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10 raons per estudiar a la UAB

31.003 3.673 
Estudiants  
de grau

Personal docent  
i investigador

Una universitat pública i capdavantera en els rànquings 
internacionals, que imparteix una docència de qualitat, 
diversificada, multidisciplinària i flexible, i desenvolupa  
una recerca innovadora i reconeguda internacionalment...

Una universitat pública  
i capdavantera

Estudis d’alt nivell en tots els àmbits de 
coneixement, tant de grau com de màster  
i doctorat, amb un enfocament multidisciplinari  
i estretament lligat a la innovació i la recerca.

Líder en els rànquings  
internacionals

Els principals rànquings mundials situen la UAB 
en una posició capdavantera per la qualitat de la 
docència, l’atracció de talent internacional  
i l’impacte de la recerca.

Un campus per viure

Biblioteques obertes 24 hores, aules 
d’informàtica i laboratoris, escola d’idiomes, 
centre de salut, complex esportiu, teatre, cinema, 
restaurants i comerços, una vila universitària...,  
i molts km2 de gespa!

Líder en recerca i innovació

264 grups de recerca, 57 departaments, 68 
instituts i centres, 5 hospitals... Un dels pols 
científics més dinàmics de l’Europa mediterrània, 
amb una intensa activitat investigadora en 
col·laboració amb el teixit científic, empresarial  
i tecnològic.
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10.624 1.496 
Estades de pràctiques 
professionals  

Acords Erasmus amb 565 
universitats europees

...però també una universitat jove (acabem de fer els primers 50!), 
transformadora i propulsora de persones protagonistes del seu 
futur. Solidària, igualitària, respectuosa amb la diversitat i amb un 
ampli teixit associatiu i cultural

Programes de mobilitat

Estades de mobilitat a universitats d’arreu del 
món amb el programa Erasmus+, amb més de 
565 universitats europees, el programa SICUE  
o l’UAB Exchange Programme.

Pràctiques externes, inserció 
professional i emprenedoria

Més de 8.600 pràctiques curriculars i més de 2.000 
d’extracurriculars amb ajut econòmic. Accés a 
ofertes de treball, mobilitat professional internacional 
i suport als emprenedors per crear una empresa.

Beques i deduccions

A més de les beques i deduccions establertes 
pel Ministeri i l’AGAUR, convoquem ajuts de 
col·laboració, beques pròpies i ajuts a l’estudi per 
a situacions d’emergència. 

Docència en anglès

L’impuls de la internacionalització es reflecteix 
també en l’augment de l’oferta formativa en 
terceres llengües, principalment l’anglès. 5 graus i 
més de 40 màsters 100 % en anglès. 

Un campus saludable i sostenible

El campus és l’entorn ideal perquè la Universitat 
sigui pionera en sostenibilitat, respecte pel medi 
ambient, consum responsable i promoció de la 
salut i els hàbits de vida saludables. 

Una universitat transformadora, 
solidària i igualitària, participativa 
i cultural

Voluntariat, igualtat d’oportunitats, respecte per 
la diversitat i un ampli teixit associatiu amb grups 
de dansa, teatre, música, castellers...
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Un campus per estudiar, 
investigar, viure i compartir 
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Grau en 
Administració  
i Direcció 
d’Empreses

 Forma’t en les diferents àrees 
de gestió empresarial en un 
entorn internacional i amb unes 
practiques de qualitat per adquirir 
els coneixements necessaris per 
a organitzar, gestionar i dirigir 
eficientment una empresa

• Si et motiva el món empresarial, la creació, la 
direcció i l’organització d’empreses, aquest 
grau t’ofereix tota la informació i la formació que 
necessites. Et permetrà conèixer com funciona 
cadascuna de les àrees en què s’organitzen les 
empreses, fer algunes assignatures en anglès 
i compartir la teva experiència formativa amb 
estudiants d’altres països. 

• El grau està dissenyat perquè els titulats puguin 
desenvolupar funcions directives, elaborar i utilitzar 
la comptabilitat, establir la política de màrqueting, 
planificar el finançament, decidir sobre la viabilitat 
de noves inversions, dissenyar l’estratègia 
empresarial i abordar altres aspectes organitzatius. 

• Pots obtenir la menció PUE (Programa Universitat-
Empresa) o la menció d’Economia si curses 30 
crèdits de l’oferta d’optatives de cada menció. La 
menció PUE et permet accedir a unes pràctiques 
curriculars remunerades, i la menció d’Economia 
et permet adquirir formació relacionada amb 
l’economia general. 

• És un grau que ofereixen moltes universitats 
nacionals i estrangeres de prestigi, l’enfocament 
professional del qual assegura una bona inserció 
laboral dels seus estudiants. 

• Tot això ho pots fer a la UAB, a la Facultat 
d’Economia i Empresa, al campus de Bellaterra, 
que disposa d’aules climatitzades i ben equipades 
i que ofereix altres graus, com Economia, 
Comptabilitat i Finances i Empresa i Tecnologia,  
i màsters específics relacionats amb els graus.

Facultat d’Economia i Empresa
Horari: matí o tarda
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: català i castellà. Es poden 
triar algunes assignatures en anglès
Crèdits: 240
Nota de tall 2018-19: 8,412
Places: 160

 

QUAlSEvol ACTIvITAT rElACIonADA AmB lA GESTIó EmPrESArIAl DE QUAlSEvol EnTITAT PúBlICA o PrIvADA

DIrECTIU FInAnCEr GESTor DE l’àrEA ComPTABlE ASSESSor FISCAl

rESPonSABlE DE lA PolíTICA DE màrQUETInG

rESPonSABlE DE QUAlITAT

rESPonSABlE DE l’ESTrATèGIA EmPrESArIAl GESTor DE noUS ProjECTES ASSESSor EmPrESArIAl

DIrECTIU DE ProDUCCIó I loGíSTICA AnAlISTA D’InvErSIonS

rESPonSABlE DEl ConTrol DE GESTIó

Business intelligence

AUDITor

EmPrESArI

AmPlI vEnTAll D’oCUPACIonS En l’ADmInISTrACIó PúBlICA 

Sortides professionals
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www.uab.cat/graus Qualitat

1r curs

 - Dret
 - Economia de l’Empresa I
 - Història Econòmica Mundial
 - Introducció a l’Economia
 - Matemàtiques I
 - Economia Internacional
 - Estadística I
 - Introducció a la Comptabilitat
 - Matemàtiques II
 - Fonaments de Màrqueting 

 12 cr. Obligatoris i 48 Formació Bàsica

2n curs

 - Recursos Humans
 - Economia Espanyola
 - Estadística II
 - Microeconomia I
 - Comptabilitat de Costos
 - Econometria I
 - Macroeconomia I
 - Microeconomia II
 - Teories de l’Empresa
 - Comptabilitat Financera

