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GRAU D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT D’ECONOMIA I EMPRESA

TIPUS D’ACCÉS PREFERÈNCIA D’ACCÉS NOTA DE TALL CURS 2014-2015

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen: 8,454DES DEL BATXILLERAT
+ PAU I DES DELS CFGS

PERFIL D’INGRÉS

PROVES D’ACCÉS PER A
MÉS GRANS DE 25 ANYS

Opció de Ciències Socials i Jurídiques 6,000

CODI DE PREINSCRIPCIÓ

PLACES DE NOU INGRÉS

21014

160 (curs 14-15)

ALTRES • Proves per a + grans de 45 anys
• Titulats universitaris
• Estudis estrangers

El perfil de l’estudiant d’aquesta titulació és el d’una persona amb esperit emprenedor i interès per conèixer i comprendre
el món de l’empresa i la realitat econòmica. Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques i estar familiaritzat amb
la informàtica i l’idioma anglès.

ACCÉS ALS ESTUDIS

• Anàlisi Musical (0,1)
• Biologia (0,1)
• Ciències de la Terra

i Mediambientals (0,1)
• Cultura Audiovisual (0,1)

• Dibuix Artístic (0,1)
• Dibuix Tècnic (0,1)
• Disseny (0,1)
• Economia de l’Empresa (0,2)
• Física (0,1)

• Geografia (0,1)
• Grec (0,1)
• Història de l’Art (0,1)
• Literatura Catalana (0,1)
• Literatura Castellana (0,1)

• Llatí (0,1)
• Matemàtiques Aplicades

a les CC. Socials (0,2)
• Matemàtiques (0,2)
• Química (0,1)

Cursos optatius que s’imparteixen al setembre i afavoreixen l’aprenentatge de les matemàtiques.

Facultat d’Economia i Empresa - Campus de BellaterraCENTRE DOCENT

CURSOS PROPEDÈUTICS

Presencial.MODALITAT

Dos torns, matí i tarda.HORARI

Català i castellà. Es poden triar algunes assignatures en anglès.IDIOMA DE DOCÈNCIA

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l’estudiant a partir de les classes rebudes, 
les pràctiques, les presentacions orals i escrites i els exàmens.

TIPUS D’AVALUACIÓ

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.RÈGIM D’ESTUDI

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

El grau permet fer pràctiques externes dins del Programa Universitat-Empresa. A través de la participació en aquest
programa, l’estudiant compagina el seguiment de les assignatures amb l’estada a l’empresa, seguint un calendari adaptat,
durant els dos últims anys del grau.

PRÀCTIQUES

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+)
Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (SICUE)
Programa Propi de la UAB amb universitats d’arreu del món

MOBILITAT D’ESTUDIANTS

Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.PERÍODE LECTIU

El grau d’Administració i Direcció d’Empreses habilita els estudiants per a exercir qualsevol activitat empresarial, des de la
creació de petites empreses (empresari autònom) fins al desenvolupament d’activitats directives en els diferents nivells
jeràrquics de les empreses (direcció financera, direcció comercial, control de gestió, direcció de recursos humans, etc.).
Capacita també per a dur a terme treballs d’assessoria i auditoria empresarials, banca i altres institucions financeres
(gestió de fons, contractació en borsa, valoració de títols, etc.), i per a accedir a l’Administració pública en càrrecs vinculats
o relacionats amb la gestió empresarial (economista de l’estat, funcionariat d’hisenda, gestió hospitalària, ajuntaments, etc.).

SORTIDES PROFESSIONALS

25,27 eurosPREU VIGENT PER CRÈDIT

S’admeten estudiants amb beca salari Ítaca UAB-Banco Santander.BEQUES ESPECÍFIQUES

---
5,000

Els graduats en Administració i Direcció d’Empreses adquireixen els coneixements i les habilitats necessaris per crear, dirigir, assessorar i avaluar tot tipus
d’empreses i qualsevol de les seves àrees (compres, producció, logística, qualitat, administració, comptabilitat, auditoria, finances, recursos humans, comercialització,
màrqueting, etc.). També poden exercir la professió d’economista en les àrees tècniques lligades a l’economia en qualsevol administració pública.
El grau d’Administració i Direcció d’Empreses capacita per seleccionar i gestionar la informació, identificar oportunitats de creixement i de mercat, assignar
recursos dins de les organitzacions, motivar les persones i els equips de treball, alinear-se amb els objectius proposats i avaluar resultats.



L’estudiant també pot escollir les assignatures optatives de segon i tercer curs que no hagi cursat i les de la menció d’Economia.
Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol (SET).
Menció Programa Universitat-Empresa
La menció del Programa Universitat-Empresa l’obtenen aquells estudiants
que facin les pràctiques i la docència d’acord amb el Programa
Universitat-Empresa.

• Pràctiques Externes del Programa Universitat-Empresa I (12 crèdits)
• Pràctiques Externes del Programa Universitat-Empresa II (12 crèdits)
• Seminari del Programa Universitat-Empresa

Menció d’Economia
La menció d’Economia s’obté cursant 30 crèdits de les següents assignatures:

• Econometria II
• Economia del Sector Públic
• Economia Sectorial
• Història Econòmica Contemporània
• Història Econòmica d’Espanya

GRAU D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT D’ECONOMIA I EMPRESA

ASSIGNATURES OPTATIVES

• Comptabilitat de Gestió
• Comptabilitat Financera

2N CURS

• Dret del Treball
• Dret Financer i Tributari
• Dret Mercantil (*)

3R CURS

DISTRIBUCIÓ FORMACIÓ OBLIGATORIS OPTATIUS TREBALL DE 

DELS CRÈDITS: BÀSICA FINAL DE GRAU

1R CURS 54 6  

2N CURS 6 42 12

3R CURS 54 6

4T CURS 48 12

TOTAL 60 102 66 12

TOTAL DE CRÈDITS ECTS: 240 Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Administració i Direcció d’Empreses Durada: 4 anys

PLA D’ESTUDIS

ASSIGNATURES DE FORMACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIES

1R CURS

1r semestre
• Dret
• Economia de l’Empresa I
• Història Econòmica Mundial
• Introducció a l’Economia
• Matemàtiques I

2n semestre
• Economia Internacional
• Estadística I
• Introducció a la Comptabilitat
• Matemàtiques II
• Recursos Humans

2N CURS

1r semestre
• Anàlisi dels Estats Financers
• Economia Espanyola
• Estadística II
• Microeconomia I
• 6 crèdits optatius

2n semestre
• Comptabilitat de Costos
• Econometria I
• Macroeconomia I
• Microeconomia II
• 6 crèdits optatius

3R CURS

1r semestre
• Direcció Estratègica I
• Finances I (A)
• Investigació Operativa I
• Màrqueting I
• 6 crèdits optatius

2n semestre
• Direcció d’Operacions I
• Direcció Estratègica II
• Economia de l’Empresa II
• Finances II
• Màrqueting II

4T CURS

• Treball de Final de Grau

ITINERARIS

• Menció Programa Universitat-Empresa • Menció d’Economia

• Fiscalitat
• Introducció a la Psicologia (*)
• Pràctiques de Llengua Oral i Escrita Catalana (*)

• Pràctiques de Llengua Oral
i Escrita Espanyola (*)

• Sistemes d’Informació
• Sociologia General

4T CURS

• Integració Econòmica
• Macroeconomia II
• Macroeconomia III
• Microeconomia III
• Política Econòmica
• Teoria de Jocs

• Anàlisi Empresarial i Dissenys
Organitzatius

• Anàlisi Industrial i Estratègia
Competitiva

• Auditoria
• Comerç Exterior (A)
• Comptabilitat de Societats
• Comptabilitat Pública
• Comunicació Comercial
• Control Econòmic i de Gestió
• Creació d’Empreses

• Innovació Comptable
• Investigació Comercial I
• Investigació Comercial II
• Investigació Operativa II (*)
• Mercats de Capitals (A)
• Models de Gestió Comercial
• Models Economètrics

i de Previsió (*)
• Organització Industrial (A)
• Planificació Econòmica

i Financera de l’Empresa

• Direcció d’Operacions II
• Direcció i Planificació Estratègica
• Economia Catalana
• Economia de la Informació (A)
• Economia de la Innovació (*)
• Economia del Treball
• Economia, Organització i Gestió
• Empresa Familiar
• Funció Directiva (*)
• Gestió de la Distribució
• Història de l’Empresa
• Història del Pensament Econòmic

• Política de Creixement de l’Empresa
• Política Financera de l’Empresa
• Pràctiques Externes (18 crèdits) (*)
• Responsabilitat Social

de l’Empresa (*)
• Simulació de Gestió
• Sistema Financer
• Sistemes d’Informació

per a la Gestió
• Sociologia de l’Empresa
• Temes d’Economia i Empresa
• Teoria de l’Organització

(*) Aquestes assignatures optatives no s’ofereixen durant el curs 2015-2016. El llistat definitiu està pendent d’aprovació.
(A) Possibilitat de cursar aquestes assignatures en anglès.

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits, excepte quan s’indica una alternativa.

