

20 a 21

G-60 (3r i 4tcurs) 
            2n Q

Dilluns Dimarts Dimecres

15,45 a 16,45

16,45 a 17,45 Direcci� dÕempresa II

17,45 a 18,45 Direcci� comercial II Direcci� dÕempresa II Direcci� comercial II

19 a 20 Macroeconomia Comptabilitat de gesti�

20 a 21 Comptabilitat de gesti�

Tercer curs - Tarda - 2n quadrimestres
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Dijous Divendres

Fiscalitat internacional

Creaci� dÕempreses

Economia empresa banc�ria

An�lisi estats financers

Metodologia i t�cniques
inves. soc.

Empresa i societat
Sociologia del consum
Auditoria interna i de gesti�
T�cniques inves. soc. A.M.
(P+PL)
Gesti� de la producci�

Metodologia i t�cniques
inves. soc.

Empresa i societat
Sociologia del consum
T�cniques inves. soc. A.M.
(P+PL)
Angl�s introducci� (G-10) (P)
Angl�s introducci� (G-20) (T)

Auditoria interna i de gesti�

T�cniques inves. social
A.M.

Gesti� de la producci�

Franc�s introducci�

imestre
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LLIURE
ELECCIî

 I OPTATIVES

Dilluns Dimarts Dimecres

1r Q -MATI-

8,45 a 9,45 Economia organitzaci�
industrial

9,45 a 10,45 Economia organitzaci�
industrial

11,15 a 12,15

12,15 a 13,15 Fiscalitat internacional

Economia empresa banc�ria

Creaci� dÕempreses

Angl�s introducci� (G-10) (T)
Angl�s introducci� (G-20) (P)
Fiscalitat internacional
Economia empresa banc�ria

13,15 a 14,15 Franc�s introducci�
Empresa i societat
Sociologia del consum
Auditoria interna i de gesti�
T�cniques inv. social A.M.
Gesti� de la producci�
Angl�s introducci� (G-10) (T)
Angl�s introducci� (G-20) (P)

Metodologia i t�cniques
inves. soc.

An�lisi estats financers

Angl�s introducci� (G-10) (P)
Angl�s introducci� (G-20) (T)

Franc�s introducci�

Economia organitzaci�
industrial

Optatives i lliure elecció - Matí - 1r quadr
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Dijous Divendres

l�s introducci� G-50 (P)

l�s introducci� G-60 (T)
ologia consum
ica econ�mica de
presa

Franc�s introducci�

l�s introducci� G-60 (P)
olidaci� dÕestats
cers

Investigaci� operativa

Creaci� empreses

alitat internacional

itoria interna i de gesti�

estre
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LLIURE ELECCIO
 I OPTATIVES
1r. Q. TARDA

Dilluns Dimarts Dimecres

14,45 a 15,45 Angl�s introducci� G-50 (T) Ang

15,45 a 16,45 Angl�s introducci� G-60 (T)
Angl�s introducci� G-50 (P)
Sociologia del consum
Consolidaci� dÕestats
financers

Franc�s introducci�
Sociologia consum
Economia organitzaci�
industrial
Pol�tica econ�mica de
lÕempresa

Franc�s introducci�
Angl�s introducci� G-50 (T)
Angl�s introducci� G-60 (P)
Economia organitzaci�
industrial

Ang
Soci
Pol�t
lÕem

16,45 a 17,45 Consolidaci� dÕestats
financers

Investigaci� operativa

Economia organitzaci�
industrial
Pol�tica econ�mica de
lÕempresa

Investigaci� operativa

Creaci� empreses

Ang
Cons
finan

17,45 a 18,45

19 a 20 Fiscalitat internacional

Auditoria interna i de gesti�

20 a 21 Fiscalitat internacional

Auditoria interna i de gesti�

Fisc

Aud

Optatives i lliure elecció - Tarda - 1r quadrim



72
La guia de l'estudiant 1997-1998

Dijous Divendres

Microeconomia

Microeconomia
Dret industrial i contractes
mercantils.

Hist�ria econ. dÕEspanya
Investigaci� operativa
Pol�tica econ. i an�lisi de
conjuntures
Compta. mediambiental

Consolidaci� dÕestats
financers
Economia de lÕempresa
asseguradora

Angl�s avan�at (P)
Consolidaci� dÕestats
financers
Economia de lÕempresa
asseguradora

Franc�s avan�at
Angl�s avan�at (P)

rimestre

e
m
p
r
e
s
a
r
i
a
l
s
-
s
a
b
a
d
e
l
l
 
 
1
5
/
7
/
9
8
 
0
8
:
0
6
 
 
P
�
g
i
n
a
 
7
2

LLIURE ELECCIO
 I OPTATIVES

Dilluns Dimarts Dimecres

2n Q -MATI-

8,45 a 9,45 Microeconomia

9,45 a 10,45

11,15 a 12,15 Consolidaci� dÕestats
financers

Economia de lÕempresa
asseguradora

12,15 a 13,15 Estrat�gies com. imatge
empresarial

Gesti� empresa. mercats
financers (P.L.)

Investigaci� operativa
Pol�tica econ. i an�lisi de
conjuntures.
Compta. mediambiental

Hist�ria econ. dÕEspanya
Gesti� empresa mercats
financers
Estrat�gies com. imatge
empresarial.

13,15 a 14,15 Angl�s avan�at (T)
Franc�s avan�at
Hist�ria econ. dÕEspanya
Investigaci� operativa
Gesti� empresa mercats
financers (P.L.)

Pol�tica econ. i an�lisi de
conjuntures
Dret industrial i contrac.
merc.
Compta. mediambiental
Angl�s avan�at (T)
Franc�s avan�at

Estrat�gies com. imatge
empresarial

Gesti� empresa mercats
financers

Dret industrial i contractes
mercantils

Optatives i lliure elecció - Matí - 2n quad
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Dijous Divendres

anc�s avan�at
gl�s avan�at (P)
st�ria de l«empresa
l�tica econ. i an�lisi de
njuntures.

Franc�s avan�at
Angl�s avan�at (P)
Pol�tica econ. i an�lisi de
conjuntures.
Dret industrial i contractes
mercantils.
Metodologia i t�cniques
inves. soc. A.M.
Microeconomia
Dret industrial i contractes
mercantils.
Metodologia i t�cniques
inves. soc. A.M.
Microeconomia
Gesti� de la producci�

sti� de la producci�
onomia empresa banc�ria
cniques inves. soc. A.M.
+PL)

Comptabilitat p�blica.
Economia empresa banc�ria

cniques inves. soc. A.M.
+PL)
et industrial i contractes

ercantils
icroeconomia

Economia empresa banc�ria
T�cniques inves. social
A.M.

estre
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LLIURE ELECCIO
 I OPTATIVES
2n Q -TARDA-

Dilluns Dimarts Dimecres

14,45 a 15,45

15,45 a 16,45 Angl�s avan�at (T)
Hist�ria de l«empresa

Franc�s avan�at (T)
Angl�s avan�at (T)
Pol�tica econ. i an�lisi de
conjuntures
Metodologia i tec. inves.
social

Empresa i societat Fr
An
Hi
Po
co

16,45 a 17,45 Empresa i societat

Gesti� producci�

Empresa i societat

17,45 a 18,45

19 a 20 An�lisi dÕestats financers
Gesti� empresa mercats
financers (P.L.)
Estrat�gies com. imatge
empresarial

Gesti� de lÕempresa als
mercats financers
Estrat�gies com. imatge
empresarial

Comptabilitat p�blica Ge
Ec
T�
(P

20 a 21 Gesti� empresa mercats
financers (P.L.)

T�cniques inves. social
A.M.

Gesti� de lÕempresa als
mercats financers
Estrat�gies com. Imatge
empresarial
An�lisi dÕestats financers

Comptabilitat p�blica T�
(P
Dr
m
M

Optatives i lliure elecció - Tarda - 2n quadrim
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CALENDARI D’EXÀMENS

¥ El calendari dÕex�mens no estava disponible a lÕhora de la publicaci� dÕaquesta guia.
Consulteu els plafons situats al hall del centre un mes abans de lÕinici del per�ode
dÕex�mens.

¥ Els ex�mens dels grups del mat� comen�aran a les 9.30 hores, i els de la tarda a les 17.00
hores.

¥ Podreu consultar-vos les notes al Servicaixa de ÒLa CaixaÓ i als caixers de Caixa de
Catalunya dues setmanes despr�s de la finalitzaci� de cada per�ode dÕex�mens.

ESTUDIS DE POSTGRAU

En aquests moments, lÕEscola Universit�ria dÕEmpresarials de Sabadell imparteix els cursos
de postgrau que a continuaci� es relacionen:

Direcció i gestió d’empreses per a professionals

LÕactivitat productiva de Sabadell, del Vall�s i, en general, de Catalunya presenta un entramat
empresarial molt variat, encara que centrat preferentment en la dimensi� petita i mitjana.
Ben sovint, en aquestes empreses els llocs de gesti� i direcci� s�n ocupats per professionals
competents no titulats, sortits de lÕespecialitat industrial o dels serveis que constitueixen
lÕobjectiu de la seva activitat.

Les circumst�ncies de canvi accelerat en el mercat, les exig�ncies organitzatives de les noves
tecnologies i la renovaci� dels m�todes de gesti� demanen un bagatge de coneixements
b�sics dels mecanismes econ�mics i empresarials. En aquest sentit, el prop�sit del curs �s
donar als gerents i directius a qu� ens hem referit una formaci� b�sica i actual i amb un caire
eminentment empresarial, que es presentar� en tres m�duls: Entorn de lÕempresa, Direcci�
dÕempresa, Pol�tiques i t�cniques de gesti� empresarial.

Destinataris: Aquests curs �s dirigit a universitaris i professionals del mon empresarial,

74 La guia de l'estudiant 1998-1999
com per exemple:
Ð enginyers superiors i arquitectes
Ð llicenciats en mat�ries no econ�miques
Ð enginyers t�cnics i arquitectes t�cnics
Ð diplomats universitaris
I tamb� a emprenedors, amb projecte o perspectives de creaci� dÕempreses.
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Durada: Es tracta dÕun curs de 250 hores lectives, que comen�ar� el dia 14 dÕoctubre de
1998 i acabar� a finals de maig de 1999.  
Calendari: dilluns i dimecres.
Horari: de 17,15 a 21,15
Places limitades.

Informaci�: Escola Universit�ria dÕEstudis Empresarials de Sabadell, tel�fon 93-7287712,
i e_mail dirgesprof@euee.uab.es.
Preinscripci�: de lÕ1 de juliol al 18 de setembre de 1998 a la Gesti� Acad�mica (Secretaria)
de lÕEscola Universit�ria dÕEstudis Empresarials de Sabadell.
Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Matriculaci�: del 21 de setembre al 7 dÕoctubre de 1998 a lÕEscola de Doctorat i de Formaci�
Continuada del campus: Edifici U, al costat de la piscina, tel�fon 93-5813129.
Horari: de 10 a 13:30 h i de 15:30 a 16:30 h

T�tol: SÕexpedir� un diploma de postgrau en Direcci� i Gesti� dÕEmpreses per a Professionals,
reconegut per la Universitat Aut�noma de Barcelona, als alumnes que hagin assistit a un
m�nim del 75% de les hores lectives i que demostrin lÕaprofitament del curs i disposin, en
el moment de la matriculaci�, de les condicions exigides per la Universitat Aut�noma de
Barcelona.  