 48 cr. OB, 12 FB

3r curs

 - Creació d’Empreses
 - Direcció Estratègica I
 - Finances I (A)
 - Investigació Operativa
 - Direcció de Màrqueting
 - Direcció d’Operacions
 - Direcció Estratègica II
 - Anàlisi dels Estats Financers
 - Finances II
 - Investigació Comercial I

 60 cr. OB

4t curs

 - Treball de Final de Grau
 12 cr. TFG i 48 Optatius (inclou Pràctiques Externes) 

Optatives de 4t curs

 - Anàlisi Industrial i Estratègia Competitiva
 - Auditoria
 - Comerç Exterior (A)
 - Comptabilitat de Societats 
 -  Comptabilitat de Gestió
 - Comptabilitat Pública
 - Comunicació Comercial 
 - Control Econòmic i de Gestió 
 - Diagnòstic d’Empresa 
 - Direcció i Planificació Estratègica
 -  Disseny Organitzatiu
 - Dret del Treball
 - Dret Financer i Tributari

 - Dret Mercantil 
 - Economia Catalana 
 - Economia de la Informació (A) 
 - Economia de la Innovació  
 - Economia del Treball 
 - Economia, Organització i Gestió 
 - Empresa Familiar
 - Fiscalitat
 - Funció Directiva  
 - Gestió de la Distribució 
 - Història de l’Empresa 
 - Història del Pensament Econòmic
 - Innovació Comptable
 - Introducció a la Psicologia  
 - Investigació Comercial II 
 - Investigació Operativa Avançada  
 - Mercats de Capitals (A) 
 - Models de Gestió Comercial 
 - Organització d’Empreses
 - Organització Industrial (A) 
 - Planificació Econòmica i Financera de l’Empresa
 - 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
 - Sistemes d’Informació per a la Gestió
 - Sistemes d’Informació per a la Gestió d’Operacions, 
Qualitat i Processos

 - Sociologia de l’Empresa
 - Sociologia General
 - Temes d’Anàlisi de Dades

 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.

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

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

 - Seminari del Programa Universitat-Empresa

 Menció en Economia
 La menció d’Economia s’obté cursant 30 crèdits  

de les següents assignatures:
 - Econometria II
 - Economia del Sector Públic
 - Economia Sectorial
 - Finances Públiques
 - Història Econòmica Contemporània
 - Història Econòmica d’Espanya
 - Integració i Globalització Econòmica
 - Macroeconomia II
 - Macroeconomia III
 - Microeconomia III
 - Política Econòmica
 - Teoria de Jocs 

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits, excepte 
quan s’indica una alternativa.
No totes les assignatures optatives s’ofereixen cada curs.
(A) Possibilitat de cursar aquestes assignatures en anglès.
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Grau en 
Administració  
i Direcció 
d’Empreses  
en Anglès 

Facultat d’Economia i Empresa
Horari: matí
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: anglès. La llengua de la 
docència es fa constar al suplement 
europeu al títol
Crèdits: 240
Nota de tall 2018-19: 8,650
Places: 70

 

Forma’t en les diferents àrees de 
gestió empresarial tot millorant el 
teu anglès econòmic i empresarial, 
en un entorn internacional i amb 
unes pràctiques empresarials de 
qualitat en llengua anglesa

Si et motiva la internacionalització, treballar 
en empreses internacionals i dominar l’anglès 
empresarial, aquest grau t’ofereix la formació que 
necessites. Et permet conèixer com s’organitza 
i com funciona cadascuna de les àrees d’una 
empresa, i tot en anglès. 

El grau està dissenyat perquè els titulats puguin 
desenvolupar funcions directives, elaborar i utilitzar 
la comptabilitat, establir la política de màrqueting, 
planificar el finançament, decidir sobre la viabilitat 
de noves inversions, dissenyar l’estratègia 
empresarial, abordar altres aspectes organitzatius  
i dominar l’anglès econòmic i empresarial.  

Té un enfocament professional que assegura una 
bona inserció laboral i possibilita treballar tant 
en empreses internacionals com nacionals amb 
importants relacions exteriors. És un grau que, com 
que es fa en anglès, situa l’estudiant al mateix nivell 
que moltes universitats estrangeres de prestigi que 
ofereixen el mateix grau. 

Al quart curs pots fer pràctiques curriculars de 
qualitat en anglès. 

I tot això, en un grup propi, gaudint d’aules 
climatitzades i ben equipades i envoltat d’estudiants 
d’altres graus de la mateixa àrea, com Economia, 
Comptabilitat i Finances i Empresa i Tecnologia,  
i màsters específics relacionats amb els graus.

QUAlSEvol ACTIvITAT rElACIonADA AmB lA GESTIó EmPrESArIAl DE QUAlSEvol EnTITAT PúBlICA o PrIvADA,
nACIonAl o InTErnACIonAl

DIrECTIU FInAnCEr GESTor DE l’àrEA ComPTABlE ASSESSor FISCAl

rESPonSABlE DE lA PolíTICA DE màrQUETInG

rESPonSABlE DE QUAlITAT

rESPonSABlE DE l’ESTrATèGIA EmPrESArIAl GESTor DE noUS ProjECTES ASSESSor EmPrESArIAl

DIrECTIU DE ProDUCCIó I loGíSTICA AnAlISTA D’InvErSIonS

rESPonSABlE DEl ConTrol DE GESTIó

Business intelligence

AUDITor

EmPrESArI

AmPlI vEnTAll D’oCUPACIonS En l’ADmInISTrACIó PúBlICA 

Sortides professionals
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www.uab.cat/graus Qualitat

1r curs

 - Business Economics I
 - Introduction to Economics
 - Law
 - Mathematics I
 - World Economic History
 - International Economics
 - Introduction to Accounting
 - Mathematics II
 - Statistics I
 - Essentials of Marketing 

 12 cr. Obligatoris i 48 Formació Bàsica

2n curs

 - Business Theories
 - Human Resources
 - Microeconomics I
 - Statistics II
 - Spanish Economy
 - Cost Accounting
 - Econometrics I
 - Financial Accounting
 - Macroeconomics I
 - Microeconomics II

 48 cr. OB, 12 FB

3r curs

 - Finance I
 - Marketing Management
 - Operations Research
 - Strategic Management I
 - Financial Statement Analysis
 - Finance II
 - Entrepreneurship
 - Market Research I 
 - Operations Management I
 - Strategic Management II 

 60 cr. OB

4t curs

 - Bachelor’s Degree Final Project
 12 cr. TFG i 48 Optatius (inclou 18 cr. Pràctiques 

Externes)

Optatives de 4t curs

 - Budget Control 
 - Organizational Design
 - Capital Markets
 - Economic and Management Control
 - Economy, Organization and Management
 - Game Theory
 - General Sociology
 - Industrial Analysis and Competitive Strategy
 - Industrial Organization
 - Information Economics
 - Information Systems
 - Internship (18 crèdits)
 - Labor Economics
 - Labor Law
 - Management Accounting
 - Principles of Taxation
 - 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.
L’estudiant, mitjançant la seva participació al programa  
de mobilitat, disposa d’un ampli ventall d’assignatures 
optatives addicionals.
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Grau en 
Administració  
i Direcció 
d’Empreses + 
Grau en Dret 

Si vols crear, gestionar, assessorar 
i avaluar tot tipus d’empreses 
en qualsevol de les àrees 
organitzatives i jurídiques, aquest 
doble grau és el que et convé. La 
UAB t’ofereix fer-ho en un grup 
propi, en un entorn internacional  
i amb pràctiques de qualitat

Si et motiva el món empresarial i el món jurídic,  
el grau en Administració i Direcció d’Empreses  
i Dret t’ofereix tota la informació i la formació que 
necessites. T’ofereix conèixer i comprendre la 
gestió i les lleis.