3

2



TIPUS D’ACCÉS PREFERÈNCIA D’ACCÉS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:DES DEL BATXILLERAT
+ PAU I DES DELS CFGS

PERFIL D’INGRÉS

PROVES D’ACCÉS PER A
MÉS GRANS DE 25 ANYS

Opció de Ciències Socials i Jurídiques

ALTRES • Proves per a + grans de 45 anys
• Titulats universitaris
• Estudis estrangers

El perfil de l’estudiant d’aquesta titulació és el d’una persona amb esperit emprenedor i interès per conèixer i comprendre
el món de l’empresa i la realitat econòmica. Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques i estar familiaritzat amb
la informàtica. És molt recomanable un nivell d’anglès equivalent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les
llengües, si bé no s’ha de superar cap prova específica.

ACCÉS ALS ESTUDIS

• Anàlisi Musical (0,1)
• Biologia (0,1)
• Ciències de la Terra

i Mediambientals (0,1)
• Cultura Audiovisual (0,1)

• Dibuix Artístic (0,1)
• Dibuix Tècnic (0,1)
• Disseny (0,1)
• Economia de l’Empresa (0,2)
• Física (0,1)

• Geografia (0,1)
• Grec (0,1)
• Història de l’Art (0,1)
• Literatura Catalana (0,1)
• Literatura Castellana (0,1)

• Llatí (0,1)
• Matemàtiques Aplicades

a les CC. Socials (0,2)
• Matemàtiques (0,2)
• Química (0,1)

PLACES DE NOU INGRÉS 60 (curs 14-15)

Cursos optatius que s’imparteixen al setembre i afavoreixen l’aprenentatge de les matemàtiques.

Facultat d’Economia i Empresa - Campus de BellaterraCENTRE DOCENT

CURSOS PROPEDÈUTICS

Presencial.MODALITAT

Matí.HORARI

Anglès.IDIOMA DE DOCÈNCIA

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l’estudiant a partir de les classes rebudes, 
les pràctiques, les presentacions orals i escrites i els exàmens.

TIPUS D’AVALUACIÓ

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.RÈGIM D’ESTUDI

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.PERÍODE LECTIU

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+)
Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (SICUE)
Programa Propi de la UAB amb universitats d’arreu del món

MOBILITAT D’ESTUDIANTS

25,27 eurosPREU VIGENT PER CRÈDIT

S’admeten estudiants amb beca salari Ítaca UAB-Banco Santander.BEQUES ESPECÍFIQUES

GRAU D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
EN ANGLÈS

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT D’ECONOMIA I EMPRESA

NOTA DE TALL CURS 2014-2015

5,250

---
5,000

CODI DE PREINSCRIPCIÓ 21099

8,886

El grau permet fer pràctiques externes en empreses situades en diversos països, principalment d’Europa, que es  
desenvolupen íntegrament en anglès.

PRÀCTIQUES

En el context d’una societat cada vegada més global, la Facultat, que compta amb un professorat amb formació i experiència internacionals, ofereix el grau d’ADE en
anglès per tal d’afavorir el desenvolupament de la vida professional en organitzacions orientades a mercats mundials.
Els graduats en Administració i Direcció d’Empreses adquireixen els coneixements i les habilitats necessaris per crear, dirigir, assessorar i avaluar tot tipus d’empreses
i qualsevol de les seves àrees (compres, producció, logística, qualitat, administració, comptabilitat, auditoria, finances, recursos humans, comercialització, màrqueting,
etc.). També poden exercir la professió d’economista en les àrees tècniques lligades a l’economia en qualsevol administració pública.
El grau d’Administració i Direcció d’Empreses capacita per seleccionar i gestionar la informació, identificar oportunitats de creixement i de mercat, assignar recursos
dins de les organitzacions, motivar les persones i els equips de treball, alinear-se amb els objectius proposats i avaluar resultats.



Les sortides d’aquest grau són semblants a les del grau d’Administració i Direcció d’Empreses, però els graduats tenen 
un avantatge especial en totes aquelles sortides professionals en les quals el component internacional sigui clau.
El grau d’Administració i Direcció d’Empreses habilita els estudiants per a exercir qualsevol activitat empresarial, des de la
creació de petites empreses (empresari autònom) fins al desenvolupament d’activitats directives en els diferents nivells
jeràrquics de les empreses (direcció financera, direcció comercial, control de gestió, direcció de recursos humans, etc.).
Capacita també per a dur a terme treballs d’assessoria i auditoria empresarials, banca i altres institucions financeres
(gestió de fons, contractació en borsa, valoració de títols, etc.), i per a accedir a l’Administració pública en càrrecs vinculats
o relacionats amb la gestió empresarial (economista de l’estat, funcionariat d’hisenda, gestió hospitalària, ajuntaments, etc.).

SORTIDES PROFESSIONALS

GRAU D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
EN ANGLÈS

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT D’ECONOMIA I EMPRESA

ASSIGNATURES OPTATIVES

• Financial Accounting
• Management Accounting

2N CURS

• General Sociology
• Information Systems
• Labor Law
• Principles of Taxation

3R CURS

DISTRIBUCIÓ FORMACIÓ OBLIGATORIS OPTATIUS TREBALL DE 

DELS CRÈDITS: BÀSICA FINAL DE GRAU

1R CURS 54 6  

2N CURS 6 42 12

3R CURS 54 6

4T CURS 48 12

TOTAL 60 102 66 12

TOTAL DE CRÈDITS ECTS: 240 Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Administració i Direcció d’Empreses Durada: 4 anys

PLA D’ESTUDIS

ASSIGNATURES DE FORMACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIES

1R CURS

1r semestre
• Business Economics I
• Introduction to Economics
• Law
• Mathematics I
• World Economic History

2n semestre
• Human Resources
• International Economics
• Introduction to Accounting
• Mathematics II
• Statistics I

2N CURS

1r semestre
• Financial Statement Analysis
• Microeconomics I
• Statistics II
• Topics in Spanish Economy
• 6 crèdits optatius

2n semestre
• Cost Accounting
• Econometrics I
• Macroeconomics I
• Microeconomics II
• 6 crèdits optatius

3R CURS

1r semestre
• Finance I
• Marketing I
• Operations Research I
• Strategic Management I
• 6 crèdits optatius

2n semestre
• Business Economics II
• Finance II
• Marketing II
• Operations Management I
• Strategic Management II

4T CURS

• Bachelor’s Thesis

L’estudiant, mitjançant la seva participació al programa de mobilitat, disposa d’un ampli ventall d’assignatures optatives addicionals.

• Budget Control
• Business Analysis and Organizational Design
• Capital Markets
• Economic and Management Control
• Economy, Organization and Management
• Entrepreneurship
• Game Theory
• Industrial Analysis and Competitive Strategy

4T CURS

• Industrial Organization
• Information Economics
• Internship (18 crèdits)
• Labor Economics
• Public Accounting
• The Economics of Firm Growth
• The Sociology of the Firm

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits, excepte quan s’indica una alternativa.

5

4



GRAU D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
+ GRAU DE DRET

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT D’ECONOMIA I EMPRESA

TIPUS D’ACCÉS PREFERÈNCIA D’ACCÉS NOTA DE TALL CURS 2014-2015

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen: 8,632DES DEL BATXILLERAT
+ PAU I DES DELS CFGS

PROVES D’ACCÉS PER A
MÉS GRANS DE 25 ANYS

Opció de Ciències Socials i Jurídiques 5,313 (Concordant) / 6,625 (No concordant)

ALTRES • Proves per a + grans de 45 anys
• Títols universitaris
• Estudis estrangers

ACCÉS ALS ESTUDIS

CODI DE PREINSCRIPCIÓ 21098

80 (curs 14-15)

Facultat d’Economia i Empresa - Campus de Bellaterra
Facultat de Dret - Campus de Bellaterra

CENTRES DOCENTS

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

• Anàlisi Musical (0,1)
• Biologia (0,1)
• Ciències de la Terra

i Mediambientals (0,1)
• Cultura Audiovisual (0,1)

• Dibuix Artístic (0,1)
• Dibuix Tècnic (0,1)
• Disseny (0,1)
• Economia de l’Empresa (0,2)
• Física (0,1)

• Geografia (0,1)
• Grec (0,1)
• Història de l’Art (0,1)
• Literatura Catalana (0,1)
• Literatura Castellana (0,1)

• Llatí (0,2)
• Matemàtiques Aplicades

a les CC. Socials (0,2)
• Matemàtiques (0,2)
• Química (0,1)

---
5,000

PERFIL D’INGRÉS És aconsellable tenir les aptituds següents per poder cursar aquests estudis:
• Interès per conèixer i comprendre el món de l'empresa i la realitat econòmica des de la perspectiva jurídica.
• Sensibilitat per la justícia i interès per les institucions públiques.
• Facilitat per a les matemàtiques.
• Habilitat amb les eines informàtiques.
• Capacitat de comprensió lectora i de comunicació oral i escrita.

PLACES DE NOU INGRÉS

PresencialMODALITAT

MatíHORARI

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l’estudiant a partir de les classes rebudes, 
les pràctiques, les presentacions orals i escrites i els exàmens.