Coordinaci�:
¥ Manuel çlvarez, tel: 93-728 77 35
¥ Francesc G�mez, tel: 93-728 77 41 Professors de la UAB

Curs organitzat per lÕEUEE amb la colálaboraci� del Departament dÕEconomia de lÕEmpresa.

Gestió financera d’empreses

LÕobjectiu dÕaquest curs �s formar professionals de manera que siguin coneixedors i experts
a aplicar les noves t�cniques m�s recents i innovadores, tant pel que fa a la cobertura del
risc com a lÕoptimitzaci� de resultats, quan sÕactua en els mercats financers.

En el camp de lÕestrat�gia financera, anem cap a una nova etapa que sÕha convingut a
denominar de finan�ament global. En el decurs dels propers anys es produir� la integraci�
del mercat interbancari internacional en els mercats de capitals interiors i internacionals, i
es formar� un mercat global de finan�ament.
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DÕaltra banda, ja sÕha produ�t la internacionalitzaci� dels mercats de bonus; no �s possible
parlar avui dÕuna emissi� important en el mercat de bonus sense tenir en compte la situaci�
global del mercat dÕempr�stits.

El finan�ament mitjan�ant accions ha estat el darrer element dels mecanismes de formaci�
de capital que ha mantingut les seves caracter�stiques inicials, i continua essent un mercat
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interior, per� aix� tamb� est� canviant. Les emissions de noves accions es coláloquen
simult�niament en diferents mercats, i empreses que ja cotitzen amplien el seu camp dÕacci�
i soláliciten la integraci� en mercats de capitals estrangers. I aix� no passa nom�s en pa�sos
amb mercats poc desenvolupats, sin� que tamb� a empreses amb seu en pa�sos altament
industrialitzats troben molts avantatges a fer emissions internacionals dÕaccions.

Destinataris: Diplomats o llicenciats en Ci�ncies Empresarials, Ci�ncies Econ�miques i
Administraci� i Direcci� dÕEmpreses. 
Tamb� poden assistir-hi els titulats dÕaltres llicenciatures interessats a especialitzar-se en el
m�n de la finances.

Durada: Es tracta dÕun curs de 200 hores lectives, m�s 50 hores (5 cr�dits) de treball
dÕinvestigaci�, que comen�ar� el dia 19 dÕoctubre de 1998 i sÕacabar� el 25 de maig de
1999.
Calendari: dilluns i dimarts.
Horari: de 17 a 21 h.

Informaci�: EUEE de Sabadell, tel�fon 93-728 77 51, e_mail gesti�@euee.uab.es.
Preinscripci�: de lÕ1 de juliol al 18 de setembre de 1998 a la Gesti� Acad�mica (secretaria)
de lÕEscola Universit�ria dÕEstudis Empresarials de Sabadell.
Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Matriculaci�: del 28 de setembre al 16 dÕoctubre de 1998 a lÕEscola de Doctorat i de Formaci�
Continuada del campus: Edifici U, al costat de la piscina, tel�fon 93-5813129.
Horari: de 10 a 13:30 h i de 15:30 a 16:30 h

T�tol: SÕexpedir� un diploma de postgrau en Gesti� Financera dÕEmpreses, reconegut per
la Universitat Aut�noma de Barcelona, als alumnes que hagin assistit a un m�nim del 80%
de les hores lectives i que demostrin lÕaprofitament del curs.

Coordinador: 
Dr. C�sar Villaz�n, Catedr�tic de lÕËrea dÕEconomia Financera i Comptabilitat de la UAB.
Tel�fon 93-728 77 32. 

Curs organitzat per lÕEUEE amb la colálaboraci� del Departament dÕEconomia de lÕEmpresa
-Unitat de Sabadell.

Tributació

El curs sÕadre�a fonamentalment a postgraduats i professionals que vulguin especialitzar-
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se en lÕ�mbit de la tributaci� i obtenir una formaci� adequada per a lÕexercici professional
en lÕ�rea de lÕassessorament fiscal.

Atenent a les distintes proced�ncies dels assistents, pel que fa al seu curr�culum acad�mic,
el curs es configura en tres m�duls: un m�dul de tributaci�, central i com� per a tots els
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participants, i dos m�duls complementaris, el primer de comptabilitat i el segon dÕinform�tica.

El m�dul de tributaci�, partint de conceptes jur�dics, fiscals i de procediment tributari, passa
a lÕan�lisi sistem�tica dels diferents impostos i de la legislaci� que els �s aplicable. Els altres
dos m�duls, de comptabilitat i dÕinform�tica, tenen lÕobjectiu dÕoferir als postgraduats no
economistes que sÕinscriguin en el curs una formaci� comptable i tamb� el coneixement
dels diversos programes inform�tics utilitzables en lÕassessorament fiscal.

Durada: Es tracta dÕun curs de 220 hores lectives (22 cr�dits), que comen�ar� a lÕoctubre
de 1998 i acabar� la darrera setmana de maig de 1999.
Calendari: dilluns, dimarts i dijous.
Horari: de 18 a 21 h.
Places limitades.

Informaci�: EUEE de Sabadell, tel�fon 93-728 77 61, e_mail Tributaci�@euee.uab.es.
Preinscripci�: de lÕ1 de juliol al 18 de setembre de 1998 a la Gesti� Acad�mica (Secretaria)
de lÕEscola Universit�ria dÕEstudis Empresarials de Sabadell.
Horari: de 10 a 13 h i de 16 a 19 h
Matriculaci�: del 18, 21, 22 i 23 de setembre de 1998 a lÕEscola de Doctorat i de Formaci�
Continuada del campus: Edifici U, al costat de la piscina, tel�fon 93-5813129.
Horari: de 10 a 13:30 h i de 15:30 a 16:30 h

T�tol: SÕexpedir� un diploma de postgrau en Tributaci�, reconegut per la Universitat
Aut�noma de Barcelona, als alumnes que hagin assistit al curs i que en demostrin
lÕaprofitament.  

Curs organitzat per lÕEscola Universit�ria dÕEstudis Empresarials amb la colálaboraci� del
Departament de Dret P�blic i Ci�ncies Hist�rico-jur�diques, el Departament dÕEconomia
Aplicada i el Departament dÕEconomia de lÕEmpresa.

Direcci� i Coordinaci�:
¥ Miquel Gay� Arjalaguer
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Inspector de lÕAg�ncia Estatal de lÕAdministraci� Tribut�ria
Professor de la UAB (Departament de Dret P�blic i de Ci�ncies
Historicojur�diques)

¥ Anna Tenza Graells
Dra. en Ci�ncies Econ�miques, professora de la UAB 
Departament dÕEconomia Aplicada
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1.3. LES BEQUES I ELS PROGRAMES D’INTERCANVI

ELS PROGRAMES D’INTERCANVI: PROGRAMA SÒCRATES-ERASMUS

El programa SñCRATES �s un dels programes dÕacci� de la Comunitat Europea que t�
com a finalitat essencial promoure la cooperaci� transnacional en lÕ�mbit de lÕeducaci�.
Dins dÕaquest programa, sÕanomena ERASMUS al conjunt de mesures destinades a recolzar
les activitats europees de les institucions dÕensenyament superior i a fomentar la mobilitat
i lÕintercanvi dels seus professors i estudiants. Aquesta secci� del programa SñCRATES
continua i est�n lÕacci� de la Comunitat Europea per a la mobilitat dels estudiants universitaris
establert lÕany 1987: el programa ERASMUS, anomenat aix� perqu� les seves sigles en
angl�s (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) recorden
el nom del fil�sof, te�leg i humanista Erasmus de Rotterdam (1465-1536).

Una de les l�nies b�siques dÕactuaci� �s promoure lÕacord entre universitats de diferents
pa�sos, de manera que es reconeguin m�tuament els estudis que es realitzin en una Universitat
estrangera en el marc del programa. LÕestudiant que obt� aquesta beca gaudeix dÕun ajut
econ�mic per afrontar les despeses de despla�ament i cost de la vida en el pa�s dÕacollida.
LÕajut S�crates-Erasmus oscilála habitualment entre 100 i 150 ECU per mes dÕestada (�s a
dir, de 16.000 a 25.200 PTA al mes). La beca �s compatible amb qualsevol altre ajut
econ�mic, excepte les beques de colálaboraci�, siguin de la UAB o del MEC. LÕestudiant
no ha de pagar les taxes universit�ries a lÕInstituci� dÕacollida, per� s� a la dÕorigen, en els
terminis fixats segons el calendari de matriculaci�.

Qualsevol estudiant que estigui matriculat a la UAB pot optar a una beca per a qualsevol
dels programes signats pels diferents departaments o centres de la Universitat. Els requisits
generals per a poder accedir a les beques s�n els seg�ents: haver superat els cr�dits
corresponents al primer curs de la Diplomatura en el moment de la sortida, i tenir un nivell
suficient de la llengua acad�mica de la Universitat de destinaci�. Aix� mateix, nom�s es pot
gaudir una vegada de lÕajut, i no es poden cursar a lÕestranger assignatures matriculades i
no superades a la UAB.

El per�ode de solálicitud dÕajuts sÕobre generalment per lÕabril-maig. 

Una vegada acabat el termini de solálicitud, la selecci� es fa tenint en compte el curr�culum
de lÕalumne i inclou una entrevista amb el coordinador. Els alumnes seleccionats acorden
abans de marxar el programa que seguiran a la Universitat de destinaci�, signant un document
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dÕequiparacions amb els estudis de la Diplomatura.