Et permetrà conèixer com s’organitza una empresa 
i també comprendre i interpretar el dret que envolta 
l’activitat econòmica, i t’ensenyarà a analitzar, 
interpretar i utilitzar la informació procedent de la 
gestió i de les lleis.

Aprendràs a utilitzar informacions d’àmbits 
diferents, fet que t’atorga un important avantatge 
competitiu, ja que dominaràs dues àrees 
complementàries de l’activitat econòmica. Et 
possibilitarà una inserció laboral eficient, perquè 
podràs accedir a qualsevol àrea funcional d’una 
organització, tant pública com privada, i a qualsevol 
sortida professional d’un graduat en Dret. Ofereix 
les sortides professionals dels dos graus.

També t’ofereix la possibilitat de fer pràctiques 
curriculars i de cursar algunes assignatures en 
llengua anglesa. Tot això ho podràs fer a la UAB, 
en un grup propi i en un entorn internacional, atès 
que podràs compartir experiències amb estudiants 
d’altres països, i comptaràs amb altres serveis 
complementaris.

Facultat d’Economia i Empresa
Facultat de Dret
Horari: matí
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: català i castellà
Crèdits: 396
Nota de tall 2018-19: 8,904
Places: 80

 

QUAlSEvol ACTIvITAT rElACIonADA AmB l’àmBIT EConòmIC I jUríDIC

GESTor DE  l’àrEA ConTABlE

rESPonSABlE DEl ConTrol DE GESTIó

DIrECTIU DE ProDUCCIó I loGíSTICA

GESTor DE noUS ProjECTES jUTGE o FISCAl

InSPECTor D’hISEnDA ADmInISTrACIó loCAl, AUTonòmICA o ESTATAlcompliance officer

ADvoCAT D’EmPrESA ESPECIAlISTA En DrET EmPrESArIAlBusiness intelligence

ASSESSor jUríDIC ADmInISTrADor ConCUrSAl

AnAlISTA D’InvErSIonS rESPonSABlE D’ESTrATèGIA EmPrESArIAl

AUDITor EmPrESArI rESPonSABlE DE QUAlITAT

ASSESSor FISCAl rESPonSABlE DE lA PolíTICA DE màrQUETInG

DIrECTIU FInAnCEr

Sortides professionals
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1r curs

 - Dret Romà / 6 cr.
 - Instruments per a l’Estudi / 6 cr.
 - Introducció a l’Economia / 6 cr.
 - Matemàtiques I / 6 cr.
 - Organització Constitucional de l’Estat / 6 cr.
 - Teoria del Dret / 6 cr.
 - Dret Civil I / 6 cr.
 - Dret Constitucional I / 6 cr.
 - Economia de l’Empresa I / 6 cr.
 - Història del Dret i de les Institucions / 6 cr. 
 - Introducció a la Comptabilitat / 6 cr.
 - Matemàtiques II / 6 cr.

 12 cr. Obligatoris i 60 Formació Bàsica

2n curs

 - Comptabilitat Financera / 6 cr.
 - Dret Civil II / 6 cr.
 - Dret Constitucional II / 6 cr.
 - Dret Penal I / 6 cr.
 - Història Econòmica Mundial / 6 cr. 
 - Recursos Humans / 6 cr.
 - Comptabilitat de Costos / 6 cr.
 - Dret Administratiu I / 6 cr.
 - Dret Civil III / 6 cr.
 - Dret Penal II / 6 cr.
 - Estadística I / 6 cr.
 - Microeconomia I / 6 cr.

 42 cr. OB i 30 FB

3r curs

 - Dret Administratiu II / 6 cr.
 - Dret Civil IV / 6 cr.
 - Dret Penal III / 6 cr.
 - Economia Internacional / 6 cr.
 - Estadística II / 6 cr.
 - Microeconomia II / 6 cr.
 - Fonaments de Màrqueting / 6cr.
 - Dret Administratiu III / 6 cr.
 - Dret Internacional Públic / 6 cr.
 - Anàlisi dels Estats Financers / 6 cr.
 - Macroeconomia I / 6 cr. 
 - Teories de l’Empresa / 6 cr.

 54 cr. OB i 18 FB

4t curs

 - Dret Mercantil I / 9 cr.
 - Econometria I / 6 cr.
 - Economia Espanyola / 6 cr.
 - Investigació Operativa / 6 cr.
 - Direcció Estratègica I / 6 cr. 
 - Direcció d’Operacions / 6 cr.
 - Direcció Estratègica II / 6 cr.
 - Dret de la Unió Europea / 9 cr.
 - Dret Financer i Tributari I / 6 cr.
 - Dret Mercantil II / 6 cr.
 - Direcció de Màrqueting / 6 cr.

 72 cr. OB

5è curs

 - Finances I / 6 cr.
 - Dret del Treball i de la Seguretat Social I / 6 cr.
 - Dret Financer i Tributari II / 9 cr.
 - Dret Internacional Privat / 9 cr.
 - Dret Processal I / 6 cr.
 - Dret del Treball i de la Seguretat Social II / 6 cr.
 - Dret Processal II / 9 cr.
 - Finances II / 6 cr.
 - Investigació Comercial I / 6 cr.
 - Creació d’Empreses / 6 cr.
 - Protecció Internacional dels Drets Humans / 3 cr.