TIPUS D’AVALUACIÓ

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+)
Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (SICUE)
Programa Propi de la UAB amb universitats d’arreu del món

MOBILITAT D’ESTUDIANTS

25,27 eurosPREU VIGENT PER CRÈDIT

S’ofereix una formació jurídica i empresarial sòlida que capacita els graduats per a fer tasques en llocs de treball
de màxima responsabilitat. Els sectors principals d’ocupació són:

• Gestió financera, comptable i administrativa.
• Auditories.
• Gestió comercial i màrqueting.
• Gestió de recursos humans.
• Assessorament jurídic

a empreses i particulars.
• Creació d’empreses.
• Fiscalitat.
• Funcionariat d’Hisenda.
• Quadres de l’Administració.
• Càrrecs tècnics de l’Administració.
• Carrera diplomàtica.

SORTIDES PROFESSIONALS

PERÍODE LECTIU

S’admeten estudiants amb beca salari Ítaca UAB-Banco Santander.BEQUES ESPECÍFIQUES

Es pot desenvolupar en 5,5 o 6 anys acadèmics, dividits en dos semestres.

Català i castellà.IDIOMA DE DOCÈNCIA

Es poden fer 18 crèdits ECTS de pràctiques externes d’Administració i Direcció d’Empreses i 6 crèdits ECTS de pràctiques
externes de Dret.

PRÀCTIQUES

Aquesta oferta permet obtenir, en només onze semestres, dues titulacions.
L’alumnat de la UAB que cursa la doble titulació té un grup específic amb horaris adaptats a aquesta peculiaritat, per a facilitar l’aprenentatge.
A més, el pla d’estudis s’estructura de manera que les assignatures dels dos graus que més relació tenen s’ofereixen durant el mateix curs.
Aquests estudis tenen una alta inserció laboral i també permeten a l’estudiant la possibilitat de fer un postgrau dins del Programa Citius, que combina els estudis
amb les pràctiques empresarials.



ASSIGNATURES OPTATIVES D’ADE

3R CURS

• Comptabilitat de Gestió
• Comptabilitat Financera

• Economia de la Informació
• Economia de la Innovació (*)
• Economia del Sector Públic (*)
• Economia del Treball
• Economia, Organització

i Gestió
• Economia Sectorial (*)
• Empresa Familiar
• Fiscalitat
• Funció Directiva (*)
• Gestió de la Distribució
• Història de l’Empresa
• Història del Pensament

Econòmic
• Història Econòmica

Contemporània (*)
• Història Econòmica d’Espanya (*)
• Innovació Comptable
• Integració Econòmica (*)

5È CURS / 6È CURS

• Anàlisi Empresarial
i Dissenys Organitzatius

• Anàlisi Industrial i Estratègia
Competitiva

• Auditoria
• Comerç Exterior
• Comptabilitat de Societats
• Comptabilitat Pública
• Comunicació Comercial
• Control Econòmic i de Gestió
• Creació d’Empreses
• Direcció d’Operacions II
• Direcció i Planificació

Estratègica
• Dret del Treball
• Dret Financer i Tributari
• Dret Mercantil
• Econometria II (*)
• Economia Catalana

• Dret del Mercat / 6 • Dret Europeu del Mercat Interior (Lliure Circulació) / 6 • Dret Penal Econòmic i de l’Empresa / 6

(*) Aquestes assignatures optatives no s’ofereixen durant el curs 2015-2016. El llistat definitiu està pendent d’aprovació.

A sisè curs, es pot substituir una optativa d’ADE per alguna de les optatives de Dret següents:

• Pràctiques Externes del 
Programa Universitat-Empresa
I i II (*) (12 cr.)

• Responsabilitat Social
de l’Empresa (*)

• Seminari del Programa 
Universitat-Empresa (*)

• Simulació de Gestió
• Sistema d’Informació per

a la Gestió
• Sistema Financer
• Sistemes d’Informació
• Sociologia de l’Empresa
• Sociologia General
• Temes d’Economia i Empresa
• Teoria de Jocs (*)
• Teoria de l’Organització
També es pot triar l’optativa de
tercer curs que no s’hagi cursat.

• Introducció a la Psicologia
• Investigació Comercial I i II
• Investigació Operativa II
• Macroeconomia II i III (*)
• Mercats de Capitals
• Microeconomia III (*)
• Models de Gestió Comercial
• Models Economètrics i de Previsió (*)
• Organització Industrial
• Planificació Econòmica

i Financera de l’Empresa
• Política de Creixement de l’Empresa
• Política Econòmica (*)
• Política Financera de l’Empresa
• Pràctiques de Llengua

Catalana Oral i Escrita
• Pràctiques de Llengua

Espanyola Oral i Escrita
• Pràctiques Externes (18 cr.)

• Pràctiques Externes I / 6

GRAU D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
+ GRAU DE DRET

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT D’ECONOMIA I EMPRESA

ASSIGNATURES DE FORMACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIES  / CRÈDITS

1R CURS

1r semestre
• Dret Romà / 6
• Instruments per a l’Estudi / 6
• Introducció a l’Economia / 6
• Matemàtiques I / 6
• Organització Constitucional de l’Estat / 6
• Teoria del Dret / 6

2n semestre
• Dret Civil I / 6
• Dret Constitucional I / 6
• Economia de l’Empresa I / 6
• Història del Dret i de les Institucions / 6
• Introducció a la Comptabilitat / 6
• Matemàtiques II / 6

2N CURS

1r semestre
• Anàlisi dels Estats Financers / 6
• Dret Civil II / 6
• Dret Constitucional II / 6
• Dret Penal I / 6
• Història Econòmica Mundial  / 6
• Recursos Humans / 6

2n semestre
• Comptabilitat de Costos / 6
• Dret Administratiu I / 6
• Dret Civil III / 6
• Dret Penal II / 6
• Estadística I / 6
• Microeconomia I / 6

3R CURS

1r semestre
• Dret Administratiu II / 6
• Dret Civil IV / 6
• Dret Penal III / 6
• Economia Internacional / 6
• Estadística II / 6
• Microeconomia II / 6

2n semestre
• Dret Administratiu III / 6
• Dret Internacional Públic / 6
• Economia de l’Empresa II / 6
• Macroeconomia I / 6
• 6 crèdits optatius d’ADE

4T CURS

1r semestre
• Dret Mercantil I / 9
• Econometria I / 6
• Economia Espanyola / 6
• Investigació Operativa I / 6
• Direcció Estratègica I / 6

2n semestre
• Direcció d’Operacions I / 6
• Direcció Estratègica II / 6
• Dret de la Unió Europea / 9
• Dret Financer i Tributari I / 6
• Dret Mercantil II / 6
• Màrqueting I / 6

5È CURS

1r semestre
• Finances I / 6
• Dret del Treball i de la Seguretat

Social I / 6
• Dret Financer i Tributari II / 9
• Dret Internacional Privat / 9
• Dret Processal I / 6

2n semestre
• Dret del Treball i de la Seguretat Social II / 6
• Dret Processal II / 9
• Finances II / 6
• Màrqueting II / 6
• Protecció Internacional dels Drets Humans / 3
• 6 crèdits optatius d’ADE

6È CURS

1r semestre
• Treball de Final de Grau d’ADE
• Treball de Final de Grau de Dret
• 18 crèdits optatius d’ADE

DISTRIBUCIÓ FORMACIÓ OBLIGATORIS OPTATIUS TREBALL DE 

DELS CRÈDITS: BÀSICA FINAL DE GRAU

1R CURS 60 12  

2N CURS 30 42

3R CURS 18 42 6

4T CURS 72  

5È CURS 66 6

6È CURS  18 24

TOTAL 108 234 30 24

TOTAL DE CRÈDITS ECTS: 396 Tipus de títols: oficials
Titulacions: graduat o graduada en Dret i graduat o graduada en Administració i Direcció d’Empreses Durada: 5,5 o 6 anys

PLA D’ESTUDIS

Totes les assignatures són de 6 crèdits excepte quan s’indica una alternativa.
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PERFIL D’INGRÉS

CODI DE PREINSCRIPCIÓ

PLACES DE NOU INGRÉS

21084

160 (curs 14-15)

Aquesta titulació s’adreça a estudiants amb interès a formar-se com a professionals de les àrees comptable i financera
de les organitzacions i que, a més, volen tenir coneixements de la resta de les seves àrees funcionals i la realitat econòmica
més general. Es recomana tenir una bona aptitud per gestionar i interpretar dades numèriques.

GRAU DE COMPTABILITAT I FINANCES
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT D’ECONOMIA I EMPRESA

ACCÉS ALS ESTUDIS

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

CENTRE DOCENT Facultat d’Economia i Empresa - Campus de Sabadell

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.RÈGIM D’ESTUDI

TIPUS D’ACCÉS PREFERÈNCIA D’ACCÉS NOTA DE TALL CURS 2014-2015

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen: 5,000DES DEL BATXILLERAT
+ PAU I DES DELS CFGS

PROVES D’ACCÉS PER A
MÉS GRANS DE 25 ANYS

Opció de Ciències Socials i Jurídiques 5,000

ALTRES • Proves per a + grans de 45 anys
• Títols universitaris
• Estudis estrangers

• Anàlisi Musical (0,1)
• Biologia (0,1)
• Ciències de la Terra

i Mediambientals (0,1)
• Cultura Audiovisual (0,1)

• Dibuix Artístic (0,1)
• Dibuix Tècnic (0,1)
• Disseny (0,1)
• Economia de l’Empresa (0,2)
• Física (0,1)

• Geografia (0,1)
• Grec (0,1)
• Història de l’Art (0,1)
• Literatura Catalana (0,1)
• Literatura Castellana (0,1)

• Llatí (0,1)
• Matemàtiques Aplicades

a les CC. Socials (0,2)
• Matemàtiques (0,2)
• Química (0,1)

---
5,000

Presencial.MODALITAT

Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.PERÍODE LECTIU

Català i castellà. Es poden triar algunes assignatures en anglès.IDIOMA DE DOCÈNCIA

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l’estudiant a partir de les classes rebudes, les
pràctiques, les presentacions orals i escrites i els exàmens.