LÕEscola Universit�ria dÕEstudis Empresarials de Sabadell t� signats acords amb les seg�ents
Universitats: Leopold-Franzens-Universit�t Innsbruck (Ëustria), Bayerische Julius-
Maximilians Universit�t W�rzburg (Alem�nia), Flensburg University (Alem�nia),
Handelshojskole Syd (Dinamarca), Universit� de Pau et des Pays de lÕAdour (Fran�a),
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Universit� Paris XII-Val de Marne (Fran�a), Panepistimio Macedonias (Gr�cia), Universit�
degli Studi di Salerno (It�lia), HogeschoolÕs-Hertogenbosch (Holanda), Universidade do
Porto (Portugal), University of �rebro (Su�cia), University of Jyv�skyl� i Lappeenranta
University of Technology (Finl�ndia), Liverpool John-Moores University i University of
Wales - Swansea (Gran Bretanya).
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Responsable i Coordinadora del programa SñCRATES al centre:
Dra. Gl�ria Estap� Dubreuil
Tel�fon 93-7287733
Despatx S/208
Adre�a electr�nica G_ESTAP�@EUEE.UAB.ES.



de resoluci� Data prova de nivell

98
liol 1998
8 juliol 1998
ol 1998
ol 1998 14 juliol 1998
ol 1998
998
a novembre 1998 9 setembre 1998
re 1998

mana de novembre 1998
l 1999
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Altres beques i ajuts de la UAB per al curs 1998-99

Denominaci� de les beques Terminis de solálicituds Terminis 

Idiomes estiu 98 Del 3 al 15 juny 1998 23 juny 19
Transports 97-98 Mitjans ju
Ajuts de colálaboraci� Intercanvi Del 18 juny al 10 juliol 1998 Del 20 al 2
Universitat Catalana dÕestiu 98 De lÕ1 al 8 juliol 1998 Del 22 juli
Ajuts Colálaboraci� Serveis Inform�tics Del 3 al 30 juny 1998 Del 29 juli
Servei dÕIdiomes Moderns Del 15 al 30 juny 1998 Del 30 juli
Ajuts Colálaboraci� UAB De lÕ1 al 30 juliol 1998 Setembre 1
Ajuts Colálaboraci� OSD De lÕ1 al 15 octubre 1998 1a quinzen
Pere Menal De lÕ1 juliol al 30 octubre 1998 30 novemb
Pr�cticum 1 al 29 octubre 98
Ajuts doctorat via desenvolup. De lÕ1 setembre al 29 octubre 1998 òltima set
Transports 98 Del 7 al 29 de gener 1999 16 de julio

Per a m�s informaci� adreceu-vos a lÕËrea dÕAlumnes: tel�fon 93 581 11 10
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1.4. L’AGENDA
CALENDARI ACADÈMIC PER AL CURS 1998-99
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Dies de classe

Setmana pr�via als ex�mens

Ex�mens

Festius i vacances, inclosa la festa patronal

Negreta

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

SETEMBRE

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

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

DESEMBRE

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

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

MAR�

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

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

JUNY

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

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

SETEMBRE

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

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

OCTUBRE

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

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

GENER

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

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

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

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

JULIOL

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

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

NOVEMBRE

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

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

FEBRER

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

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

MAIG

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm

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

AGOST

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm
¥ Festa patronal: el 23 de desembre
¥ Ex�mens primera convocat�ria, primer semestre: del 25 de gener al 13 de febrer
¥ Ex�mens primera convocat�ria, segon semestre: del 7 de juny al 26 de juny
¥ Ex�mens segona convocat�ria, primer semestre: del 28 de juny al 10 de juliol
¥ Ex�mens segona convocat�ria, segon semestre: de l'1 al 13 de setembre
¥ Inici de les classes: alumnes de primer curs: 28 de setembre

alumnes d'altres cursos: 30 de setembre
¥ Festius al campus de Sabadell: 10 de maig i 6 de setembre
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CALENDARI DE MATRÍCULA

Calendari d’Automatrícula:

Us podeu matricular a qualsevol Servicaixa de ÒLa CaixaÓ o a qualsevol terminal
dÕautoservei de la UAB

Estudiants amb tot aprovat al juny del 1998 Del 20 de juliol al 9 dÕoctubre de 1998

Resta dÕestudiants Del 21 de setembre al 9 dÕoctubre de 1998

Recordeu que cal que tingueu actualitzades les vostres dades personals:

A la secretaria acad�mica del centre: Ð la domiciliaci� banc�ria,
Ð la fam�lia nombrosa, i
Ð lÕadre�a.

A qualsevol oficina de ÒLa CaixaÓ: - activaci� de la targeta magn�tica (no cal que
sigueu clients).

Calendari de Matrícula per finestra de secretaria

Majors de 25 anys i alumnes de nou ingr�s,
1a. Opci� de preinscripci� 20, 22 i 24 de juliol de 1998

Matriculaci� dels errors i renuncies
a la reassignaci� 27 de juliol de 1998

Alumnes amb tot aprovat al juny 28 de juliol de 1998

Resta dÕalumnes de nou ingr�s 4 i 8 de setembre de 1998

Preinscripci� especial 25 de setembre de 1998

Resta dÕalumnes dÕaltres cursos 30 de setembre de 1998
1 i 2 dÕoctubre de 1998

Alumnes que vulguin adaptar-se al pla dÕestudis de 
1997 o vinguin per reingr�s, hauran de solálicitar la de lÕ1 de juny al 15 de juliol o del 
seva equiparaci�/adaptaci� dÕestudis: 17 dÕagost al 15 de setembre.

Els alumnes han de recollir a la consergeria del centre els impresos de matr�cula, el n�mero
dÕordre, el dia i lÕhora de matr�cula. Nom�s es lliuraran n�meros de matr�cula als alumnes
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que no puguin automatricular-se pels motius seg�ents:
¥ Si s�n alumnes de nou ingr�s.
¥ Si han accedit als estudis actuals mitjan�ant una titulaci� universit�ria anterior.
¥ Si s�n funcionaris dÕuniversitat o familiars de funcionaris.
¥ Si tenen la targeta espatllada Ðcal justificar-ho mitjan�ant full dÕincid�ncia.
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CALENDARI ADMINISTRATIU

Solálicitud dÕadaptaci� de pla vell a pla nou:
Per a la matr�cula de juliol: fins al 15 de juliol de 1998
Per a la matr�cula de setembre: fins al 15 de setembre de 1998

Solálicituds de canvis, anulálacions i
ampliacions dÕassignatures
(recordeu que les AMPLIACIONS nom�s
es poden solálicitar durant aquest termini) del 19 al 30 dÕoctubre de 1998.

Solálicituds dÕanulálaci� de matr�cula
(recordeu que NO es retornen els diners) fins al 13 de novembre de 1998.

Solálicitud dÕexamen convocat�ria
extraordin�ria de febrer 
(40 cr�dits o menys per finalitzar els estudis,
20 de 2n quadrimestre) del 7 al 18 de desembre de 1998.

Solálicituds de canvis i anulálacions
que no impliquin un increment econ�mic,
dÕassignatures de segon semestre (excloses
aquelles sobre les quals ja existeixi una resoluci�
denegat�ria anterior) del 15 al 22 de febrer de 1999.

Terminis m�xims per presentar fins al 29 de juny de 1998.
solálicituds de Convalidacions a les fins al 2 de setembre de 1998.
Juntes de Convalidacions del curs: fins al 23 dÕoctubre de 1998.

fins al 10 de desembre de 1998.
fins al 24 de febrer de 1999.

Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell 83
fins al 26 dÕabril de 1999.
fins al 21 de juny de 1999.

Solálicituds de trasllat dÕexpedients: de lÕ1 al 31 de juliol de 1998.
(data l�mit per portar qualificacions
convocat�ria setembre): 30 de setembre de 1998.
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TELÈFONS I ADRECES ELECTRÒNIQUES

Servei Tel�fon Fax e-mail

Administraci� 93-728 77 17 93-728 77 26 ad.sabadell@uab.es
Biblioteca 93-728 77 01 93-728 77 26 m_mallorqui@minerva.uab.es
Consergeria 93-728 77 00 93-728 77 26
Direcci� 93-728 77 19 93-728 77 27 direccio@euee.uab.es
Gesti� acad�mica 93-728 77 12 93-728 77 26 secretaria@minerva.uab.es
Servei dÕinform�tica distribu�da 93-728 77 22 93-728 77 26 s_informatics@minerva.uab.es
Suport departamental 93-728 77 61 93-728 77 27 d_cruz@minerva.uab.es
Treball Campus 93-728 77 25 93-728 77 26

Adre�a:

84 La guia de l'estudiant 1998-1999
Escola Universit�ria dÕEstudis Empresarials (Edifici S)
Universitat Aut�noma de Barcelona 
c/ dels Emprius, 2
08202 SABADELL
Web de lÕescola: http://sabweb.uab.es
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1.5. ELS SERVEIS

La Gestió Acadèmica (Secretaria)

La Gesti� acad�mica del Centre t� cura de les tasques relatives a les q�estions administratives
i acad�miques relacionades amb professors i alumnes.

Us podeu adre�ar a la Gesti� Acad�mica per als seg�ents temes:

¥ Informaci� acad�mica general.
¥ Informaci� sobre el pla dÕestudis.
¥ Informaci� sobre el vostre expedient acad�mic (Recordeu que tamb� podeu consultar el

vostre expedient mitjan�ant els terminals dÕautoservei, el Servicaixa de ÒLa CaixaÓ i esl
caixers de Caixa de Catalunya).

¥ Suport a lÕautomatr�cula.
¥ Matriculaci�.
¥ Tramitaci� de t�tols.
¥ Oficialitzaci� de documents.
¥ Certificats.
¥ Convalidacions dÕestudis.
¥ Trasllats dÕexpedients.
¥ Reconeixement de cr�dits.

La secretaria us informa de la normativa existent mitjan�ant les guies de lÕestudiant, taulons
dÕanuncis envidrats destinats a aix�, la web del centre, o amb comunicaci� per correu
electr�nic quan es tracta de notificacions personals.

De dilluns a divendres, lÕhorari dÕatenci� al p�blic �s el seg�ent:

Durant el curs acad�mic de 10:00 a 13:00 hores, i 
de 16:00 a 19:00 hores

Del 24 al 31 de juliol de 1998 i de 10.00 a 13.00 hores
del 17 al 21 dÕagost de 1998: 

De lÕ1 al 14 dÕagost de 1998 i els per�odes festius No hi ha servei
(consulteu calendari acad�mic dÕaquesta guia): 
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Adreça i telèfons

Gesti� Acad�mica EUEE / EUI Ñ (Edifici S)
C/ dels Emprius, 2; 08202 SABADELL
Tel�fon: 93 - 728 77 12 Adre�a electr�nica: secretaria@minerva.uab.es
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La Consergeria

A la consergeria del Centre us hi podeu adre�ar per solálicitar informaci� general i sobre
aules i altres depend�ncies de lÕEscola, aix� com per a tots els tr�mits relacionats amb la
targeta inteláligent.
Tamb� hi ha un servei de consigna i objectes perduts.

Adreça i telèfons

Consergeria EUEE / EUI Ñ (Edifici S)
C/ dels Emprius, 2; 08202 SABADELL
Tel�fon: 93 - 728 77 00

La Biblioteca

La Biblioteca Universit�ria de Sabadell va ser inaugurada lÕoctubre de 1993 fruit de la fusi�
de les biblioteques de les Escoles Universit�ries dÕEmpresarials i dÕInform�tica de Sabadell,
les quals sÕhavien creat lÕany 1979 i 1988 respectivament.
El seu principal objectiu �s donar suport a lÕaprenentatge de lÕalumnat i al treball docent i
de recerca del professorat.

Estructura

Organitzada en tres nivells, t� una superf�cie total de 1.560 m2 i 216 places de lectura.