 72 cr. OB

6è curs

 - Treball de Final de Grau d’ADE
 - Treball de Final de Grau de Dret

 24 cr. TFG i 12 Optatius (inclou Pràctiques Externes)
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Optatives de 6è curs

 - Anàlisi Industrial i Estratègia Competitiva
 - Auditoria
 - Comerç Exterior
 - Comptabilitat de Societats
 - Comptabilitat Pública
 - Comunicació Comercial
 - Control Econòmic i de Gestió
 - Diagnóstic d’Empresa
 - Direcció i Planificació Estratègica
 - Disseny Organitzatiu
 - Econometria II 
 - Economia Catalana
 - Economia de la Informació
 - Economia de la Innovació 
 - Economia del Sector Públic 
 - Economia del Treball
 - Economia, Organització i Gestió
 - Economia Sectorial
 - Comptabilitat de Gestió

 - Empresa Familiar
 - Funció Directiva
 - Finances Públiques 
 - Gestió de la Distribució
 - Història de l’Empresa
 - Història del Pensament Econòmic 
 - Història Econòmica Contemporània 
 - Història Econòmica d’Espanya 
 - Innovació Comptable 
 - Integració i Globalització Econòmica 
 - Investigació Comercial II
 - Investigació Operativa Avançada
 - Macroeconomia II i III 
 - Mercats de Capitals
 - Microeconomia III
 - Models de Gestió Comercial
 - Organització Industrial
 - Planificació Econòmica i Financera de l’Empresa
 - Política de Creixement de l’Empresa
 - Política Econòmica 
 - Política Financera de l’Empresa
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www.uab.cat/graus

 - Pràctiques Externes (18 cr.)
 - Responsabilitat Social de l’Empresa 
 - Simulació de Gestió
 - Sistema d’Informació per a la Gestió
 - Sistema d’Informació per a la Gestió 
d’Operacions, Qualitat i Processos
 - Sistema Financer
 - Sociologia de l’Empresa
 - Temes d’Anàlisi de Dades
 - Teoria de Jocs 
 - Organització d’Empreses 

 Es pot substituir una optativa d’ADE per alguna de 
les optatives de Dret següents:
 - Dret del Mercat
 - Dret Europeu del Mercat Interior (Lliure Circulació)
 - Dret Penal Econòmic i de l’Empresa
 - Pràctiques Externes I

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte 
quan s’indica una alternativa.
No totes les assignatures optatives s’ofereixen cada curs.
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Grau en 
Antropologia 
Social i Cultural

Experts en coneixement i gestió 
de la diversitat cultural per a la 
comprensió i difusió, des de la 
recerca i l’acció compromesa 
per eradicar les desigualtats 
contemporànies. Grau acreditat 
amb excel·lència per l’AQU

El grau en Antropologia Social i Cultural té com 
a objectiu formar professionals de la diversitat 
cultural. Ofereix una sòlida formació teòrica sobre 
la variabilitat cultural al món i prepara en els 
mètodes, les tècniques i els procediments que 
permeten exercir com a professionals en la recerca 
etnogràfica sobre altres cultures i en la gestió de la 
interculturalitat en el món global.

El grau t’ensenyarà a pensar críticament sobre 
la varietat de formes d’organització social de 
l’espècie humana, estudiant qüestions com 
ara les desigualtats i les identitats ètniques, de 
classe, de gènere o d’edat, en les seves múltiples 
manifestacions en el temps i en l’Espai.

El nostre grau es distingeix per una formació 
pràctica que et prepara per exercir com a 
professional de l’antropologia. El pla d’estudis 
ofereix una seqüència, única a l’Estat, 
d’assignatures tècniques i metodològiques que 
culmina amb la realització del Treball de Final de 
Grau. També podràs fer pràctiques curriculars en 
més de 30 entitats de l’àmbit públic i privat.

El grau ofereix una menció en Innovació i Crítica 
del Coneixement Antropològic i una menció en 
Aplicacions Antropològiques en Cultura, Medi 
Ambient i Societat.

Facultat de Filosofia i Lletres
Horari: matí
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: català, castellà i anglès
Crèdits: 240
Nota de tall 2018-19: 6,844
Places: 80

 

Sortides professionals

DoCènCIA

mEDIACIó, ASSESSorIA I DISSEny DE PolíTIQUES D’InTErvEnCIó SoCIoCUlTUrAl

TèCnIC/A En PolíTIQUES D’IGUAlTAT I PrEvEnCIó DE SITUACIonS D’ExClUSIó SoCIAl

DInAmITzACIó I DESEnvolUPAmEnT DE PolíTIQUES DE CooPErACIó En onG I InSTITUCIonS InTErnACIonAlS 

TèCnIC/A En mUSEUS ETnolòGICS I ExPErTS En vAlorITzACIó I GESTIó DEl PATrImonI

DoCUmEnTACIó, ASSESSorAmEnT I rEAlITzACIó DE ConTInGUTS SoBrE DIvErSITAT CUlTUrAl

ConSUlTorIA I ESTUDIS DE mErCAT I ConSUm, rECUrSoS hUmAnS I orGAnITzACIó D’EmPrESA

rECErCA I TrAnSFErènCIA DE ConEIxEmEnT AnTroPolòGIC
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1r curs

 - Conceptes Bàsics. Perspectives  
Antropològiques Sobre Diferència  
i Desigualtat
 - Aproximació Etnogràfica  
a la Diversitat Cultural
 - Textos i Audiovisuals Etnogràfics 
 - Antropologia i Intervenció Sociocultural
 - Cultura, Natura i Desenvolupament
 - Introducció a la Sociologia
 - Visions Geogràfiques del Món 
 - Grans Temes de la Història 
 - Grans Temes de la Filosofia
 - Expressió Escrita (Llengua Catalana  
o Llengua Espanyola)

 60 cr. Formació Bàsica

2n curs

 - Antropologia Econòmica
 - Antropologia del Parentesc
 - Antropologia Política
 - Antropologia de la Religió, el Simbolisme  
i el Ritual
 - Història de l’Antropologia I: dels Antecedents  
a Boas
 - Història de l’Antropologia II: de les Escoles 
Clàssiques al Postmodernisme
 - Pràctiques de Camp en Antropologia Social  
i Cultural I
 - Epistemologia i Mètodes de Recerca en 
Antropologia Social i Cultural

 60 cr. Obligatoris

3r curs

 - Antropologia dels Sistemes de Sexe/Gènere
 - Antropologia de l’Educació
 - Anàlisi Antropològica del Món Contemporani
 - Tècniques de Recerca en Antropologia Social  
i Cultural
 - Pràctiques de Camp en Antropologia Social  
i Cultural II
 - Antropologia dels Pobles d’Espanya
 - Recursos Instrumentals per a la Recerca en 
Antropologia

 48 cr. OB i 12 Optatius

4t curs

 - Treball de Final de Grau
 6 cr. TFG i 54 OT (inclou 6 cr. Pràctiques Externes. 

Es poden fer a 3r o 4t curs)

Optatives de 3r i 4t cursos

 - Etnologia Regional I / 6 cr.
 - Seminari de Lectures Etnogràfiques / 6 cr.
 - Demografia / 6 cr.
 - Antropologia Lingüística / 6 cr.
 - Antropologia Històrica / 6 cr.
 - Idioma Modern I (Anglès, Francès, Alemany,  
Italià, Èuscar, Gallec, Portuguès, Occità, Grec, 
Romanès) / 6 cr. (*)

 - Idioma Modern II (Anglès, Francès, Alemany,  
Italià, Èuscar, Gallec, Portuguès, Occità, Grec, 
Romanès) / 6 cr. (*)

 Per obtenir una menció s’han de cursar les 
assignatures obligatòries de la menció i, com a mínim, 
dues assignatures més del bloc general.