TIPUS D’AVALUACIÓ

Es poden fer quatre mesos (18 crèdits) de pràctiques externes com a assignatura optativa de quart curs.PRÀCTIQUES

Cursos optatius que s’imparteixen al setembre i afavoreixen l’aprenentatge de les matemàtiques.CURSOS PROPEDÈUTICS

Dos torns, matí i tarda.HORARI

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+)
Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (SICUE)
Programa Propi de la UAB amb universitats d’arreu del món

MOBILITAT D’ESTUDIANTS

25,27 eurosPREU VIGENT PER CRÈDIT

Premis al rendiment acadèmic (Fons Olga Torres)BEQUES ESPECÍFIQUES

Qualsevol de les àrees funcionals d’una organització, tant pública com privada, (compres, producció, logística, qualitat, 
administració, recursos humans, comercialització, màrqueting i gestió integral de l’empresa, coordinant-ne les diferents 
àrees). El grau prepara especialment per a activitats lligades a les àrees comptables i financeres:

• Gestió administrativa, comptable o financera (gestió de tresoreria, gestió de costos, anàlisi de riscos, generació i tancament
d’informes comptables, etc.).

• Assessoria financera, fiscal i comptable per compte propi.
• Auditoria de comptes tant interna com externa.
• Gestió en institucions financeres (bancs, asseguradores).
• Assessories d’inversió i finançament.

Capacitat per exercir com a economista i accedir, així, a un ampli ventall d’ocupacions en l’Administració pública (local,
autonòmica, estatal i de la Unió Europea), així com en altres entitats de caràcter públic (hospitals, empreses públiques, etc.).

SORTIDES PROFESSIONALS

El grau de Comptabilitat i Finances proporciona formació en l’àrea comptable i financera de les organitzacions, així com en altres àrees funcionals de l’empresa,
i permet conèixer les eines bàsiques per entendre les magnituds econòmiques generals.
Els graduats poden desenvolupar funcions directives de gestió, planificació i control especialment en els departaments comptables i financers, i abordar la temàtica
fiscal, en especial els impostos i els aspectes de caràcter organitzatiu que permeten implantar i millorar els sistemes i els processos administratius.
La formació en finances que ofereix el grau permet avaluar quins actius i inversions necessiten les organitzacions i seleccionar els recursos financers més adients
(accions, préstecs bancaris, bons, etc.). També permet entendre el funcionament de les operacions de borsa i d’altres mercats financers, així com analitzar els
riscos i avaluar diferents situacions empresarials (projectes d’inversió, instruments financers, etc.).



GRAU DE COMPTABILITAT I FINANCES
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT D’ECONOMIA I EMPRESA

• Història de l’Empresa
• Sistema Financer
• Sistemes d’Informació
• Societat de la Informació (*)

ASSIGNATURES OPTATIVES

ASSIGNATURES DE FORMACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIES

1R CURS

1r semestre
• Economia de l’Empresa
• Introducció a l’Economia
• Introducció a la Comptabilitat
• Introducció al Dret
• Matemàtiques I

2n semestre
• Comptabilitat Financera I
• Economia Internacional (A)
• Estadística I (A)
• Història Econòmica
• Matemàtiques II

2N CURS

1r semestre
• Comptabilitat Financera II
• Economia Espanyola
• Estadística II (A)
• Mètodes de Valoració Financera I
• Microeconomia

2n semestre
• Direcció de Recursos Humans
• Dret Mercantil
• Finances I
• Macroeconomia
• Màrqueting (A)

3R CURS

1r semestre
• Anàlisi dels Estats Financers
• Comptabilitat de Costos I
• Direcció Estratègica
• Econometria
• Finances II

2n semestre
• Comptabilitat de Costos II
• Direcció d’Operacions
• Finances III
• Tributació I

4T CURS

• Treball de Final
de Grau

3R CURS

DISTRIBUCIÓ FORMACIÓ OBLIGATORIS OPTATIUS TREBALL DE 

DELS CRÈDITS: BÀSICA FINAL DE GRAU

1R CURS 48 12  

2N CURS 12 48

3R CURS 54 6

4T CURS 48 12

TOTAL 60 114 54 12

TOTAL DE CRÈDITS ECTS: 240 Tipus de títol: oficial
Titulació:  graduat o graduada en Comptabilitat i Finances Durada: 4 anys

PLA D’ESTUDIS

ITINERARIS

• Menció d’Assessorament Financer • Menció de Comptabilitat i Fiscalitat

• Actualització Comptable i Financera
• Comptabilitat Bancària i Asseguradora (*)
• Empresa Familiar (*)
• Finances Ètiques i Solidàries (*)
• Pràctiques Externes (18 crèdits)

4T CURS

L’estudiant pot també escollir les assignatures optatives de les
diferents mencions del grau.
Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu
al títol (SET).
Per obtenir una menció, s’han de cursar, com a mínim, 30 crèdits
vinculats a cada itinerari.
Menció d’Assessorament Financer

• Assessoria i Planificació Financera
• Dret Bancari i Assegurador
• Gestió Asseguradora
• Gestió Bancària
• Màrqueting de Serveis i Intangibles
• Mètodes de Valoració Financera II
• Models de Previsió (*)
• Plans de Pensions i Planificació de la Jubilació

Menció de Comptabilitat i Fiscalitat
• Auditoria
• Comptabilitat de Societats i Normatives Comptables
• Comptabilitat i Fiscalitat
• Comptabilitat Pública
• Consolidació d’Estats Financers
• Dret Laboral
• Tributació II

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits, excepte quan s’indica una alternativa.

(*) Aquestes assignatures optatives no s’ofereixen durant el curs 2015-2016. El llistat definitiu està pendent d’aprovació.

(A) Possibilitat de cursar aquestes assignatures en anglès.
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GRAU D’ECONOMIA
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT D’ECONOMIA I EMPRESA

El grau d’Economia se centra en l’estudi de com les societats prenen decisions sobre l’assignació dels recursos disponibles escollint entre diferents alternatives,
per assolir els objectius proposats en aspectes com el creixement econòmic, la inflació, l’atur, la distribució de la renda, la discriminació, els ingressos i les
despeses públics, la pol·lució, la pobresa, etc. També permet avaluar els resultats de les diferents polítiques proposades.
Els graduats en Economia adquireixen habilitats en les dues àrees en què típicament es divideix la matèria: la microeconomia, que examina el comportament
i les decisions dels individus, les llars i els negocis en l’intercanvi de béns, així com la interacció entre les polítiques governamentals i el mercat; i la macroeconomia,
que ofereix una visió més global de la totalitat de l’activitat econòmica.
Els coneixements obtinguts permeten prendre les decisions més adients tant en l’àmbit dels organismes públics com de les empreses privades.

ACCÉS ALS ESTUDIS

PERFIL D’INGRÉS El perfil de l’estudiant adient per a aquesta titulació és el d’una persona sensibilitzada per la realitat econòmica general
i pels temes socials i polítics de l’entorn. Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques, capacitat analítica i estar
familiaritzat amb la informàtica i l’anglès.

CODI DE PREINSCRIPCIÓ 21070

PLACES DE NOU INGRÉS 160 (curs 14-15)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

CENTRE DOCENT Facultat d’Economia i Empresa - Campus de Bellaterra

Presencial.MODALITAT

Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.PERÍODE LECTIU

Català i castellà. Es poden triar algunes assignatures en anglès.IDIOMA DE DOCÈNCIA

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l’estudiant a partir de les classes rebudes, les
pràctiques, les presentacions orals i escrites i els exàmens.

TIPUS D’AVALUACIÓ

Es poden fer vuit mesos de pràctiques externes mitjançant la menció del Programa Universitat-Empresa.PRÀCTIQUES

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.RÈGIM D’ESTUDI

Dos torns, matí i tarda.HORARI

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+)
Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (SICUE)
Programa Propi de la UAB amb universitats d’arreu del món

MOBILITAT D’ESTUDIANTS

25,27 eurosPREU VIGENT PER CRÈDIT

S’admeten estudiants amb beca salari Ítaca UAB - Banco Santander.BEQUES ESPECÍFIQUES

Els graduats en Economia es caracteritzen per la varietat de perfils professionals als quals poden optar. Tradicionalment han
treballat àmpliament a les administracions públiques (locals, autonòmiques, estatal i de la Unió Europea), en tasques lligades
a l’economia, així com en altres entitats de caràcter públic (hospitals, empreses públiques, etc.).
Els graduats tenen un perfil adequat per a organismes reguladors tant nacionals com internacionals i serveis d’estudis
i investigació econòmica (entitats financeres, tasques de recerca en universitats, etc.). També poden optar a un ampli ventall
de llocs en el sector privat com a analistes: financers, monetaris, de mercat, de polítiques públiques, sectorials, etc.
A més, poden desenvolupar l’activitat dins de les organitzacions tant públiques com privades en les seves diferents àrees:
creació d’empreses, compres, producció, logística, serveis d’estudis, qualitat, administració, comptabilitat, auditoria, finances,
recursos humans, comercialització, màrqueting, gestió integral de l’empresa coordinant-ne les diferents àrees, etc.