Planta principal: Secci� de monografies, de refer�ncia, zona dÕestacions de treball i consulta
dÕOpac, taulell dÕinformaci� i pr�stec, acc�s a la fotocopiadora dÕautoservei, consigna,
consergeria i lavabos.
Planta inferior: Secci� de revistes i diaris, Opac de consulta del cat�leg i taulell dÕinformaci�.
Planta superior: Secci� de mem�ries dÕempresa, estad�stica, i butlletins oficials. Cabines
dÕus per al professorat, terminal de consulta al cat�leg, aparell lector de microfitxes i videoteca.
La Biblioteca disposa dÕun ascensor intern per tal de facilitar lÕacc�s a les diferents plantes
a les persones discapacitades.
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Fons

Especialitzada en ci�ncies empresarials i inform�tica, disposa dÕun fons aproximat de 16.500
volums i 1.718 t�tols de publicacions peri�diques (que inclouen les mem�ries dÕempresa i
el fons dÕestad�stica). El fons audiovisual consta dÕuns 240 v�deos, 80 cassettes, 81 microfitxes
de tesis doctorals, 80 cd-rom i 575 disquets.
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DÕaltra banda, podeu consultar a lÕadre�a www.decomate.uab, uns 221 t�tols de publicacions
peri�diques que estan subscrits en format electr�nic per a tots els usuaris de la UAB.

Serveis

Consulta
Per accedir als serveis de la Biblioteca �s necessari acreditar la vinculaci� amb la UAB
mitjan�ant el carnet dÕestudiant, professor o pas. Per utilitzar el servei de pr�stec cal que
valideu aquest carnet en el taulell de la Biblioteca.
El cat�leg de la Biblioteca est� informatitzat i forma part del cat�leg colálectiu automatitzat
de les biblioteques de la UAB. �s, per tant, consultable des de la mateixa Biblioteca,
mitjan�ant els quatre terminals distribu�ts entre les tres plantes i des de qualsevol ordinador
connectat a la xarxa inform�tica de la UAB (des de casa, despatxos, departaments i laboratoris)
a trav�s de la WEB del servei de Biblioteques www.babel.uab.es.
Des dÕaquests terminals tamb� podeu accedir, entre dÕaltres, a cat�legs de biblioteques
universit�ries catalanes, a la Universitat Jaume I (Castell�), a la Xarxa de Biblioteques
Populars (Diputaci� de Barcelona), a la Biblioteca de Catalunya i al Consell Consultiu
(Generalitat de Catalunya).

Pr�stec
El pr�stec �s un servei informatitzat que est� a disposici� de tots els membres de la comunitat
universit�ria i centres adscrits a la UAB. La normativa general de pr�stec dins del marc del
Reglament del Servei de Biblioteques de la UAB aprovat per la Junta de Govern de 1989
i modificacions de 1991 i 1992 estableix les condicions del pr�stec i la tipologia dels usuaris.
Es podran tenir en pr�stec un m�xim de tres obres durant 15 dies prorrogables si no han
estat reservats per altres usuaris. El retard en la devoluci� suposar� el bloqueig del dret de
pr�stec durant 4 dies per cada dia de retard, incloent-hi festius i vacances.
Els llibres amb un punt blau al llom es deixaran en pr�stec a partir de dijous a les 17 h. i
sÕhauran de retornar el dilluns seg�ent. El retard en la devoluci� dÕaquests llibres suposar�
el bloqueig del dret de pr�stec durant de 12 dies per dia de retard.

Pr�stec entre biblioteques de la UAB
Si necessiteu un llibre que es troba en una altre biblioteca de la UAB i no us podeu traslladar,
podeu solálicitar-lo al personal de la biblioteca, que sÕencarregar� que ens lÕenvi�n per correu
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intern.

Pr�stec interbibliotecari
Aquest servei permet obtenir documents bibliogr�fics, en diversos suports, que no es troben
en el fons de les Biblioteques de la UAB. Per utilitzar aquest servei us heu dÕadre�ar al
personal de la Biblioteca, que us informar� dels tr�mits i de les tarifes vigents.
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Estacions de treball
Les estacions de treball es troben a la planta principal i us permeten:
¥ consultar els cd-rom i disquets instalálats en la xarxa local
¥ consultar els cd-rom en xarxa de la UAB
¥ connectar-vos a internet per cercar altres fons dÕinformaci�

Horari

De dilluns a divendres de les 8:30 a les 20,45 hores.
Setmana Santa i Nadal restar� tancada.
Juliol: de les 8:30 a les 19:45 hores.
Agost: 1a i 2a setmanes estar� tancada
3a setmana de les 9 a les 13:45 hores.
4a setmana de les 9 a les 19:45 hores.

Adreça i telèfons

Carrer dels Emprius, n�m. 2
08202 Sabadell
93 728 77 02  Cap de la Biblioteca
93 728 77 01  Pr�stec i Consergeria
93 728 77 11  Publicacions Peri�diques
93 728 7 726  Fax
e-mail: M_mallorqui@minerva.uab.es

El Servei d’Informàtica Distribuïda (Aules d’Informàtica)

Equipament

LÕescola universit�ria dÕestudis empresarials disposa dÕun laboratori de c�lcul equipat amb
el seg�ent material, destinat a la doc�ncia i a la recerca:

1 Servidor Novell 4.1 amb CPU Pentium 133, 92 Mb RAM, unitats dÕinformaci� massiva
fins a 9 Gb i tarja de comunicacions Fast Ethernet.
1 Servidor dÕimpressi� Celan EtherPS.
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1 Impressora Epson LQ-870.
1 Impressora Epson Stylus Color II.
1 Impressora HP Laserjet 5M.
1 Ordinador port�til 486SX, disc dur de 200 Mb. i 8 Mb de RAM.
1 Ordinador port�til 386, HD 60 Mb, 5 MB RAM.
1 Can� conversor gr�fic infocus litePro200.
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1 Can� conversor gr�fic Infocus LitePro 225
1 Conversor gr�fic SkyVision BOX-800+.
2 Pantalles de cristall l�quid.
1 Televisor de 24ÕÕ.

Recursos compartits amb l’Escola Universitària d’Informàtica

1 Servidor Windows NT 4.0 amb CPU Pentium Pro 200, 64 Mb. de RAM, Sound Blaster
32, MGA 4Mb, HD 4 Gb., CD-ROM i Fast Ethernet. 
1 Torre CD-ROM Torre amb capacitat per 6 CD-ROM.
1 Microtest Discport.
1 Scanner Epson GT-9000.
1 Servidor internet 486 DX4 a 100, disc dur de 1,5 Gb., 32 Mb RAM. 
1 Gravador CD-ROM Kodak PCD Writer 225
1 Streamer SONY amb cintes DAT 4mm 8 Gb.
1 Sistema dÕalimentaci� ininterrompuda 40 Kva.

DÕaltra banda, lÕescola disposa de dues aules dÕinform�tica equipades amb:

12 PC Pentium a 133, 16 Mb RAM, Fast Ethernet, SVGA 1024 Kb., SB16, i disc dur de 1
Gb.
21 PC Pentium a 100, 32 Mb RAM, Fast Ethernet, SVGA 1024 Kb. i disc dur de 512 Mb.
11 PC 486DX2 a 66, 16 Mb. RAM, SVGA 1024 Kb. i disc dur de 329 Mb.

Tots els ordinadors estan connectats a la xarxa de lÕedifici, que a la vegada est� connectada
amb la resta de la UAB. LÕEscola disposa dÕun sistema de cablejat amb tipologia Fast
Ethernet 100 Mbps on es connecten els diferents equips existents.

Horari

LÕhorari dÕutilitzaci� de lÕaula �s de 9.30 a 21 hores, de dilluns a divendres.
Durant el curs, les aules �nicament resten tancades les 2 primeres setmanes dÕagost.
La darrera setmana de juliol i la tercera de setembre, les aules s�n tancades a la tarda.

Utilització
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Tenen acc�s a lÕaula tots els alumnes matriculats a lÕEscola dÕassignatures que requereixen
suport inform�tic o b� tots aquells alumnes que tinguin autoritzat el lliure acc�s.

A lÕinici del curs, sÕorganitzen els grups de pr�ctiques i sÕassigna un compte dÕ�s mitjan�ant
el qual poden accedir a la xarxa i disposar dels diferents recursos que aquesta ofereix (Software
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de Windows i DOS, impressores, comunicacions a la resta de recursos de la UAB, etc.), �s
a dir, tot el que cal per al desenvolupament del curs.

En per�odes de m�xima demanda, es podran reservar els ordinadors mitjan�ant un ordinador
preparat a aquest efecte, per un temps m�xim dÕuna hora/dia.

Activitats de formació

Durant el curs a lÕEscola es fan cursos dÕInform�tica impartits per experts, i destinats,
preferentment, als estudiants del centre.
Els preus de la matr�cula es determinaran segons la durada i la complexitat de cadascun dels
cursos.

Altres activitats
Peri�dicament, sÕorganitzaran presentacions de programes i de nous productes relacionats
amb el m�n de lÕempresa.

Els altres serveis:

Treball Campus

Treball Campus �s un servei adre�at als alumnes dels dos �ltims cursos i als titulats.
Treball Campus desenvolupa les seg�ents accions:
¥ Informaci�, orientaci� i formaci�.
¥ Presentacions en el campus.
¥ Difusi� de curr�culums mitjan�ant la web.
¥ Gestions directes dÕinserci� al mercat laboral, actuant com a:

¥ Borsa de Treball.
¥ Centre colálaborador del Servei Catal� de Colálocaci�.

¥ Programes de Cooperaci� Educativa Universitat-Empresa.
El servei disposa de becaris/es a la secretaria de lÕescola per donar informaci� i recollir
dades. LÕhorari dÕatenci� als alumnes �s de les 10 a les 13, de dilluns a divendres.

90 La guia de l'estudiant 1998-1999
Adreça i telèfons

Treball Campus EUEE / EUI Ñ (Edifici S)
c. dels Emprius, 2; 08202 SABADELL
Tel�fon: 93 - 728 77 25
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Servei de Fotocòpies

El Centre disposa dÕun servei de fotoc�pies per a reproducci�, on tamb� podeu fer c�pies
dels horaris, ex�mens, i pr�ctiques que lÕEscola i els professors deixen a la vostra disposici�.
LÕhorari dÕatenci� al p�blic �s 9 a 14 i de 15 a 20 hores, de dilluns a divendres. El mes de
juliol lÕhorari �s de les 9 a les 14 i de les 15 a les 18 hores i el mes dÕagost el servei roman
tancat.
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Adreça i telèfons

Servei de Fotoc�pies EUEE / EUI Ñ (Edifici S)
c. dels Emprius, 2; 08202 SABADELL
Tel�fon: 93 - 728 77 65
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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 universit�ries us ofereixen informaci� detallada sobre
diferents temes del vostre inter�s o b� 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
tamb� informaci� detallada sobre els temes seg�ents: 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. Tamb� podeu consultar-
la 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 seg�ents:

¥ Totes les q�estions 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
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La Universitat Aut�noma de Barcelona circula per les autopistes de la comunicaci� perqu�
est� 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 inform�tiques i tenen acc�s als serveis seg�ents:
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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 �s una universitat tecnol�gicament capdavantera en la seva gesti�, cosa que
facilita lÕacc�s a la informaci� i la immediatesa dels serveis.
Els alumnes de la UAB poden consultar les qualificacions, els expedients acad�mics complets
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i automatricular-se als terminals dÕautoservei distribu�ts per les facultats.
Tamb� 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 gr�cies al projecte CESAR, els estudiants poden accedir als
serveis com la consulta de qualificacions i dÕexpedient acad�mic, a la seva b�stia 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 deg� o director del centre corresponent. Per
demanar-la cal tenir present el seg�ent: 

¥ si es volen continuar els mateixos estudis que sÕhavien abandonat, i no sÕhan iniciat altres
estudis, lÕ�nic requisit necessari �s no tenir el r�gim de perman�ncia exhaurit. 