 Menció en Innovació i Crítica del Coneixement 
Antropològic

 - Seminari de Teories i Recerques Antropològiques 
Avançades / 12 cr. 

 - Seminari de Teoria Crítica i Pensament Antropològic 
/ 6 cr.

 Menció en Aplicacions Antropològiques  
en Cultura, Medi Ambient i Societat

 - Seminari d’Aplicacions de l’Antropologia  
i Anàlisi de Polítiques d’Intervenció Social / 6 cr. 

 - Seminari de Pràctiques Externes / 6 cr.  
 - Pràctiques Externes / 6 cr.

 Bloc general
 - Entorn, Espai i Habitatge / 6 cr.
 - Persona, Cos, Salut i Gènere / 6 cr.
 - Migracions i Relacions Interculturals / 6 cr.
 - Noves Formes de Família i Nous Grups Domèstics / 6 cr.
 - Etnografia Escolar / 6 cr.
 - Etnologia Regional II / 6 cr.
 - Biologia Humana / 6 cr.
 - Ecologia Humana / 6 cr.
 - Desenvolupament i Sostenibilitat / 6 cr.
 - Natura i Cultura: Concepcions  
i Pràctiques Culturals / 6 cr.

 - Coneixement Local i Gestió de Recursos  
Naturals / 6 cr.

L’oferta d’optatives és variable segons la programació  
de cada curs.
(*) Es poden cursar 12 crèdits, com a màxim, d’aquestes 
assignatures.

www.uab.cat/graus Qualitat
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Grau en Ciència 
Política i  
Gestió Pública 

 Una formació integral en el 
coneixement científic de la política, 
orientada alhora a la recerca i a la 
pràctica professional, i amb vocació 
de foment dels valors democràtics  
i de l’esperit crític

 El grau en Ciència Política i Gestió Pública, d’acord 
amb la seva tradició i experiència, es caracteritza 
pel seu enfocament alhora teòric i pràctic, orientat 
tant a la recerca com a l’exercici professional.

 Com que combina una sòlida formació de base 
amb un gran nombre d’assignatures optatives, 
podràs triar una menció d’especialització d’acord 
amb els teus interessos:

• Anàlisi Política, per a aprofundir en el coneixement 
dels actors i de les institucions polítiques i 
desenvolupar la capacitat d’anàlisi dels fenòmens 
polítics.

• Anàlisi i Gestió de Polítiques Públiques, 
per a aprofundir en el funcionament de les 
Administracions públiques i el desenvolupament de 
les polítiques públiques.

• Relacions Internacionals, per a aprofundir en el 
coneixement de les polítiques que els estats i els 
altres actors desenvolupen en l’àmbit internacional.

 La Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, 
que va ser pionera en la implantació d’estudis 
d’aquest àmbit, posa un èmfasi especial en la 
internacionalització de l’activitat acadèmica 
(Erasmus amb 85 universitats europees, 
assignatures en anglès) i en l’orientació 
professional, mitjançant convenis de pràctiques 
amb institucions i empreses.

Facultat de Ciències Polítiques  
i de Sociologia
Horari: matí i tarda
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: català, castellà i anglès
Crèdits: 240
Nota de tall 2018-19: 8,958
Places: 90

 

Sortides professionals

ADmInISTrACIó PúBlICA

SInDICATS, PArTITS I ASSoCIACIonS EmPrESArIAlS

GABInETS D’InFormACIó D’EmPrESES I orGAnISmES CoS DIPlomàTIC

ASSESSorIES En GrAnS EmPrESES o mUlTInACIonAlS

mITjAnS DE ComUnICACIó Com A ExPErTS En PolíTICA I rElACIonS InTErnACIonAlS

ASSESSorIA I GESTIó En onGEmPrESES PúBlIQUES EnSEnyAmEnT
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1r curs

 - Ciència Política (anual)
 - Sociologia (anual)
 - Economia Política (anual)
 - Anglès per a les Ciències Socials (anual)
 - Fonaments del Dret Públic
 - Política i Món Contemporani 

 60 cr. Formació Bàsica

2n curs

 - Pensament Polític (anual)
 - Política Espanyola (anual)
 - Relacions Internacionals (anual)
 - Administració i Polítiques Públiques (anual)
 - Metodologia de l’Anàlisi Política (anual)

 60 cr. Obligatoris

3r curs

 - Comportament Polític
 - Sistema Internacional Contemporani
 - Gestió Pública
 - Política Comparada I
 - Tècniques d’Investigació
 - Institucions i Política de la Unió Europea
 - Política Econòmica i Economia del Sector Públic
 - Política Comparada II

 48 cr. OB i 12 Optatius

4t curs

 - Treball de Final de Grau
 12 cr. TFG i 48 OT (inclou 12 cr. Pràctiques 

Externes. Es poden fer a 3r o 4t curs)

Optatives de 3r i 4t cursos

 - Pràctiques Externes
 - Demografia
 - Habilitats Professionals
 - Tècniques Multivariants d’Investigació Política
 - Tècniques Qualitatives d’Investigació Política
 - Economia i Comerç Internacional
 - Economia Espanyola 

 Menció en Anàlisi Política
 - Partits (OB de menció) 
 - Teoria Política (OB de menció)
 - Política Catalana (OB de menció)
 - Anàlisi Electoral (OB de menció)
 - Política Comparada III 
 - Comunicació i Opinió Pública
 - Grups d’Interès i Moviments Socials
 - Dret Constitucional

 Menció en Gestió i Anàlisi de les Polítiques 
Públiques

 - Govern Local (OB de menció)
 - Anàlisi de les Polítiques Públiques (OB de menció)
 - Avaluació de la Gestió Pública (OB de menció)
 - Govern Multinivell (OB de menció)
 - Polítiques Comunitàries
 - Dret Administratiu
 - Finances Públiques
 - Negociació d’Intervencions Públiques

 Menció en Relacions Internacionals
 - Teoria de les Relacions Internacionals (OB de menció)
 - Política Internacional Europea (OB de menció)
 - Anàlisi i Resolució de Conflictes (OB de menció)
 - Política Exterior Espanyola (OB de menció)
 - Anàlisi de Polítiques Exteriors
 - Dret Internacional Públic
 - Organitzacions Internacionals
 - Problemes Actuals de les Relacions Internacionals

L’assignatura de Pràctiques és de 12 crèdits. La resta 

d’assignatures optatives és de 6 crèdits.

www.uab.cat/graus Qualitat
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Grau en Ciència 
Política i  
Gestió Pública  
+ Grau en Dret

El doble grau que et permet adquirir 
alhora un ampli coneixement de 
la política contemporània i una 
completa formació jurídica, amb 
tots els avantatges del campus 
integrat de la UAB

Amb el doble grau en Ciència Política i Gestió 
Pública i Dret et formaràs com a professional 
d’alt nivell per a actuar en els diversos àmbits 
polítics i administratius (Administració pública, 
govern, parlament, institucions internacionals, 
organitzacions polítiques, etc.) amb ple 
coneixement i domini del llenguatge i de les 
tècniques del món jurídic. Aquesta combinació 
encara és infreqüent al nostre país, però la 
complexitat i l’exigència tècnica de la política 
contemporània la fan molt necessària.