SORTIDES PROFESSIONALS

CURSOS PROPEDÈUTICS Cursos optatius que s’imparteixen al setembre i que afavoreixen l’aprenentatge de les matemàtiques.

TIPUS D’ACCÉS PREFERÈNCIA D’ACCÉS NOTA DE TALL CURS 2014-2015

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen: 6,612DES DEL BATXILLERAT
+ PAU I DES DELS CFGS

PROVES D’ACCÉS PER A
MÉS GRANS DE 25 ANYS

Opció de Ciències Socials i Jurídiques 6,000

ALTRES • Proves per a + grans de 45 anys
• Títols universitaris
• Estudis estrangers

• Anàlisi Musical (0,1)
• Biologia (0,1)
• Ciències de la Terra

i Mediambientals (0,1)
• Cultura Audiovisual (0,1)

• Dibuix Artístic (0,1)
• Dibuix Tècnic (0,1)
• Disseny (0,1)
• Economia de l’Empresa (0,2)
• Física (0,1)

• Geografia (0,1)
• Grec (0,1)
• Història de l’Art (0,1)
• Literatura Catalana (0,1)
• Literatura Castellana (0,1)

• Llatí (0,1)
• Matemàtiques Aplicades

a les CC. Socials (0,2)
• Matemàtiques (0,2)
• Química (0,1)

---
5,000



GRAU D’ECONOMIA
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT D’ECONOMIA I EMPRESA

ASSIGNATURES DE FORMACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIES

1R CURS

1r semestre
• Dret
• Economia de l’Empresa I
• Història Econòmica Mundial
• Introducció a l’Economia
• Matemàtiques I

2n semestre
• Economia Internacional
• Estadística I
• Història Econòmica d’Espanya
• Introducció a la Comptabilitat
• Matemàtiques II

2N CURS

1r semestre
• Anàlisi dels Estats Financers
• Economia Espanyola
• Estadística II
• Microeconomia I
• 6 crèdits optatius

2n semestre
• Econometria I
• Integració Econòmica (A)
• Macroeconomia I
• Microeconomia II
• 6 crèdits optatius

3R CURS

1r semestre
• Econometria II
• Macroeconomia II
• Microeconomia III
• Política Econòmica (A)
• 6 crèdits optatius

2n semestre
• Economia del Sector Públic (A)
• Economia Sectorial
• Història Econòmica Contemporània
• Macroeconomia III
• Teoria de Jocs

4T CURS

• Treball de Final de Grau

DISTRIBUCIÓ FORMACIÓ OBLIGATORIS OPTATIUS TREBALL DE 

DELS CRÈDITS: BÀSICA FINAL DE GRAU

1R CURS 54 6  

2N CURS 6 42 12

3R CURS 54 6

4T CURS 48 12

TOTAL 60 102 66 12

TOTAL DE CRÈDITS ECTS: 240 Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Economia Durada: 4 anys

PLA D’ESTUDIS

ITINERARIS

• Menció d’Economia Empresarial
• Menció d’Anàlisi Econòmica i Mètodes

• Menció de Desenvolupament, Creixement i Economia Internacional
• Menció d’Economia Pública i Anàlisi Territorial

• Menció d’Economia Industrial
• Menció Programa Universitat-Empresa

ASSIGNATURES OPTATIVES

2N CURS

 Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits, excepte quan s’indica una alternativa.

• Dret del Treball
• Dret Financer i Tributari
• Dret Mercantil (*)
• Introducció a la Psicologia (*)
• Pràctiques de Llengua Oral i Escrita Catalana (*)
• Pràctiques de Llengua Oral i Escrita Espanyola (*)
• Sistemes d’Informació
• Sociologia General

3R CURS

• Economia de l’Empresa II
• Finances I (A)
• Història del Pensament Econòmic

4T CURS

• Comptabilitat Pública
• Control Econòmic i de Gestió
• Creació d’Empreses
• Mercats de Capitals (A)
• Planificació Econòmica i Financera de l’Empresa
• Política de Creixement de l’Empresa
• Pràctiques Externes (*) (18 crèdits)
• Sociologia de l’Empresa

L’estudiant també pot escollir les assignatures optatives de segon
i tercer curs que no hagi cursat i les de les diferents mencions.
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GRAU D’ECONOMIA
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT D’ECONOMIA I EMPRESA

Menció d’Economia
Empresarial

• Comptabilitat de Costos
• Direcció d’Operacions
• Direcció Estratègica I
• Direcció Estratègica II
• Economia de l’Empresa II
• Finances I
• Finances II
• Investigació Operativa
• Màrqueting I
• Màrqueting II
• Recursos Humans

Menció d’Anàlisi
Econòmica i Mètodes

• Creixement Econòmic
• Decisions Públiques i Elecció

Social (*)
• Economia de la Informació
• Economia del Treball
• Economia Pública Sectorial

• Història Industrial i del Treball
• Models Informàtics de 

l’Economia
• Organització Industrial (A)
• Sistema Financer

Menció Programa 
Universitat-Empresa

• Pràctiques Externes del 
Programa Universitat-Empresa I
(12 crèdits)

• Pràctiques Externes del Programa
Universitat-Empresa II (12 crèdits)

• Seminari del Programa
Universitat-Empresa

La menció del Programa Universitat-
Empresa l’obtenen aquells 
estudiants que fan les pràctiques
i la docència d’acord amb el 
Programa Universitat-Empresa.

• Història del Pensament Econòmic
• Macroeconomia Internacional (*)
• Models Economètrics i de Previsió (*)
• Models Informàtics de l’Economia (*)
• Organització Industrial (A)

Menció de Desenvolupament,
Creixement i Economia
Internacional

• Comerç Internacional
• Creixement Econòmic
• Demografia i Economia de la Població
• Desenvolupament Econòmic (A)
• Economia de la Innovació (*)
• Economia dels Recursos Naturals
• Economia del Treball
• Economia i Societat (*)
• Història Ambiental (*)
• Integració Econòmica Europea (A)
• Macroeconomia Internacional (*)
• Polítiques de Desenvolupament
• Sistema Financer

Menció d’Economia Pública
i Anàlisi Territorial

• Decisions Públiques i Elecció Social (*)
• Economia Catalana
• Economia del Medi Ambient
• Economia del Treball
• Economia Pública Avançada
• Economia Pública Sectorial
• Economia Regional
• Economia Urbana
• Models Economètrics i de Previsió (*)
• Polítiques Econòmiques Específiques

Menció d’Economia Industrial
• Anàlisi Empresarial i Dissenys

Organitzatius
• Anàlisi Industrial i Estratègies

Competitives
• Economia de la Informació (A)
• Economia de la Innovació (*)
• Economia del Treball
• Economia Regional
• Economia, Organització i Gestió

(A) Possibilitat de cursar aquestes assignatures en anglès.
(*) Aquestes assignatures optatives no s’ofereixen durant el curs 2015-2016. El llistat definitiu està pendent d’aprovació.

Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol (SET). Per obtenir una menció, s’han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats
a cada itinerari.

4T CURS



GRAU D’ECONOMIA EN ANGLÈS
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT D’ECONOMIA I EMPRESA

En el context d’una societat cada vegada més global, la Facultat, que compta amb un professorat amb formació i experiència internacionals, ofereix el grau
d’Economia en anglès per tal d’afavorir el desenvolupament de la vida professional en organitzacions orientades a mercats mundials.
El grau d’Economia se centra en l’estudi de com les societats prenen decisions sobre l’assignació dels recursos disponibles escollint entre diferents alternatives,
per assolir els objectius proposats en aspectes com el creixement econòmic, la inflació, l’atur, la distribució de la renda, la discriminació, els ingressos i les
despeses públics, la pol·lució, la pobresa, etc. També permet avaluar els resultats de les diferents polítiques proposades.
Els graduats en Economia adquireixen habilitats en les dues àrees en què típicament es divideix la matèria: la microeconomia, que examina el comportament i
les decisions dels individus, les llars i els negocis en l’intercanvi de béns, així com la interacció entre les polítiques governamentals i el mercat;  i la macroeconomia,
que ofereix una visió més global de la totalitat de l’activitat econòmica

ACCÉS ALS ESTUDIS

PERFIL D’INGRÉS El perfil de l’estudiant adient per a aquesta titulació és el d’una persona sensibilitzada per la realitat econòmica general
i pels temes socials i polítics de l’entorn. Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques, capacitat analítica i familiaritat
amb la informàtica. El nivell d’anglès ha de ser el corresponent al B2 del Marc europeu comú de referència per a les
llengües o equivalent, si bé no s’ha de superar cap prova específica.