¥ si sÕhavien abandonat uns estudis per iniciar-ne uns altres sÕhaur� 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 ingr�s
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
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¥ original i fotoc�pia del DNI o passaport
¥ dues fotografies actuals en color
¥ original del document que doni acc�s a la universitat: targeta de selectivitat, certificat

de FP 
¥ justificant del trasllat dÕexpedient i fotoc�pia compulsada de lÕexpedient (acc�s per les

vies 7 i 8) 
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¥ certificat acad�mic personal i fotoc�pia compulsada del t�tol (acc�s per la via 2) 
¥ resguard del pagament del trasllat dÕexpedient (acc�s per la via de trasllat dÕexpedient). 
¥ els alumnes que accedeixen a uns estudis de nom�s 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 acc�s als nous estudis i de lÕexpedient. 

¥ els alumnes admesos per cursar uns estudis a la UAB perqu� tenen convalidats 70 o m�s
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 seg�ents:
a) Les fam�lies nombroses de segona categoria i dÕhonor.
b) Els becaris del r�gim general dÕajuts a lÕestudi. Altres becaris a c�rrec 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.
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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 seg�ent.
En cap cas sÕaplicar� un nombre de matr�cules dÕhonor superior al dÕassignatures de qu�
sÕhagi matriculat lÕalumne, ni la quantitat total de la deducci� podr� sobrepassar lÕimport
de les taxes acad�miques.
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Cost. Principals conceptes del pressupost de la UAB

Ingressos 

Subvenci� p�blica 66,30%
Preus p�blics per matr�cules 16,80%
Publicacions i prestaci� de serveis 2,24%
Convenis dÕinvestigaci� 5,60%
Ingressos patrimonials 0,57%
Ingressos p�blics per a investigaci� 6,78%
Altres ingressos 1,72%

Despeses 

Personal docent 41,20%
Personal dÕadministraci� i serveis 20,63%
Funcionament 12,91%
Investigaci� 11,90%
Inversions 8,72%
Despeses financeres 3,18%
Beques i subvencions 1,36%
Altres despeses 0,11%

Exàmens

Plans d’estudis antics

Convocat�ria ordin�ria
La matr�cula d�na dret a dues convocat�ries dÕex�mens finals, una al juny i lÕaltra al setembre.

Convocat�ria extraordin�ria de febrer (final de carrera)
Cada curs acad�mic es fa una altra convocat�ria al mes de febrer, a la qual poden acollir-
se els alumnes als quals falti un nombre determinat dÕassignatures, segons el que estableix
cada centre.
Per optar a aquesta convocat�ria, caldr� presentar una solálicitud a la secretaria durant les
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dates que el centre estableixi.
Ser� obligatori presentar-se a la totalitat de les assignatures pendents.
La convocat�ria del febrer no podr� anulálar-se i constar� a lÕexpedient, encara que lÕalumne
no sÕhi presenti.
LÕexamen de febrer consumeix convocat�ria, per tant, lÕalumne, en el moment de fer la
solálicitud, haur� dÕoptar per una de les dues convocat�ries restants (juny o setembre).
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Plans d’estudis nous

La matr�cula d�na dret a dues convocat�ries dÕex�mens 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 extraordin�ria de febrer
Els centres poden establir la forma dÕaplicaci� dÕaquesta normativa que creguin m�s
convenient.

1. Poden demanar aquesta convocat�ria:
Ð Els alumnes a qui quedi un m�xim 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 acc�s.
2. Dels 40 cr�dits a qu� fa refer�ncia el punt 1, podr� haver-hi un m�xim de 20 la doc�ncia

dels quals sÕimparteixi en el segon semestre. Aquests 20 cr�dits han de ser cr�dits repetits.
3. Ser� obligat�ria la solálicitud dÕaquesta convocat�ria extraordin�ria 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, nom�s caldr� solálicitar la convocat�ria ex-

traordin�ria per a les assignatures pendents del segon semestre.
6. Una vegada concedida la convocat�ria extraordin�ria, ser� obligat�ria la presentaci� a

lÕexamen.
En cas de no presentaci� a lÕexamen, aquesta convocat�ria es considerar� exhaurida.

Revisió d’exàmens

LÕavaluaci� �s el conjunt de proves que, de forma continuada, es fan al llarg del curs per a
una formaci� millor de lÕalumnat. LÕalumnat t� 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 nom�s informin respecte del coneixement dÕuna
o diverses parts dÕuna assignatura, o finals, quan la seva finalitat �s constatar el coneixement
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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 ser� la que constar� a lÕacta corresponent i sÕanotar� a lÕexpedient acad�mic
personal de lÕalumnat.
Els mitjans habituals per a lÕavaluaci� s�n les proves escrites i els treballs o les pr�ctiques
realitzades durant el curs. 
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Proc�s
Per demanar una revisi� extraordin�ria: 
¥ Solálicitud dirigida al deg� o director del centre. 
¥ El deg� o director proposar� a la junta de facultat o dÕescola el nomenament dÕun tribunal

en el termini m�xim dÕun mes. En cas dÕurg�ncia, podr� 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 actuar� com a ponent. En cap cas pot
formar part del tribunal el professor directament responsable de la prova. 

¥ El ponent notificar� a lÕinteressat la constituci� del tribunal i el requerir� per tal que pugui
presentar, per escrit o en audi�ncia, les alálegacions que consideri. Aix� mateix demanar�
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 �nic tribunal revisor. Tamb�
podr� 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 ser� de cinc, dos dels
quals actuaran com a ponents, i sÕadoptar� la denominaci� de Òcomissi�Ó.

¥ El tribunal resoldr� en el termini m�xim dÕun mes des de la data de constituci�. En el cas
que sigui revisada una avaluaci�, el mateix tribunal sÕencarregar� de posar-li la nota
corresponent. 

¥ De la resoluci� del tribunal, se nÕinformar� el deg� o director, que lÕexecutar� i la notificar�
a lÕinteressat. 

¥ Les decisions del tribunal s�n recorribles al Rector en el termini dÕun mes. 

Terminis
¥ Revisi� ordin�ria: comen�ar� com a m�nim vint-i-quatre hores despr�s de la publicaci�

de notes o el mateix dia si sÕha anunciat p�blicament amb anterioritat. 
¥ Revisi� extraordin�ria: 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� extraordin�ria, 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
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en cust�dia del professorat als departaments fins a la convocat�ria seg�ent dins el mateix
curs. I, en tot cas, fins a tres mesos despr�s de lÕ�ltima convocat�ria en qu� hagi participat
lÕalumne aquell curs.

¥ Les proves revisades pel procediment extraordinari quedaran en cust�dia del deg� o
director. SÕhauran de guardar durant un any.
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Convalidacions

Convalidacions d’estudis parcials cursats a l’Estat espanyol

�s compet�ncia del rector de la Universitat resoldre els expedients de convalidaci� dÕestudis
parcials efectuats a lÕEstat espanyol en facultats universit�ries, escoles t�cniques superiors
de grau mitj� i centres an�legs.
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 tamb�
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 sÕencarregar� 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 implicar� el reconeixement dels estudis de grau inferior
previs i necessaris per accedir als estudis convalidats.
Aquests alumnes tenen acc�s directe a la Universitat sempre que convalidin un m�nim de
70 cr�dits, dels quals nom�s 15 podran ser de lliure elecci�; en cas contrari, hauran de
formalitzar la preinscripci�.
�s 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) Inst�ncia 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
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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 �s 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 diplom�tica, acompanyats, si escau, per la traducci� (al catal�
o al castell�) realitzada per traductor jurat.



general EUempresarials  15/7/98 08:07  P�gina 103
La Comissi� de Convalidacions de la Universitat Aut�noma de Barcelona sÕencarregar� 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, correspondr� 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 tamb�
els de qualsevol altre grau que habiliti per a lÕexercici professional, requerir�, en els casos
que es determinin, una prova de conjunt que es far� 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 �s 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 m�xim 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 far� dÕacord amb la qualitat dels expedients acad�mics i
comprovant, tamb�, que compleixen els requisits dÕacc�s.

¥ 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
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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 ser� resolta pel rector a proposta del deg� o director, i ser� comunicada a
lÕalumne interessat per la secretaria del centre.
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En cas que la persona solálicitant sigui acceptada, haur� 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 mitj� de
preinscripci�.

2. La simultane�tat dÕestudis requereix tenir un m�nim de 60 cr�dits superats en el pla
dÕestudis dÕorigen.

3. SÕautoritzar� 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 proc�s de preinscripci�.

4. Per concedir la simultane�tat dÕestudis, es far� 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 valorar� la possibilitat de concedir la simultane�tat dÕestudis sense tenir
en compte el punt n�mero 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 podr�
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 far� una valoraci� de lÕexpedient acad�mic de
lÕalumne.

Règim de permanència

�s compet�ncia del Consell Social de la Universitat lÕelaboraci� del r�gim de perman�ncia
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dels estudiants universitaris. Actualment, la Universitat Aut�noma de Barcelona t� vigents
dos r�gims de perman�ncia: un, aprovat pel Consell Social a lÕabril de 1987, que �s 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 �s 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 sÕaplicar� 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 procurar� 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 m�xim 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 m�xima anual en cr�dits equivalent a:

C�rrega total del t�tol
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ- + 20% = N
Nombre dÕanys previstos

SÕha dÕarrodonir N fins a la xifra dÕunitats 0 o 5 m�s alta.
1.5. En tot cas, lÕalumne sÕhaur� 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 m�s assignatures semestrals amb un valor total, com a m�nim, de 12
cr�dits. En cas contrari, lÕalumne no podr� continuar els mateixos estudis.

2.2. Quan un estudiant hagi de deixar els estudis que ha iniciat segons aquesta normativa,
podr� tornar a fer la preinscripci� al cap de dos cursos acad�mics, per una �nica vegada.