Pel caràcter de campus integrat, la UAB reuneix 
les condicions òptimes per desenvolupar aquests 
estudis combinats. Cursaràs les matèries del 
grau en Dret al matí i les matèries del grau en 
Ciència Política i Gestió Pública a la tarda. Tant 
la Facultat de Dret com la Facultat de Ciències 
Polítiques i de Sociologia destaquen per impulsar la 
internacionalització dels seus estudiants (ambdues 
disposen d’un important teixit d’aliances i convenis 
d’intercanvi amb un gran nombre d’universitats 
nacionals i estrangeres) i la realització de pràctiques 
per facilitar la transició de la universitat a l’exercici 
professional.

Facultat de Ciències Polítiques  
i de Sociologia
Facultat de Dret
Horari: matí i tarda
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: català, castellà i anglès
Crèdits: 372
Nota de tall 2018-19: 11,316
Places: 20

 

Sortides professionals

AlTS CoSSoS ADmInISTrATIUS

orGAnITzACIonS InTErnACIonAlS (nACIonS UnIDES, ConSEll D’EUroPA) I  EnTITATS SUPrAnACIonAlS (UnIó EUroPEA)

FUnDACIonS I CEnTrES DE rECErCA

ASSESSorIA I GESTIó En EnTITATS DIvErSES (onG, PArTITS, orGAnITzACIonS SoCIAlS) CoS DIPlomàTIC

ASSESSorIA En EmPrESES I mITjAnS DE ComUnICACIó
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1r curs

 - Ciència Política (anual)
 - Fonaments de Sociologia (anual)
 - Teoria del Dret
 - Organització Constitucional de l’Estat
 - Dret Romà
 - Instruments per a l’Estudi
 - Política i Món Contemporani
 - Dret Constitucional I
 - Història del Dret i de les Institucions
 - Dret Civil I

 6 cr. Obligatoris i 66 Formació Bàsica

2n curs

 - Relacions Internacionals (anual)
 - Anglès per a les Ciències Socials (anual)
 - Economia Política (anual)
 - Dret Penal I
 - Dret Internacional Públic
 - Dret Constitucional II
 - Dret Penal II
 - Dret de la Unió Europea

 33 cr. OB i 36 FB

3r curs

 - Pensament Polític (anual)
 - Política Espanyola (anual)
 - Dret Penal III
 - Dret del Treball i de la Seguretat Social I
 - Dret Civil II
 - Gestió Pública
 - Dret Civil III
 - Dret del Treball i de la Seguretat Social II
 - Dret Mercantil I

 69 cr. OB

4t curs

 - Metodologia de l’Anàlisi Política (anual)
 - Dret Administratiu I
 - Dret Processal I
 - Dret Mercantil II
 - Sistema Internacional Contemporani
 - Comportament Polític
 - Dret Processal II
 - Dret Civil IV
 - Política Econòmica i Economia del Sector Públic
 - Dret Administratiu II

 63 cr. OB i 6 FB

5è curs

 - Dret Financer i Tributari I
 - Dret Administratiu III

 - Dret Internacional Privat
 - Protecció Internacional dels Drets Humans
 - Tècniques de Recerca
 - Política Comparada I
 - Dret Financer i Tributari II
 - Política Comparada II

 51 cr. OB i 18 Optatius (inclou 12 cr. Pràctiques 
Externes)

6è curs

 - Treball de Final de Grau de Dret (12 cr.)
 - Treball de Final de Grau de Ciència Política  
i Gestió Pública (12 cr.)

 24 cr. TFG

Optatives de 5è curs

 - Anàlisi de Polítiques Exteriors
 - Comunicació i Opinió Pública
 - Demografia
 - Economia Espanyola
 - Economia i Comerç Internacional
 - Finances Públiques
 - Grups d’Interès i Moviments Socials
 - Negociació d’Intervencions Públiques
 - Organitzacions Internacionals
 - Política Comparada III
 - Polítiques Comunitàries
 - Pràctiques Externes
 - Problemes Actuals de les Relacions Internacionals
 - Tècniques Multivariables de Recerca Política
 - Tècniques Qualitatives de Recerca Política

 Menció en Anàlisi Política
 - Anàlisi Electoral
 - Partits
 - Política Catalana
 - Teoria Política
 - Dret Constitucional (assignatura equiparada  
a Dret Constitucional I)

 Menció en Gestió i Anàlisi  
de les Polítiques Públiques

 - Anàlisi de les Polítiques Públiques
 - Avaluació de la Gestió Pública
 - Govern Local
 - Govern Multinivell
 - Dret Administratiu (assignatura equiparada  
a Dret Administratiu III)

 Menció en Relacions Internacionals  
 - Anàlisi i Resolució de Conflictes
 - Política Exterior Espanyola
 - Política Internacional Europea
 - Teoria de les Relacions Internacionals
 - Dret Internacional Públic (assignatura equiparada  
a Dret Internacional Públic)

www.uab.cat/graus
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Grau en Ciència 
Política i  
Gestió Pública  
+ Grau en 
Sociologia

La combinació de la sociologia amb 
la ciència política i la gestió pública 
forma professionals amb una 
elevada capacitat analítica sobre 
les institucions i el comportament 
individual i col·lectiu

T’interessen els processos polítics i la vida social? 
T’agradaria comprendre l’origen dels conflictes i la 
desigualtat per trobar-hi solucions? Aquest doble 
grau et proporciona les eines per analitzar els 
comportaments de les persones, institucions  
i col·lectius des d’una perspectiva de coneixement 
objectiu. 

Els tutors d’arrelament et donen suport i orientació 
per adaptar-te amb èxit al fort ritme acadèmic que 
exigeix aquesta titulació. Pots afrontar les teves 
inquietuds polítiques i socials amb una capacitat 
d’anàlisi i reflexió més gran a través de la formació 
en les bases teòriques i pràctiques que expliquen 
una part important dels problemes socials i polítics 
actuals.

L’objectiu és formar professionals d’alt nivell que 
puguin actuar en els diversos àmbits polítics  
i administratius, amb un coneixement vàlid i 
fiable basat en la recerca sobre els fenòmens 
que susciten debat públic (desigualtat, educació, 
gènere, migracions, política social) i una preparació 
profunda sobre l’estructura social, la metodologia  
i les tècniques de recerca sociològiques. 

La Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia 
compta amb diversos centres de recerca que 
generen una intensa activitat intel·lectual, i 
garanteix una alta qualificació científica del 
professorat i la millor formació dels estudiants.

Facultat de Ciències Polítiques  
i de Sociologia
Horari: matí i tarda
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: català, castellà i anglès
Crèdits: 330
Nota de tall 2018-19: 11,040
Places: 20

 

Sortides professionals

Alts cossos administratius i diplomàcia. 