CODI DE PREINSCRIPCIÓ 21110

PLACES DE NOU INGRÉS 20 (curs 14-15)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

CENTRE DOCENT Facultat d’Economia i Empresa - Campus de Bellaterra

Presencial.MODALITAT

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.RÈGIM D’ESTUDI

Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.PERÍODE LECTIU

Anglès.IDIOMA DE DOCÈNCIA

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l’estudiant a partir de les classes rebudes, les
pràctiques, les presentacions orals i escrites i els exàmens.

TIPUS D’AVALUACIÓ

Es poden fer vuit mesos de pràctiques externes mitjançant la menció del Programa Universitat-Empresa.PRÀCTIQUES

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+)
Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (SICUE)
Programa Propi de la UAB amb universitats d’arreu del món

MOBILITAT D’ESTUDIANTS

25,27 eurosPREU VIGENT PER CRÈDIT

S’admeten estudiants amb beca salari Ítaca UAB - Banco Santander.BEQUES ESPECÍFIQUES

Les sortides d’aquest grau són semblants a les del grau d’Economia, però els graduats en anglès tenen un avantatge
especial en totes aquelles sortides professionals en les quals el component internacional sigui clau.
Els graduats en Economia es caracteritzen per la varietat de perfils professionals a què poden optar. Tradicionalment han
treballat àmpliament a les administracions públiques (locals, autonòmiques, estatal i de la Unió Europea), en tasques
lligades a l’economia, així com en altres entitats de caràcter públic (hospitals, empreses públiques, etc.).
Els graduats tenen un perfil adequat per a organismes reguladors tant nacionals com internacionals i serveis d’estudis
i d’investigació econòmica (entitats financeres, tasques de recerca en universitats, etc.). També poden optar a un ampli
ventall de llocs en el sector privat com a analistes: financers, monetaris, de mercat, de polítiques públiques, sectorials,
etc. A més, poden desenvolupar l’activitat dins d’organitzacions tant públiques com privades, en les seves diferents àrees:
creació d’empreses, compres, producció, logística, serveis d’estudis, qualitat, administració, comptabilitat, auditoria, finances,
recursos humans, comercialització, màrqueting, gestió integral de l’empresa coordinant-ne les diferents àrees, etc.

SORTIDES PROFESSIONALS

CURSOS PROPEDÈUTICS Cursos optatius que s’imparteixen al setembre i que afavoreixen l’aprenentatge de les matemàtiques.

TIPUS D’ACCÉS PREFERÈNCIA D’ACCÉS NOTA DE TALL CURS 2014-2015

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen: 7,689DES DEL BATXILLERAT
+ PAU I DES DELS CFGS

PROVES D’ACCÉS PER A
MÉS GRANS DE 25 ANYS

Opció de Ciències Socials i Jurídiques ---

ALTRES • Proves per a + grans de 45 anys
• Títols universitaris
• Estudis estrangers

• Anàlisi Musical (0,1)
• Biologia (0,1)
• Ciències de la Terra

i Mediambientals (0,1)
• Cultura Audiovisual (0,1)

• Dibuix Artístic (0,1)
• Dibuix Tècnic (0,1)
• Disseny (0,1)
• Economia de l’Empresa (0,2)
• Física (0,1)

• Geografia (0,1)
• Grec (0,1)
• Història de l’Art (0,1)
• Literatura Catalana (0,1)
• Literatura Castellana (0,1)

• Llatí (0,1)
• Matemàtiques Aplicades

a les CC. Socials (0,2)
• Matemàtiques (0,2)
• Química (0,1)

---
---
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GRAU D’ECONOMIA EN ANGLÉS
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT D’ECONOMIA I EMPRESA

ASSIGNATURES DE FORMACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIES

1R CURS

1r semestre
• Business Economics I
• Introduction to Economics
• Law
• Mathematics I
• World Economic History

2n semestre
• International Economics
• Introduction to Accounting
• Mathematics II
• Spanish Economic History
• Statistics I

2N CURS

1r semestre
• Financial Statement Analysis
• Microeconomics I
• Statistics II
• Topics in Spanish Economy
• 6 crèdits optatius

2n semestre
• Econometrics I
• Economic Integration
• Microeconomics II
• Macroeconomics I
• 6 crèdits optatius

3R CURS

1r semestre
• Econometrics II
• Economic Policy
• Macroeconomics II
• Microeconomics III
• 6 crèdits optatius

2n semestre
• Contemporary Economic History
• Game Theory
• Macroeconomics III
• Public Sector Economics
• Sectorial Economics

4T CURS

• Bachelor’s Thesis (12)

DISTRIBUCIÓ FORMACIÓ OBLIGATORIS OPTATIUS TREBALL DE 

DELS CRÈDITS: BÀSICA FINAL DE GRAU

1R CURS 54 6  

2N CURS 6 42 12

3R CURS 54 6

4T CURS 48 12

TOTAL 60 102 66 12

TOTAL DE CRÈDITS ECTS: 240 Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Economia Durada: 4 anys

PLA D’ESTUDIS

ITINERARIS

• Menció d’Economia Empresarial
• Menció d’Anàlisi Econòmica i Mètodes

• Menció de Desenvolupament, Creixement i Economia Internacional
• Menció d’Economia Pública i Anàlisi Territorial

• Menció d’Economia Industrial

ASSIGNATURES OPTATIVES

2N CURS

• Financial and Tax Law
• General Sociology
• Information Systems
• Labor Law

3R CURS

• Business Economics II
• Finance I
• History of Economic Thought

4T CURS

• Capital Markets
• Corporate Growth
• Economic and Financial Planning
• Economic and Management Control
• Entrepreneurship
• Public Accounting
• The Sociology of the Firm

L’estudiant també pot escollir les assignatures optatives de segon i tercer curs que no hagi cursat i les de les diferents
mencions. Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol (SET). Per obtenir una menció,
s’han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a aquell itinerari.

Menció d’Economia
Empresarial

• Business Economics II
• Cost Accounting
• Finance I i II
• Marketing I i II
• Operations Management I
• Operations Research I
• Strategic Management I i II

Menció d’Economia Pública
i Anàlisi Territorial

• Catalan Economy
• Advanced Public Economics
• Economics of Public Industrial 

Organisation
• Environmental Economics
• Labour Economics
• Regional Economics
• Specific Economic Policies
• Urban Economics

Menció d’Anàlisi Econòmica
i Mètodes

• Economic Growth
• Economics of Public Industrial 

Organisation
• History of Economic Thought
• Industrial Organisation
• Information Economics
• Labour Economics

Menció d’Economia Industrial
• Business Analysis and Organisational 

Design
• Computing Models for Economics
• Economy, Organisation and 

Management
• Industrial Analysis and Competitive 

Strategy
• Industrial and Labour History
• Industrial Organisation
• Information Economics
• Labour Economics
• Regional Economics

Menció de Desenvolupament, 
Creixement i Economia 
Internacional

• Development Policies
• Economic Demography
• Economic Development
• Economic Growth
• European Economic Integration
• International Trade
• Labour Economics
• Natural Resources Economics



GRAU D’EMPRESA I TECNOLOGIA
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT D’ECONOMIA I EMPRESA

El grau d’Empresa i Tecnologia combina coneixements de gestió, innovació, economia i sistemes d’informació. Permet crear o modificar models de negoci i dissenyar
i gestionar els sistemes d’informació que hi donin suport. Els graduats exerceixen de pont de comunicació entre les comunitats tècniques i de gestió de les
organitzacions. Es tracta, d’una banda, de proporcionar a la gestió empresarial noves formes de fer servir la tecnologia que creïn més valor i, de l’altra, facilitar
als tecnòlegs orientació sobre què crear o com adaptar millor les seves creacions a les necessitats reals. És un perfil molt valorat i d’altíssima ocupabilitat per
a qualsevol organització, que fa un ús cada cop més important de les tecnologies de la informació i la comunicació en tots els aspectes del negoci i que necessita
la innovació per adaptar-se i aprofitar els constants avenços tecnològics.

ACCÉS ALS ESTUDIS

PERFIL D’INGRÉS El perfil de l’estudiant d’aquesta titulació és el d’una persona amb esperit emprenedor, amb interès en la tecnologia i la informàtica,
així com per conèixer i comprendre el món de l’empresa i la realitat econòmica.
Es recomana tenir un bon nivell de matemàtiques, bona capacitat de raonament lògic i per al càlcul i estar familiaritzat amb la
informàtica i l’anglès.

CODI DE PREINSCRIPCIÓ 21087

PLACES DE NOU INGRÉS 80 (curs 14-15)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

CENTRE DOCENT Facultat d’Economia i Empresa - Campus de Sabadell

PresencialMODALITAT

Quatre cursos que es poden desenvolupar en quatre anys acadèmics dividits en dos semestres.PERÍODE LECTIU

Català i castellà. Es poden triar algunes assignatures en anglès.IDIOMA DE DOCÈNCIA

Avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina desenvolupada per l’estudiant a partir de les classes rebudes, les
pràctiques, les presentacions orals i escrites i els exàmens.