2.3. Els alumnes que hagin accedit a la UAB per mitj� de la prova per a m�s grans de vint-
i-cinc anys i que estiguin en la situaci� prevista en lÕarticle 2.1 podran tornar a matricular-
se 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 m�xim, per superar cada
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assignatura.
Els que tinguin cinc convocat�ries esgotades dÕuna assignatura podran demanar que a lÕ�ltima
convocat�ria es constitueixi un tribunal format per tres professors de la mat�ria de qu�
estiguin matriculats, nomenats pel deg� o pel director del centre de com� 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 caldr� 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 t� la mateixa consideraci� que si
lÕalumne no sÕhagu�s matriculat.

4.2. LÕanulálaci� de convocat�ria no requereix cap tr�mit administratiu i funciona de forma
autom�tica si lÕalumne no es presenta als ex�mens. El Çno presentatÈ, per tant, no far�
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
pr�ctiques i que no tindran una avaluaci� amb examen tradicional. Aquests criteris
sempre sÕhauran de fer p�blics a lÕinici del per�ode lectiu en qu� estigui programada
lÕassignatura corresponent.

4.4. En el cas dÕassignatures optatives o de lliure elecci�, lÕalumne tamb� disposar� 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. Despr�s dÕhaver-
ne exhaurit cinc, no es podr� 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 vetllar� pel compliment adequat dÕaquesta

normativa i elevar� 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, podr� interposar-
se recurs contenci�s administratiu i, si escau, recurs de reposici� potestatiu, en els
terminis legalment establerts.

Disposici� addicional
El Consell Social far� anualment una avaluaci� de lÕaplicaci� del punt 1.2 de lÕarticle 1 i,
en general, dels resultats dÕaplicaci� de la Normativa de Perman�ncia.
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Disposicions transit�ries
Primera. Als alumnes que continu�n fent els seus estudis dÕacord amb el pla dÕestudis antic,
seÕls aplicar� 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 aplicar� aquest r�gim de perman�ncia
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aprovat pel Consell Social, tenint en compte que, una vegada feta lÕadaptaci�, els quedar�
el nombre de convocat�ries que resulti de lÕaplicaci� del quadre seg�ent:

Pla dÕestudis actual: Pla dÕestudis nou:
convocat�ries que lÕalumne convocat�ries que li resten

ha exhaurit
__________________________ ___________________________

1 6
2 6
3 6
4 5
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 aplicar� el r�gim de perman�ncia seg�ent (el terme ÇestudisÈ equival al conjunt
dÕassignatures encaminades a lÕobtenci� dÕuna titulaci� dins dÕuna mateixa facultat sem-
pre que aquestes no siguin considerades cursos comuns, a criteri del deg� 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 nom�s aplicar�
reserva de pla�a per a lÕany acad�mic seg�ent, sempre que lÕalumne hagi fet efectiu lÕimport
de la matr�cula, i aquest benefici nom�s podr� aplicar-se una sola vegada.
Quan un estudiant hagi dÕabandonar els estudis que ha iniciat dÕacord amb aquesta normativa,
podr� 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 �ltimes
convocat�ries podran realitzar-se, si lÕalumne ho demana, mitjan�ant un tribunal format per
tres professors del departament, un dels quals ser� el responsable de lÕassignatura, nomenats
pel director del departament. Tots els professors signaran lÕacta corresponent.
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3. Anulálaci� de matr�cula i de convocat�ries
1) LÕanulálaci� de matr�cula no requereix cap justificaci� per mitj� de documents. Caldr�

solálicitar-la al llarg del primer trimestre acad�mic, i la seva concessi�, que correspondr�
als degans o als directors, tindr�, a efecte de perman�ncia, la mateixa consideraci� que
si lÕalumne no sÕhagu�s matriculat.



general EUempresarials  15/7/98 08:07  P�gina 108
2) LÕanulálaci� de convocat�ries tampoc no necessita cap justificaci�; se solálicitar� a la
secretaria del centre corresponent com a m�nim dos dies h�bils abans de lÕexamen, que
tindr� lloc dins els terminis que assenyali, per a cada curs, la Junta de Govern.

3) Les anulálacions extraordin�ries sÕhauran de justificar. La solálicitud es presentar� en el
termini dÕuna setmana a partir del mateix dia de lÕexamen. El centre haur� de resoldre
la petici� una setmana despr�s 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 nÕemetr� una proposta al rector de la Universitat.

Premis extraordinaris de les titulacions

1. LÕadjudicaci� dels premis extraordinaris es far�, com a m�xim, 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 sÕatorgar� 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 sÕobtindr� de la manera seg�ent:
¥ el nombre de cr�dits que correspon a cada assignatura es multiplicar� per la qualificaci�

que lÕalumne hagi obtingut en la darrera convocat�ria;
¥ es far� el mateix per a cada assignatura;
¥ se sumaran tots aquests resultats;
¥ aquest resultat total es dividir� 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, sÕaplicar� a les qualificacions dels alumnes lÕequival�ncia seg�ent, dÕacord
amb la taula dÕequival�ncies que regula lÕapartat 4 de lÕannex I del Decret 1267/1994,
de 10 de juny, i que �s la que sÕindica tot seguit:

108 La guia de l'estudiant 1998-1999
Suspens 0
Aprovat 1
Notable 2
Excelálent 3
Matr�cula dÕhonor 4
No presentat o convocat�ria anulálada No es comptabilitza
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3. Per a cada titulaci�, i en cada curs acad�mic, es podran concedir com a m�xim dos premis
quan el nombre dÕalumnes que hagin acabat la titulaci� sigui igual o inferior a cent.
Si �s superior a cent, es podr� 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 podr� fer realitzar als candidats una �nica
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� haur� 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
constituir� 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 sÕelevar� a la Comissi� dÕOrdenaci� Acad�mica.

6. La proposta de concessi� de premi extraordinari que faci el tribunal ser� lliurada a la
Junta de Centre perqu� lÕaprovi.

7. Un cop aprovada la proposta per la Junta de Centre, ser� elevada a la Junta de Govern
perqu� en faci lÕaprovaci� definitiva.

Sol·licituds de títols

Quan un alumne hagi acabat els estudis universitaris, podr� demanar el t�tol corresponent
adre�ant-se a la secretaria del seu centre, on lÕinformaran de la documentaci� necess�ria i
de les taxes fixades per formalitzar aquest tr�mit.
LÕalumne haur� de recollir el t�tol oficial personalment; en cas contrari, la persona designada
haur� 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 deg� o al director de centre la remissi� del t�tol a la Direcci� Provincial
dÕEducaci� i Ci�ncia, Oficina dÕEducaci�, o a lÕoficina consular m�s propera al seu lloc
de resid�ncia.

Crèdits de lliure elecció i assignatures d’universitat
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De tots els cr�dits que lÕalumne ha de cursar per acabar una carrera, un 70% sÕobt� fent
assignatures obligat�ries; un 20%, assignatures optatives i el 10% restant, assignatures de
lliure elecci�. 
LÕalumne podr� obtenir el nombre de cr�dits de lliure elecci� fixat pel seu pla dÕestudis de
la manera seg�ent: 
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¥ T� 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 m�s, 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 tamb� reconeix com a cr�dits de lliure elecci� ensenyaments i activitats impartits
per altres universitats i institucions. 

¥ LÕalumne tamb� pot sol.licitar 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. 
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El nombre m�xim de cr�dits que es podr� recon�ixer a un estudiant ser� 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 mitj� termini, cal adre�ar-se a la secretaria
del centre per demanar m�s 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 ser� 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
Nom�s 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 Cat�leg 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 fixar� 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 dÕacc�s a uns estudis de segon cicle o al
segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle ser� el rector a proposta del deg� o del
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director del centre responsable de lÕorganitzaci� dels estudis.

Article 7
La Junta de Govern, a proposta de cada centre, aprovar� 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 p�blics 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 seg�ents:

a) Els centres podran exigir la realitzaci� dÕuna prova espec�fica, que pot tenir car�cter
eliminatori.

b) La baremaci� de lÕexpedient acad�mic es far� tenint en compte nom�s el primer cicle
dels estudis dÕorigen.

c) La baremaci� de lÕexpedient acad�mic sÕhaur� 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 sÕobtindr� de la manera seg�ent:
Ð El nombre de cr�dits que correspon a cada assignatura es multiplicar� per la qualificaci�

que lÕalumne hagi obtingut en la darrera convocat�ria.
Ð Se sumaran tots aquests resultats i es dividir� per la suma total dels cr�dits corresponents

a aquestes assignatures.
e) El centre podr� tenir en compte altres m�rits per a lÕordenaci� de les solálicituds dÕacc�s

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 haur� 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.
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Els centres notificaran la resoluci� del rector als interessats i faran p�blica la llista dÕadmesos
i exclosos pels mitjans habituals.

Article 12
Es podr� convenir amb la resta dÕuniversitats p�bliques 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. Acc�s 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 trav�s del procediment establert en
aquesta normativa.

Article 14
En el cas que un alumne soláliciti tamb� en el mateix curs acad�mic lÕadmissi� al primer
curs dels mateixos estudis a trav�s de lÕOficina de Preinscripci�, no podr� formalitzar la
solálicitud de matr�cula fins que estiguin resoltes ambdues vies. Si per una de les vies
lÕinteressat obt� una pla�a, per� est� pendent de resoluci� de lÕaltra via, la Universitat li far�
una reserva de pla�a. En el cas que lÕalumne acced�s als estudis per les dues vies haur�
dÕoptar per una de les dues.

Article 15
Si lÕalumne opta per accedir als estudis des del primer curs haur� 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 fixar� 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 seg�ents:
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 acc�s 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 mitj� del qual ha accedit al
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segon cicle que tenen un contingut equivalent als complements de formaci�, podr�
solálicitar-ne la convalidaci�.

d) Les mat�ries que configuren els complements de formaci� podran ser superades
simult�niament 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�
simult�niament amb la titulaci� dÕorigen. En aquest cas lÕautoritzaci� de simultane�tat
ser� autom�tica.

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 seg�ents:
a) Per continuar cursant els estudis previs que li han perm�s lÕacc�s als estudis de segon

cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle, haur� de solálicitar la
simultane�tat dÕestudis, excepte que nom�s 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 haur� de cursar altres assignatures optatives diferents
fins a completar la c�rrega 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 fixar� les assignatures
que lÕalumne haur� 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
acc�s als estudis de segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle,
podr� 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 haur� de tenir homologat
el seu t�tol pel Ministeri dÕEducaci� i Cultura per una titulaci� de les que donen acc�s als
estudis per als quals lÕinteressat solálicita lÕacc�s.

Article 20
Si lÕalumne t� superats estudis estrangers parcials, o el Ministeri dÕEducaci� i Cultura li ha
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denegat lÕhomologaci� dels estudis estrangers superats totalment, haur� de solálicitar la
convalidaci� dÕestudis dÕuna titulaci� de les que imparteix la UAB i que donen acc�s als
estudis de segon cicle o al segon cicle dÕuns estudis de primer i segon cicle, la qual sÕajustar�
als criteris seg�ents:
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� haur� 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, formalitzar� la matr�cula dels estudis convalidats i abonar�
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 seg�ents:
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 ser� autom�tica per� nom�s es
concedir� 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 ser� resolta dÕacord amb els criteris
generals establerts.