Tercer sector: dinamització i gestió de projectes en fundacions, associacions, ONG, partits, sindicats, 
organitzacions socials.  

Assessoria i gestió en ONG, sindicats, partits, multinacionals i mitjans de comunicació. 

Gabinets d’informació d’empreses i organismes nacionals i internacionals.

Àmbit acadèmic: recerca universitària i en fundacions; docència universitària i en ensenyament secundari; 
formació continuada dins l’empresa. 

Enquestes d’opinió, estudis de mercat, màrqueting i comunicació.

Gestió de projectes públics (càrrecs directius i tècnics).
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1r curs

 Anual
 - Ciència Política
 - Economia Política
 - Fonaments de Sociologia
 - Anglès per a les Ciències Socials

 1r semestre
 - Fonaments del Dret Públic

 2n semestre
 - Política i Món Contemporani
 - Metodologia i Disseny de la Recerca Social

 66 cr. Formació Bàsica

2n curs

 Anual
 - Pensament Polític
 - Política Espanyola
 - Relacions Internacionals
 - Política Social, Família i Migracions

 1r semestre
 - Mètodes Quantitatius de Recerca Social
 - Mètodes Qualitatius de Recerca Social

 2n semestre
 - Mètodes d’Anàlisi

 66 cr. Obligatoris

3r curs

 Anual
 - Administració i Polítiques Públiques

 1r semestre
 - Les Classes Socials i l’Estratificació
 - Pensament Sociològic Contemporani
 - El Canvi Social i la Globalització
 - Tècniques de Recerca
 - Sistema Internacional Contemporani

 2n semestre
 - El Gènere i l’Etnicitat
 - Teoria Sociològica Micro
 - Gestió de Projectes d’Intervenció Social I
 - Política Econòmica i Economia del Sector Públic

 66 cr. OB

4t curs

 1r semestre
 - Teoria Sociològica Macro
 - Sociologia de l’Educació
 - Sociologia de la Religió
 - Comportament Polític
 - Política Comparada I
 - Gestió Pública

 2n semestre
 - Anàlisi Qualitativa
 - Epistemologia de les Ciències Socials
 - Sociologia del Treball
 - Sociologia Ambiental
 - Institucions i Política de la Unió Europea
 - Política Comparada II

 72 cr. OB

5è curs

 1r semestre
 Cal triar tres assignatures optatives del grau  

de Ciència Política i Gestió Pública i del grau  
de Sociologia

 2n semestre
 - Gestió de Projectes d’Intervenció Social II
 - Treball de Final de Grau de Sociologia
 - Treball de Final de Grau de Ciència Política i Gestió 
Pública

Cal triar dues assignatures optatives del grau de Ciència 

Política i Gestió Pública

 6 cr. OB, 24 TFG i 30 Optatius

www.uab.cat/graus
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Grau en 
Comptabilitat  
i Finances

Facultat d’Economia i Empresa
Horari: matí o tarda
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: català i castellà. Es poden 
triar algunes assignatures en anglès
Crèdits: 240
Nota de tall 2018-19: 5,868
Places: 140

 

Sortides professionals

GESTIó ADmInISTrATIvA, ComPTABlE I FInAnCErA (TrESorErIA, CoSToS, AnàlISI DE rISCoS, GEnErACIó  
I TAnCAmEnT D’InFormES ComPTABlES)

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

TAmBé Com A EConomISTA (UnA vEGADA Col·lEGIAT) En l’ADmInISTrACIó PúBlICA I AlTrES EnTITATS DE  
CAràCTEr PúBlIC (hoSPITAlS, EmPrESES PúBlIQUES, ETC.)

 Forma’t en els coneixements 
necessaris per a especialitzar-te en 
les funcions comptable i financera 
d’una organització, coneixent també 
la resta d’àrees funcionals, i amb 
una formació econòmica general

• Si vols professionalitzar-te d’una manera efectiva en 
qualsevol organització o empresa, especialment en 
les àrees de la comptabilitat i les finances.

• Si vols desenvolupar funcions directives de 
gestió, planificació i control en els departaments 
comptables i financers, abordar la fiscalitat i els 
aspectes de caràcter organitzatiu per implantar  
i millorar els sistemes i processos administratius. 

• Pots especialitzar-te en Comptabilitat i Fiscalitat, 
menció que ofereix els coneixements per 
desenvolupar la comptabilitat d’una organització  
i abordar tasques d’auditoria. 

• Si prefereixes les finances, pots cursar la menció 
en Assessoria Financera, per avaluar les inversions 
empresarials i les fonts de finançament, conèixer el 
funcionament del mercat de valors i els mercats de 
capitals en general. 

• El grau t’ofereix també una proposta molt atractiva 
de pràctiques en empreses, moltes remunerades.

• Tot això ho podràs fer a la UAB, a la Facultat 
d’Economia i Empresa, en concret al campus de 
Sabadell. Al campus s’imparteixen també màsters 
específics.

• Aquest grau està orientat a la inserció efectiva en  
el món laboral. Els estudis d’accounting and finance 
són una oferta habitual de les universitats més 
prestigioses.

Qualsevol de les àrees funcionals d’una organització:
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1r curs

 - Economia de l’Empresa
 - Introducció a l’Economia
 - Introducció a la Comptabilitat
 - Introducció al Dret
 - Matemàtiques I
 - Comptabilitat Financera I
 - Economia Internacional (A)
 - Estadística I 
 - Història Econòmica
 - Matemàtiques II 

 12 cr. Obligatoris i 48 Formació Bàsica

2n curs

 - Comptabilitat Financera II
 - Economia Espanyola
 - Estadística II (A)
 - Mètodes de Valoració Financera I
 - Microeconomia
 - Direcció de Recursos Humans
 - Dret Mercantil
 - Finances I
 - Macroeconomia
 - Màrqueting (A)

 48 cr. OB i 12 FB

3r curs

 - Anàlisi dels Estats Financers
 - Comptabilitat de Costos 
 - Direcció Estratègica
 - Econometria
 - Finances II
 - Control de Gestió
 - Direcció d’Operacions 
 - Finances Corporatives
 - Tributació I

 54 cr. OB i 6 Optatius

4t curs

 - Treball de Final de Grau
 12 cr. TFG i 48 Optatius (inclou 18 cr. Pràctiques 

Externes)

Optatives de 3r i 4t cursos

 - Història de l’Empresa
 - Sistema Financer 
 - Sistemes d’Informació   
 - Comerç Exterior

Optatives de 4t curs

 - Pràctiques Externes (18 crèdits)

 Menció en Assessorament Financer
 - Assessoria i Planificació Financera
 - Dret Bancari i Assegurador
 - Gestió Asseguradora
 - Gestió Bancària
 - Màrqueting de Serveis i Intangibles
 - Mètodes de Valoració Financera II
 - Mètodes de Valoració d’Empreses
 - Plans de Pensions i Planificació de la Jubilació

 Menció en Comptabilitat i Fiscalitat
 - Fonaments d’Auditoria
 - Comptabilitat de Societats i Normatives Comptables
 - Comptabilitat i Fiscalitat
 - Comptabilitat Pública 
 - Actualització Comptable i Financera 
 - Consolidació d’Estats Financers
 - Dret Laboral
 - Tributació II

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits,  

excepte quan s’indica una alternativa.