TIPUS D’AVALUACIÓ

Es poden fer quatre mesos de pràctiques externes com a assignatura optativa de quart curs.PRÀCTIQUES

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.RÈGIM D’ESTUDI

Matí.HORARI

Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+)
Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (SICUE)
Programa Propi de la UAB amb universitats d’arreu del món

MOBILITAT D’ESTUDIANTS

25,27 eurosPREU VIGENT PER CRÈDIT

• Premis al rendiment acadèmic (Fons Olga Torres).
• S’admeten estudiants amb beca salari Ítaca UAB - Banco Santander.

BEQUES ESPECÍFIQUES

TIPUS D’ACCÉS PREFERÈNCIA D’ACCÉS NOTA DE TALL CURS 2014-2015

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen: 5,753DES DEL BATXILLERAT
+ PAU I DES DELS CFGS

PROVES D’ACCÉS PER A
MÉS GRANS DE 25 ANYS

Opció de Ciències Socials i Jurídiques ---

ALTRES • Proves per a + grans de 45 anys
• Títols universitaris
• Estudis estrangers

• Anàlisi Musical (0,1)
• Biologia (0,1)
• Ciències de la Terra

i Mediambientals (0,1)
• Cultura Audiovisual (0,1)

• Dibuix Artístic (0,1)
• Dibuix Tècnic (0,1)
• Disseny (0,1)
• Economia de l’Empresa (0,2)
• Física (0,1)

• Geografia (0,1)
• Grec (0,1)
• Història de l’Art (0,1)
• Literatura Catalana (0,1)
• Literatura Castellana (0,1)

• Llatí (0,1)
• Matemàtiques Aplicades

a les CC. Socials (0,2)
• Matemàtiques (0,2)
• Química (0,1)

---
---

En un món en què pocs processos empresarials es fan sense suport digital, els graduats en Empresa i Tecnologia poden
treballar en qualsevol departament (compres, operacions, logística, qualitat, administració, comptabilitat, auditoria,
finances, recursos humans, comercialització, màrqueting) de qualsevol organització en tasques relacionades amb ajudar
a dissenyar, desenvolupar i sobretot gestionar els sistemes d'informació que afectin els processos del departament.
Aquestes tasques les poden fer des de dins de l’organització o bé com a consultors externs.
El perfil dels graduats també els permet participar (i amb el temps dirigir) aspectes relacionats amb la gestió de projectes,
la gestió de processos, la implementació i la gestió de grans sistemes de gestió (ERP, CRM, SCM, etc.) i la gestió de la
informació (business intelligence i business analytics).
A més a més, la seva formació en l’àmbit de l’Internet fa que siguin molt bons en el disseny de nous models de negoci
basats en Internet per generar innovació tant des de dins de l’empresa com en la creació d’empreses de base digital.
Els graduats en Empresa i Tecnologia tenen capacitat per exercir com a  economistes i accedir a un ampli ventall
d’ocupacions en l’Administració pública (local, autonòmica, estatal i de la Unió Europea), així com en altres
entitats de caràcter públic (hospitals, empreses públiques, etc.).

SORTIDES PROFESSIONALS

CURSOS PROPEDÈUTICS Cursos optatius que s’imparteixen al setembre i afavoreixen l’aprenentatge de les matemàtiques.
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GRAU D’EMPRESA I TECNOLOGIA
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT D’ECONOMIA I EMPRESA

Tipus B
• Gestió de la Seguretat dels Sistemes d’Informació
• Gestió i Administració de les Tecnologies

de la Informació
• Govern i Auditoria de Sistemes d’Informació (*)

Tipus C
• Sistemes de Suport a la Gestió del Coneixement (*)
• Sistemes de Suport a la Presa de Decisions

Menció de Gestió de la Innovació
Tipus A

• Gestió de la Innovació (*)
• Noves Tecnologies de Producció (*)
• Tecnologia i Empresa II (*)

Tipus B
• Business Intelligence (Sistemes d’Informació de Negoci)
• Sistemes de Suport a la Gestió del Coneixement (*)
• Sistemes de Suport a la Presa de Decisions

Tipus C
• Sistemes d’Informació per a la Gestió d’Operacions
• Sistemes d’Informació per a la Gestió de Relacions

Comercials
• Sistemes d’Informació per a la Gestió Interna

de l’Empresa (*)

ASSIGNATURES DE FORMACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIES

1R CURS

1r semestre
• Dret Empresarial
• Economia de l’Empresa
• Introducció a l’Economia
• Introducció a la Resolució de Problemes

i Disseny d’Algorismes
• Matemàtiques I

2n semestre
• Comptabilitat Bàsica
• Economia Internacional (A)
• Estadística I (A)
• Fonaments de Programació
• Matemàtiques II

2N CURS

1r semestre
• Comptabilitat de Costos
• Economia Espanyola
• Estadística II
• Microeconomia
• Sistemes Operatius

2n semestre
• Bases de Dades
• Direcció Estratègica de l’Empresa
• Història Econòmica
• Investigació Operativa
• Macroeconomia

3R CURS

1r semestre
• Direcció d’Operacions
• Finances
• Introducció als Sistemes d’Informació
• Societat de la Informació
• Tecnologia i Empresa I

2n semestre
• Gestió de Recursos Humans
• Introducció a la Gestió de la Innovació
• Màrqueting (A)
• Projectes d’Innovació Tecnològica
• Sistemes Integrats de Gestió

4T CURS

• Treball de Final de Grau

ASSIGNATURES OPTATIVES

4T CURS

• Dret i Tecnologia de la Informació (*)
• Idioma Tècnic (*)
• Introducció a e-Business i e-Government
• Pràctiques Externes (18 crèdits)
• Programació Avançada (*)
• Qualitat i Sostenibilitat (*)
• Tecnologia Web
• Xarxes

L’estudiant pot també escollir les
assignatures optatives de les diferents
mencions del grau.
Les mencions són itineraris que es fan
constar al suplement europeu al títol (SET).
Per obtenir una menció, s’han de cursar,
com a mínim, 30 crèdits (5 assignatures)
vinculats a cada itinerari.
S’han de triar, com a mínim, dues
assignatures de tipus A i dues de tipus
B i, com a màxim, una assignatura de
tipus C.

DISTRIBUCIÓ FORMACIÓ OBLIGATORIS OPTATIUS TREBALL DE 

DELS CRÈDITS: BÀSICA FINAL DE GRAU

1R CURS 42 18  

2N CURS 18 42

3R CURS 60

4T CURS 48 12

TOTAL 60 120 48 12

TOTAL DE CRÈDITS ECTS: 240 Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Empresa i Tecnologia Durada: 4 anys

PLA D’ESTUDIS

ITINERARIS

• Menció de Gestió de Sistemes d’Informació per a la Direcció Empresarial
• Menció de Gestió de la Infraestructura Informàtica

• Menció de Gestió de la Innovació

Menció de Gestió de Sistemes d’Informació
per a la Direcció Empresarial
Tipus A

• Sistemes d’Informació per a la Gestió
d’Operacions

• Sistemes d’Informació per a la Gestió
de Relacions Comercials

• Sistemes d’Informació per a la Gestió Interna
de l’Empresa (*)
Tipus B

• Business Intelligence (Sistemes d’Informació
de Negoci)

• Sistemes de Suport a la Gestió del Coneixement (*)
• Sistemes de Suport a la Presa de Decisions

Tipus C
• Anàlisi i Disseny de Sistemes d’Informació (*)
• Factors Humans en els Sistemes d’Informació (*)
• Projectes de Desenvolupament de Programari

Corporatiu
Menció de Gestió de la Infraestructura
Informàtica
Tipus A

• Anàlisi i Disseny de Sistemes d’Informació (*)
• Business Intelligence (Sistemes d’Informació

de Negoci)
• Factors Humans en els Sistemes d’Informació (*)
• Projectes de Desenvolupament de Programari 

Corporatiu

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits, excepte quan s’indica una alternativa.

(A) Possibilitat de cursar aquestes assignatures en anglès.

 (*) Aquestes assignatures optatives no s’ofereixen durant el curs 2015-2016. El llistat definitiu està pendent d’aprovació.
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GRAU DE GESTIÓ AERONÀUTICA
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT D’ECONOMIA I EMPRESA

El grau de Gestió Aeronàutica ofereix una formació integrada en la logística del transport aeri en la qual l’alumnat s’especialitza tant en aspectes socioeconòmics,
legals i logístics rellevants per al sector aeronàutic, com en aspectes bàsics de navegació aèria. L’objectiu és formar professionals amb capacitat per a prendre decisions
en l’organització i la gestió d’aerolínies i en la planificació estratègica i logística d’un aeroport.
El transport en general i, en particular, el transport aeri, ha esdevingut un factor clau tant en la competitivitat com en la sostenibilitat del teixit industrial en una economia
productiva cada cop més globalitzada. Aquest fet ha provocat un desenvolupament molt notable del sector aeronàutic, tant a escala europea com mundial. D’altra banda,
la demanda de transport aeri de passatgers a Europa, que es preveu que es dupliqui en els propers anys, requereix professionals en l’àmbit de la gestió aeronàutica que
permetin garantir un sistema de transport aeri eficient, assequible, segur i sostenible. La gran demanda d’aquest sector es fa palesa en el grau d’inserció laboral dels
graduats actuals, que és pràcticament del 100 %, i en el fet que l’alumnat de l’últim curs pugui desenvolupar pràctiques remunerades en empreses del sector.
La UAB és pionera a l’Estat a oferir el títol de grau de Gestió Aeronàutica adaptat a l’espai europeu d’educació superior, una titulació que va oferir com a pròpia en el
període 2004-2008 i com a grau oficial des del curs 2008-2009.