Estudis amb accés al segon cicle

ESTUDIS ACC�S 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�;
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Comunicaci� Audiovisual; Dret;
Economia; Filosofia; qualsevol filologia;
Geografia; Hist�ria; Hist�ria de lÕArt;
Humanitats; Pedagogia; Periodisme;
Psicologia; Publicitat i Relacions
P�bliques; Sociologia
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ESTUDIS ACC�S DES DE

Biologia ¥ 1r cicle de Ci�ncies del Mar

Bioqu�mica ¥ 1r cicle de: Biologia; Farm�cia;
Qu�mica; Medicina; Veterin�ria

Ci�ncia i Tecnologia dels Aliments ¥ ET Agr�cola. Especialitat de:
Explotacions Agropecu�ries;
Hortofruticultura i Jardineria; Ind�stries
Agr�ries i Aliment�ries

¥ ET Industrial. Especialitat de Qu�mica
Industrial

¥ ET Forestal. Especialitat dÕInd�stries
Forestals

¥ 1r cicle de: Biologia; Enginyeria
Agr�noma; Enginyeria Qu�mica;
Enginyeria de Monts; Farm�cia;
Medicina; Qu�mica; Veterin�ria

Ci�ncies Ambientals ¥ ET Agr�cola. Especialitat de:
Explotacions Agropecu�ries;
Hortofruticultura i Jardineria; Ind�stries
Agr�ries i Aliment�ries; Mecanitzaci� i
Construccions Rurals

¥ ET Forestal. Especialitat de:
Explotacions Forestals; Ind�stries
Forestals

¥ ET Industrial. Especialitat de Qu�mica
Industrial

¥ ET de Mines. Especialitat de:
Explotaci� de Mines; Instalálacions
Electromec�niques Mineres;
Mineral�rgia i Metalál�rgia; Recursos
Energ�tics; Combustibles i Explosius;
Sondeigs i Prospeccions Mineres

¥ ET dÕObres P�bliques. Especialitat de:
Hidrologia; Transports i Serveis Urbans

¥ 1r cicle de: Enginyeria Agr�noma;
Enginyeria de Camins, Canals i Ports;
Enginyeria Qu�mica; Enginyeria de
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Mines; Enginyeria de Monts; Biologia;
Ci�ncies del Mar; Geologia; Qu�mica

Ci�ncies Pol�tiques i de lÕAdministraci� ¥ Diplomatura de Gesti� i Administraci�
P�blica

¥ 1r cicle de: Sociologia; Dret
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ESTUDIS ACC�S 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 dÕInform�tica de Sistemes
¥ ET de Telecomunicaci�. Especialitat de:

Sistemes de Telecomunicaci�; Sistemes
Electr�nics; So i Imatge; Telem�tica

¥ 1r cicle de: Enginyeria Industrial;
Enginyeria Inform�tica; Enginyeria de
Telecomunicacions; F�sica

Enginyeria Inform�tica ¥ ET de: Inform�tica de Gesti�;
Inform�tica 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 Cl�ssica ¥ 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Francesa ¥ 1r cicle de qualsevol filologia

Filologia Hisp�nica ¥ 1r cicle de qualsevol filologia

Geologia ¥ 1r cicle dÕEnginyeria de Mines

Hist�ria i Ci�ncies de la M�sica ¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials
¥ tres primers cursos del grau superior del

Conservatori
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Humanitats ¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials

Matem�tiques ¥ Diplomatura dÕEstad�stica

Pedagogia ¥ Diplomatura dÕEducaci� Social
¥ Mestre de qualsevol especialitat
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ESTUDIS ACC�S DES DE

Periodisme ¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials

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

Publicitat i Relacions P�bliques ¥ 1r cicle dÕestudis universitaris oficials

Qu�mica ¥ ET Industrial. Especialitat de Qu�mica
Industrial

¥ 1r cicle de: Enginyeria Qu�mica; 
Farm�cia

Sociologia ¥ Diplomatura de Treball Social
¥ 1r cicle de Ci�ncies Pol�tiques i de

118 La guia de l'estudiant 1998-1999
lÕAdministraci�

Teoria de la Literatura i ¥ 1r cicle de qualsevol filologia
Literatura Comparada

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 seg�ents:

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 car�cter 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 sÕhaur� dÕadquirir a lÕestanc, lÕimpr�s complementari, i la
borsa-carpeta sÕhaur� de recollir al lloc i centre en qu� lÕalumne sÕhagi de matricular
(recopilaci� i control de la documentaci� Beques).
A lÕimpr�s de solálicitud caldr� 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 lÕ�ltim curs del segon cicle. S�n beques
vinculades a recerca.
Per gaudir de la beca lÕestudiant haur� de complir tots els requisits acad�mics que es demanen
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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, despr�s dÕhaver formalitzat la matr�cula,
excepte els estudiants dÕinform�tica, 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.
Caldr� 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 dÕAlumnes-
Beques 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
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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� participar� 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 universit�ria

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 universit�ria pr�pia de la UAB.
¥ En cas dÕhaver fet primer curs durant el per�ode 1997-98, caldr� haver-lo aprovat tot al

juny. Per a segon curs o posteriors, caldr� 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 c�pita 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 formar� part de la prelaci�.

CONTRAPRESTACIî: Colálaborar tres o quatre hores di�ries 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 �s 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 dÕInform�tica de la UAB, amb prova de
nivell
OBJECTIU: Ajudar econ�micament lÕestudiant de la UAB que demostra un bon rendiment
acad�mic i que t� experi�ncia en ordinadors compatibles PC i com usuari dÕaplicacions
inform�tiques.
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

Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell 121
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 inform�tiques seg�ents: MS

Word, MS Power Point, Netscape Navigator, Netscape Mail, MS Access, MS Excel,
¥ Tenir experi�ncia en lÕ�s 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 inform�tiques 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 di�ries 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 t� un coneixement profund dÕidiomes estrangers a m�s del catal� i/o castell�.
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 m�s 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 m�s del catal� i/o castell�.
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 di�ries, 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.
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1. Estar matriculat a la UAB durant el curs 1998-99 a qualsevol facultat o escola universit�ria
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 universit�ria 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: Ser� 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 �sser inclosos en un programa dÕintercanvi, hauran
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dÕestar matriculats en el centre corresponent el curs en qu� hagin de fer lÕintercanvi. En la
matr�cula sÕhi far� 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 notificar� a la secretaria del centre la
necessitat de modificar-la en aquest punt. 

Article 10
El coordinador dÕintercanvi actuar� 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 podr� cursar a lÕestranger cap mat�ria
de la qual estigui matriculat i no hagi superat en semestres anteriors. No obstant aix�,
lÕestudiant podr� solálicitar autoritzaci� expressa al deg� o al director del centre, qui resoldr�
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 proc�s dÕelaboraci� de
la tesi doctoral o del treball de recerca.

Article 14
El nombre total de cr�dits fets a lÕestranger no podr� 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 constar� en actes diferents a les dels estudiants oficials que cursen
les assignatures a la UAB. La qualificaci� es consignar� en el moment de lÕarribada de les
certificacions de la universitat de destinaci�. 
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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 qualificar� la part realitzada a la UAB i el coordinador dÕintercanvi en far� un
nota mitjana, ponderada en funci� de lÕestada, amb lÕobtinguda a lÕestranger. La qualificaci�
es consignar� en una acta separada que signaran ambd�s professors.

Article 18
Les qualificacions obtingudes pels estudiants de la UAB a la universitat estrangera, com
tamb� les mat�ries cursades, figuraran a lÕexpedient acad�mic de lÕalumne. En tot cas, a
lÕalumne se li lliurar� 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. SÕhaur� 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 far� 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 ser� lliurat a lÕOficina dÕIntercanvi del centre.

Article 21
1. LÕequiparaci� haur� dÕ�sser aprovada abans que lÕestudiant marxi. En el sup�sit que

algun programa dÕintercanvi no tingui el conveni de colálaboraci� signat, es garantir�
que lÕalumne pugui marxar a la universitat corresponent i el coordinador dÕintercanvi
sÕencarregar� dÕaprovar definitivament la seva equiparaci�.

2. Posteriorment a lÕaprovaci� de lÕequiparaci�, lÕestudiant podr� solálicitar, per escrit, al
coordinador dÕintercanvi la modificaci�, per tal dÕintroduir canvis o completar
lÕequiparaci�, en el termini m�xim de sis setmanes. El coordinador dÕintercanvi haur�
de resoldre la solálicitud esmentada en el termini de tres setmanes.

3. La taula dÕequiparacions definitiva amb les modificacions abans esmentades, la signar�
el coordinador dÕintercanvi dintre dels terminis seg�ents:
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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 despr�s 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� haur� dÕ�sser 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 ser� resolta pel
vicedeg� dÕOrdenaci� Acad�mica.

5. Per a estudis de tercer cicle o mestratges i diplomatures de postgrau, la proposta la far�
el director del programa i el coordinador del programa dÕintercanvi. La manca dÕacord
ser� resolta pel director del departament responsable. En tot cas, caldr� el vistiplau de
lÕEscola de Doctorat i de Formaci� Continuada.

Article 22
Podr� crear-se una comissi� especial per estudiar les equiparacions conflictives, a petici�
del centre implicat, que estar� 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 c�rrega docent o b� 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
�nica 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 recollir� les solálicituds i tindr� una
entrevista amb els aspirants en el termini establert.

Article 43
Un cop acabat el termini, el coordinador dÕintercanvi far� 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.

126 La guia de l'estudiant 1998-1999
Article 44
El coordinador dÕintercanvi trametr� 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, estar� 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 lÕ�rea de Ci�ncies Socials i de Ci�ncies Humanes i un responsable de
les �rees de Ci�ncies Experimentals i Tecnologies i de Ci�ncies de la Salut.

2. La Comissi� de Programes dÕIntercanvi es reunir�, com a m�nim, tres cops a lÕany.

Article 46
1. La Comissi� de Programes dÕIntercanvi acordar� 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� acordar� els criteris de prioritat de repartiment dÕajuts en el cas dels estudiants
en llista dÕespera i la redistribuci� de fons sobrants.

LÕ�mbit 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 pr�ctiques 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, Rep�blica Txeca, Pol�nia, Romania i
Eslov�quia). 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.
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Per participar-hi, cal estar matriculat a la Universitat Aut�noma de Barcelona i pert�nyer 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, tamb�, els pa�sos
seg�ents: Rep�blica Txeca, Eslov�quia, Bulg�ria, Romania, Eslov�nia, Litu�nia, Let�nia,
Est�nia i Alb�nia. Alguns dÕells ja han passat a lÕacci� Erasmus per a beques a estudiants.
T� 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 rep�bliques 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,
majorit�riament.
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, Canad�, Austr�lia i Brasil. La convocat�ria es fa entre
els mesos de febrer i mar�.