TIPUS D’ACCÉS PREFERÈNCIA D’ACCÉS NOTA DE TALL CURS 2014-2015

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen: 5,010DES DEL BATXILLERAT
+ PAU I DES DELS CFGS

ACCÉS ALS ESTUDIS

• Anàlisi Musical (0,1)
• Biologia (0,1)
• Ciències de la Terra

i Mediambientals (0,1)
• Cultura Audiovisual (0,1)

• Dibuix Artístic (0,1)
• Dibuix Tècnic (0,1)
• Disseny (0,1)
• Economia

de l’Empresa (0,2)
• Física (0,1)

• Geografia (0,2)
• Grec (0,1)
• Història de l’Art (0,1)
• Literatura Catalana (0,1)
• Literatura

Castellana (0,1)

• Llatí (0,1)
• Matemàtiques Aplicades 

a les CC. Socials (0,2)
• Matemàtiques (0,2)
• Química (0,1)

PROVES D’ACCÉS PER A
MÉS GRANS DE 25 ANYS

Opció de Ciències Socials i Jurídiques 5,000

PERFIL D’INGRÉS De les característiques que recomanem que tingui el nostre alumnat cal destacar les següents:
• Bona base en matemàtiques.
• Capacitat de raonament lògic.
• Interès pels avenços científics i tecnològics.
• Facilitat per a integrar-se en equips.
• Alta valoració de la qualitat en el treball i capacitat per a treballar de manera organitzada i metòdica.
• Un bon nivell d’anglès.

CODI DE PREINSCRIPCIÓ 21038

PLACES DE NOU INGRÉS 65 (curs 14-15)

INFORMACIÓ SOBRE LA TITULACIÓ

Escola d’Enginyeria - Campus de Sabadell

PresencialMODALITAT

SemestralPERÍODE LECTIU

Català, castellà i en algunes assignatures optatives, anglès.IDIOMA DE DOCÈNCIA

La metodologia dels crèdits ECTS implica una avaluació continuada, en la qual es valora tota la feina de l’estudiant.TIPUS D’AVALUACIÓ

Torn de tarda (de 15 a 20 hores).HORARI

CENTRE DOCENT

ALTRES • Proves per a + grans de 45 anys
• Títols universitaris
• Estudis estrangers
• Acreditació professional + 40 anys

---
---

Temps complet i possibilitat de règim a temps parcial segons la normativa de la UAB.RÈGIM D’ESTUDI

• Introducció a l’Aviació Comercial
• Taller de Matemàtiques per a Enginyers
• Introducció a les TIC

CURSOS PROPEDÈUTICS

Pràctiques en aules d’informàtica i laboratoris específics distribuïdes en els quatre cursos del grau.
Pràctiques d’empresa optatives a quart curs. Possibilitat de fer el Treball de Final de Grau en una empresa.

PRÀCTIQUES

MOBILITAT D’ESTUDIANTS Intercanvis amb universitats europees (Erasmus+): Rigas Tehniska Universitate (Letònia), Technischen Hochschule 
Wildau (Alemanya), Technische Universität Berlin (Alemanya), Montanuniversität Leoben (Àustria), Univerza v Ljubljani 
(Eslovènia), Università della Calabria (Itàlia).
Intercanvis amb universitats de l’Estat espanyol (SICUE): Universitat Autònoma de Madrid.
Programa Propi de la UAB amb universitats d’arreu del món.



35,77 eurosPREU VIGENT PER CRÈDIT

Beca de pràctiques remunerada pel sector.BEQUES ESPECÍFIQUES

GRAU DE GESTIÓ AERONÀUTICA
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT D’ECONOMIA I EMPRESA

SORTIDES PROFESSIONALS

• Planificació comercial en els sectors aeri i aeroportuari.
• Economia del transport aeri.
• Estudis de mercat en transport aeri i multimodal.

• Planificació, organització i gestió d’aerolínies.
• Models de demanda de transport aeri (passatgers i càrrega)

a curt, mitjà i llarg terminis.
• Planificació estratègica, tàctica, logística i operacional

d’un aeroport.

DISTRIBUCIÓ FORMACIÓ OBLIGATORIS OPTATIUS TREBALL DE 

DELS CRÈDITS: BÀSICA FINAL DE GRAU

1R CURS 48 12  

2N CURS 12 48

3R CURS 60

4T CURS 45 15

TOTAL 60 120 45 15

TOTAL DE CRÈDITS ECTS: 240 Tipus de títol: oficial
Titulació: graduat o graduada en Gestió Aeronàutica Durada: 4 anys

PLA D’ESTUDIS

Per obtenir la menció s’han de cursar els 30 crèdits que s’hi relacionen.

ASSIGNATURES OPTATIVES

Menció de Logística del Transport Aeri
• Mètodes Quantitatius d’Ús en Logística
• Manteniment, Mantenibilitat i Fiabilitat
• Modelatge i Simulació de Sistemes Logístics Aeroportuaris
• Operacions de Càrrec Aeri
• Direcció d’Operacions Logístiques

4T CURS

ASSIGNATURES DE FORMACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIES

1R CURS

• Càlcul
• Estadística
• Fonaments d’Informàtica
• Dret Empresarial
• Fonaments d’Enginyeria
• Comptabilitat
• Psicologia de les 

Organitzacions i del Treball
• Introducció a l’Economia
• Operacions Aeroportuàries I

2N CURS

• Àlgebra
• Informàtica Avançada
• Telecomunicacions en el Sector 

Aeronàutic
• Operacions Aeroportuàries II
• Disseny Gràfic per Ordinador (CAD)
• Intel·ligència Artificial
• Recursos Humans: Aspectes 

Economicolegals
• Economia del Transport Aeri
• Direcció Financera

3R CURS

• Anàlisi i Disseny de Sistemes d’Informació
• Optimització
• Operacions d’Aerolínies
• Anàlisi de Costos
• Direcció Estratègica, Màrqueting i Política de l’Empresa
• Gestió de Projectes
• Ètica per a l’Enginyeria
• Modelització i Simulació de Sistemes
• Tècniques de Navegació i Control del Tràfic Aeri
• Comerç Exterior
• Dret Aeronàutic

4T CURS

• Treball de Final de Grau

ITINERARI

• Menció de Logística del Transport Aeri

L’oferta optativa de 4t curs es complementa amb els mínors que la Universitat oferta.

Aquesta titulació forma experts amb una sòlida formació en informàtica, en aeronàutica i en matemàtiques, i també en
finançament, aspectes socieconòmics i operacions de transport. Per això, aquests professionals tenen capacitat per
treballar en els àmbits següents:

• Pràctiques Externes (15 cr.)
• Introducció a la Gestió de la Innovació (6 cr.)
• Sistemes Integrals de Gestió (6 cr.)
• Societat de la Informació (6 cr.)



Informació sobre beques
www.uab.cat/beques-ajuts

NOTA:
La informació sobre els estudis és provisional,
cal consultar al Punt d’Informació de la UAB
i a l’Oficina d’Orientació per a l’Accés
a la Universitat.

Escola d’Enginyeria (campus de Sabadell)
Edifici S - C. Emprius, 2
08202 Sabadell
Tel.: 93 728 77 12
Fax: 93 728 77 27
Adreça electrònica: ga.campus.sabadell@uab.cat
Web: www.uab.cat/escola-enginyeria/

• GESTIÓ AERONÀUTICA

Facultat d’Economia i Empresa (campus de Bellaterra)
Edifici B - Av. de l’Eix Central
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.: 93 581 10 60
Fax: 93 581 15 69
Adreça electrònica: ga.economia.empresa@uab.cat
Web: www.uab.cat/economia-empresa

• ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES

• ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES + DRET

• ECONOMIA

Facultat d’Economia i Empresa (campus de Sabadell)
Edifici S - C. Emprius, 2
08202 Sabadell
Tel.: 93 728 77 12
Fax: 93 728 77 27
Adreça electrònica: ga.campus.sabadell@uab.cat
Web: www.uab.cat/economia-empresa

• COMPTABILITAT I FINANCES

• EMPRESA I TECNOLOGIA

Facultat de Dret
Edifici B - Carrer de la Vall Moronta
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel.: 93 581 10 62/ 93 581 10 63
Fax: 93 581 27 32
Adreça electrònica: ga.dret@uab.cat
Web: www.uab.cat/dret/

• ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES + DRET

DIRECTORI D’ADRECES I TELÈFONS
CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES ÀMBIT D’ECONOMIA I EMPRESA
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Informació general de la Universitat

Punt d’Informació. Plaça Cívica

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel. 93 581 11 11 - Fax 93 581 25 95

Adreça electrònica: informacio@uab.cat

facebook.com/uabbarcelona

twitter.com/UAB_info

Web: www.uab.cat