Programa de Cooperaci� Interuniversit�ria
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
lÕ�ltim 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 est� situat al Departament de Filologia Anglesa i de German�stica i facilita
informaci� sobre intercanvis acad�mics per a estudiants i professors en lÕ�mbit de la llengua
i la cultura alemanyes.

Biblioteques

Tel.: 93 581 10 71
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Fax: 93 581 32 19
Correu electr�nic: iybg1@cc.uab.es
Adre�a Internet: http://www.bib.uab.es/

El fons bibliogr�fic 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 acc�s lliure als usuaris.

Web del Servei de Biblioteques

Accedint a la xarxa inform�tica de la UAB podreu connectar amb la Web del Servei de
Biblioteques, que us facilitar�:
¥ Informaci� sobre: publicacions, normatives, horaris, etc.
¥ Acc�s al cat�leg 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 inform�tica 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, itali�, rus, core�, japon�s i occit�.
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
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finalitzar 5� o 6�, segons lÕidioma).
El Servei ofereix, tamb�, cursos intensius i semiintensius de catal� 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 ex�mens 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 seg�ents: resoluci� de consultes
ling��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 tamb� disposa de lÕAula dÕAutoaprenentatge de Llengua, un servei gratu�t per
aprendre catal� de manera aut�noma. �s a la Facultat de Ci�ncies de lÕEducaci� (m�dul 1),
tel.: 93 581 27 38.
Aix� mateix, ofereix informaci� sobre el voluntariat ling��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 microinform�tica destinades, principalment, a la doc�ncia i a
familiaritzar lÕalumnat amb lÕ�s de les eines inform�tiques m�s adequades als seus estudis.
A les aules es porten a terme les tasques seg�ents: 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, acc�s al directori electr�nic dels
companys, acc�s a la Intranet de la UAB i a Internet, participaci� en grups de not�cies (news)
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i debats, repositori de programari gratu�t i manual sobre eines i serveis disponibles, contactes
de recerca i de colálaboraci�, acc�s a bases de dades, dÕimatges i de documents en totes les
�rees cient�fiques, i connexi� amb institucions p�bliques 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 dÕInform�tica (edifici D) o al Servei dÕInform�tica
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 p�blica,

les ajudes econ�miques per fer pr�ctiques 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 Catal� de Colálocaci�.
¥ Difusi� de curr�culums en p�gina web.
¥ Programes de cooperaci� educativa universitat-empresa per a estudiants amb, almenys,

el 50% de cr�dits superats, que vulguin fer pr�ctiques 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 �s un programa de suport personalitzat als universitaris amb disminucions f�siques
o sensorials.
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Els serveis del programa s�n els seg�ents:
¥ Acc�s a la informaci�.
¥ Acc�s 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 est� dotat de totes les comoditats i serveis, a m�s 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. Tamb� 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
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aqu�tic...), esports dÕaventura (surf de vela, baixada de barrancs, vol en ultralleuger...),
competicions (gaireb� tots els esports) i monogr�fics i tallers (relaxaci�, dansa, etc.).
Les instalálacions per a aquest curs s�n les seg�ents: pavell� poliesportiu cobert, camp de
futbol de gespa artificial, front�, roc�drom, pistes poliesportives descobertes, saunes, piscina
coberta climatitzada, pistes dÕesquaix, sala de fitness, gimn�s, 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 �s 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. Tamb� us facilitar� 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 seg�ents: 
¥ Aula de Teatre de la UAB
¥ Cineclub Fritz Lang
¥ Cor de la UAB
¥ Espai B5-125 dÕArts Pl�stiques
¥ 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 m�s 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 seg�ents: urg�ncies m�diques i traumatol�giques, visites
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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 Universit�ria i a la Pla�a
C�vica.

Caixa dÕEstalvis de Catalunya
Oficina a la pla�a C�vica i caixer autom�tic a la Vila Universit�ria.

Escola bressol «Gespa»
LÕescola bressol ofereix els seus serveis als fills dels membres de la comunitat universit�ria
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 Universit�ria.

Llibreries i quioscos
Hi ha llibreries a la Facultat de Ci�ncies, Facultat de Ci�ncies de la Comunicaci�, Facultat
de Medicina, Facultat de Veterin�ria, la Pla�a C�vica i la Vila Universit�ria.

Oficina de Correus
Est� ubicada a la Facultat de Ci�ncies Econ�miques i Empresarials.

Restauració
La UAB ofereix una �mplia oferta de restauraci� adequada al gust i a la butxaca dels
estudiants. Trobareu aquests serveis a totes les facultats, a la Vila Universit�ria i a la Pla�a
C�vica.

Servei d’Assistència i de Formació Religioses (SAFOR)
La seva finalitat �s prestar un servei dÕassist�ncia i de formaci� religioses a la comunitat
universit�ria.
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Serveis Universitaris. Plaça Cívica
A la Pla�a C�vica sÕhi pot trobar una �mplia oferta dÕactivitats culturals, de lleure, comercials
i de restauraci�, a m�s del punt dÕinformaci� de la UAB i Treball Campus/Associaci�
dÕAmics de la UAB.
Tamb� ofereix tot el que es pugui necessitar sense haver de moureÕs del campus: autoescola,
escola de perruqueria, farm�cia, fotografia-orles-objectes de regal, inform�tica, llaminadures,
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llibreria-m�sica-papereria, �ptica, perruqueria, quiosc, reprografia, roba i equipament esportiu,
servei bancari i de restauraci� i viatges.
LÕhorari comercial �s 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 autob�s per arribar al campus de Bellaterra.

Autobusos
La UAB ha establert convenis amb diferents empreses de transport per tal de facilitar-vos
lÕacc�s al campus des de les poblacions m�s importants de Catalunya.
Tamb� disposeu dÕun servei intern gratu�t dÕautobusos amb dues l�nies que comuniquen
lÕestaci� de Renfe Cerdanyola-Universitat amb els diferents edificis del campus.
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¥ L�nia vermella: Estaci� de Renfe-Medicina-Ci�ncies de la Comunicaci�-Vila Sud-Vila
Hotel-Eix central/FGC-Rectorat/Veterin�ria-Ci�ncies de lÕEducaci�-Lletres/Ci�ncies-
Estaci� de Renfe.

¥ L�nia blava: Estaci� de Renfe-Ci�ncies-Lletres-Ci�ncies de lÕEducaci�-Rectorat/Veterin�ria-
Eix 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 seg�ents:
El Claustre General
La Junta de Govern
El rector
El gerent
El Consell Social

El Claustre General

El Claustre General �s lÕ�rgan m�xim de representaci� de la comunitat universit�ria. Es
reuneix com a m�nim dos cops lÕany. Les seves funcions s�n aprovar les l�nies generals
dÕactuaci� en tots els �mbits i controlar la gesti� dels c�rrecs i dels �rgans de la Universitat.
El Claustre est� 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 m�xim 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 m�xim, han de
ser de tercer cicle.

¥ Per una representaci� del personal dÕadministraci� i serveis, fins a un m�xim de 25.

La Junta de Govern

La Junta de Govern �s lÕ�rgan m�xim de govern de la Universitat i est� formada:
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¥ Pel rector, que la convoca i la presideix.
¥ Pels vicerectors, el secretari general Ðque ho ser� tamb� 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
Ling��stica, Comissi� de Professorat i Comissi� de Relacions Internacionals.

El rector

El rector, elegit pel Claustre General entre els catedr�tics de la Universitat, �s nomenat pel
Govern de la Generalitat. El seu per�ode de comandament �s 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 m�s,
t� 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 �s 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 �s lÕ�rgan colálegiat de participaci� de la societat, per mitj� dels seus
diversos sectors, en el govern i en lÕadministraci� de la Universitat. Est� compost per trenta
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membres, divuit dels quals representen els interessos socials, i dotze, la Junta de Govern de
la Universitat.
El president del Consell Social �s 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 tamb� la creaci� o la supressi� dÕinstituts universitaris.
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Òrgans de representació dels estudiants

El Consell d’Estudiants del Centre

�s lÕ�rgan executiu de la gesti� dels estudiants del centre. El Consell potencia la vostra
participaci� en tots els �mbits, us ofereix informaci� sobre determinats temes dÕinter�s i
realitza tamb� 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.

Tamb� 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 �s 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 est� 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 t� una gran tradici� associativa que es tradueix en la seva �mplia i variada
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oferta dÕassociacions i agrupacions. Aquestes associacions organitzen activitats molt diverses
amb lÕobjectiu de potenciar la participaci� dels estudiants en lÕ�mbit cultural, l�dic 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, �s el centre de les activitats lligades al m�n associatiu i cultural
universitari (teatre, cinema, m�sica, 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 m�s humana per mitj� 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
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¥ Promoci� esportiva
¥ Suport a estudiants empresonats
¥ Voluntariat hospitalari
¥ Voluntariat ling��stic
¥ Voluntaris pel S�hara
¥ Voluntaris per B�snia
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3. Tingues en compte
Que aquest �s lÕ�ltim any que et pots matricular al Pla dÕEstudis de 1992.
Vegeu procediment i calendari en aquesta guia

Que si vols canviar de pla, cal que solálicitis lÕadaptaci� al Pla dÕEstudis Nou a la
Gesti� Acad�mica del centre
Vegeu procediment i calendari en aquesta guia

Que et pots automatricular a qualsevol Servicaixa de ÒLa CaixaÓ o a qualsevol terminal
dÕautoservei de la UAB si: 

¥ No ets alumne/a de nou ingr�s.
¥ No has accedit a la universitat mitjan�ant una altra titulaci�.
¥ Ets funcionari dÕuniversitat, o familiar de funcionaris.

Recorda que per automatricular-te:

1. Cal tenir la targeta dÕestudiant activada.
Per activar-la, adre�aÕt a una oficina de Òla CaixaÓ (no cal que siguis client).

2. Cal actualitzar les seg�ents dades a la Gesti� acad�mica del centre:
¥ Domiciliaci� banc�ria
¥ Fam�lia nombrosa
¥ Adre�a habitual

Que pots posar-te en contacte amb lÕEscola Universit�ria dÕEstudis Empresarials:

Horari dÕatenci� al p�blic
Durant tot lÕany de 10:00 a 13:00 i de 16:00 a 19:00
Del 24 al 31 de juliol i del 17 al 21 dÕagost de 10:00 a 13:00
De lÕ1 al 14 dÕagost: tancat

Escola Universitària d’Estudis Empresarials de Sabadell 141
Tel�fon dÕatenci� a lÕusuari: 93 728 77 12 (durant tot lÕany)
Tel�fon dÕassist�ncia automatr�cula: 93 728 77 25 (per�ode dÕautomatr�cula)
E-mail: secretaria@minerva.uab.es

Web: http://sabweb.uab.es
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