(A) Possibilitat de cursar aquestes assignatures  

en anglès.

www.uab.cat/graus Qualitat
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Grau en 
Criminologia

Facultat de Dret
Horari: matí
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: català, castellà i alguna 
assignatura en anglès
Crèdits: 240
Nota de tall 2018-19: 8,454
Places: 70

 

 El grau dona resposta a la 
demanda d’institucions públiques 
i privades de professionals amb 
coneixements científics en l’àmbit 
de la delinqüència i les formes de 
prevenció i tractament o intervenció 
amb infractors i víctimes

 El grau en Criminologia pretén formar professionals 
amb coneixements científics en l’àmbit de la 
delinqüència.

• Estudiaràs el delicte, el delinqüent, la víctima i els 
sistemes de control social de la delinqüència.

• Aprendràs com dissenyar i aplicar plans de 
prevenció i intervenció de la delinqüència; podràs 
orientar la teva tasca a la rehabilitació i a l’atenció  
a les víctimes.  

• Estudiaràs com fer recerca, com interpretar-la i com 
avaluar-la.  

 A més, generaràs i potenciaràs el teu pensament 
crític i el compromís ètic.

 El darrer curs pots començar a orientar el teu 
futur professional. Dona un cop d’ull a les dues 
mencions: Execució Penal i Prevenció i Seguretat. 
Aquesta darrera ofereix la possibilitat d’obtenir  
el títol de director de seguretat privada.

 I podràs fer pràctiques o marxar d’intercanvi!

Sortides professionals

En matèria de prevenció i seguretat, el cos de coneixements de la criminologia serveix principalment 
per desenvolupar la funció policial i funcions de director de seguretat privada, per actuar com a tècnic de 
prevenció, seguretat i resolució de conflictes dins l’àmbit escolar i municipal, per desenvolupar funcions de 
recerca en temes de prevenció i seguretat en institucions públiques i privades i per dissenyar i implementar 
programes de prevenció. 

En matèria d’execució penal, podràs accedir als serveis d’execució penal en la comunitat, com a 
delegat d’execució de mesures, per treballar en serveis de rehabilitació i reinserció de persones que han 
delinquit i per desenvolupar funcions de recerca en matèria d’execució penal dins de l’àmbit públic i privat. 
Assessorament tècnic a advocats, jutges i fiscals, donar atenció a la víctima i fer l’avaluació dels programes 
d’execució penal.
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1r curs

 - Introducció a la Criminologia
 - Fonaments de la Psicologia Criminal 
 - Sociologia General
 - Fonts de Dades en Criminologia
 - Llenguatge Criminològic
 - Introducció al Dret
 - Psicologia Social
 - Estructura Social
 - La Recerca Científica en Criminologia
 - Pedagogia 

 60 cr. Formació Bàsica

2n curs

 - Dret Penal General
 - Mètodes Quantitatius de Recerca  
en Criminologia
 - Prevenció de la Delinqüència
 - Policia i Seguretat
 - Teories Criminològiques
 - Dret Penal Especial
 - Anàlisi de Dades
 - Programes d’Intervenció
 - Victimologia

 60 cr. Obligatoris

3r curs

 - Dret Processal Penal
 - Delinqüència Juvenil
 - Mètodes Qualitatius de Recerca en Criminologia
 - Penologia
 - Política Criminal
 - Anàlisi Geogràfica del Delicte
 - Violència Domèstica i Delinqüència contra  
les Dones
 - Delinqüència i Drogues
 - Delinqüència Econòmica
 - Dret Penitenciari

 60 cr. OB

4t curs

 - Treball de Final de Grau
 12 cr. TFG i 48 Optatius (inclou 12 cr. Pràctiques 

Externes)

Optatives de 4t curs

 - Pràcticum Extern / 12 cr.

 Menció en Execució Penal
 - Delinqüència, Minories i Discriminació / 6 cr.    
 - Penologia Comparada / 6 cr.
 - Tècniques de Resolució del Conflicte / 6 cr.
 - Avaluació de Programes i Polítiques  
Públiques / 6 cr.

 - Xarxes d’Intervenció Social / 6 cr.
 - Delinqüència i Psicopatologia / 6 cr.
 - Gènere i Criminologia / 6 cr.
 - Psicologia Criminal Aplicada / 6 cr.

 Menció en Prevenció i Seguretat
 - Crims contra la Humanitat i Drets Humans / 6 cr.
 - Delinqüència Organitzada / 6 cr.
 - Tècniques de Resolució del Conflicte / 6 cr.
 - Avaluació de Programes i Polítiques  
Públiques / 6 cr.

 - Investigació Criminal / 6 cr.
 - Criminologia Comparada / 6 cr.
 - Seguretat Privada en Àmbits Específics / 6 cr.

Aquesta menció habilita per obtenir el títol de Director  

de Seguretat.

www.uab.cat/graus Qualitat
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Grau en 
Criminologia + 
Grau en Dret

Facultat de Dret
Horari: matí i tarda
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: català, castellà i anglès
Crèdits: 381
Nota de tall 2018-19: 10,570
Places: 20

 

En cinc cursos i mig podràs 
obtenir dos graus. Si t’agrada la 
criminologia i vols dedicar-te al dret 
penal amb tots els coneixements 
sobre la delinqüència,  aquest és el 
teu grau

Si t’interessen els problemes socials.

Si t’agrada examinar la realitat social.

Si t’interessa buscar mecanismes per solucionar 
conflictes socials.

En resum, si t’interessa conèixer a fons el delicte  
i la delinqüència per poder dedicar-te, també, al 
dret penal, hauries de triar aquest doble grau.

Simultaniejar els estudis de Dret i els de 
Criminologia és més fàcil en la UAB, on tots dos 
graus es cursen a la mateixa facultat i tenen molts 
espais comuns i pròxims. 

Si vols que els teus estudis no siguin només 
teòrics i vols poder treballar de forma activa la 
teva formació en seminaris, tallers i amb activitats 
diferents, aquí també trobaràs aquesta opció.

Si t’agrada la vida universitària, compartir altres 
àmbits de coneixement i gaudir d’un campus molt 
internacional, la UAB és el teu lloc. 

Seràs expert en dret i en criminologia i això et 
permetrà treballar en qualsevol d’aquests àmbits  
i en l’àmbit comú als dos: en el sistema de justícia 
penal, com a advocat, jutge, fiscal, investigador, 
professor, en l’àmbit de menors, les presons...

Sortides professionals

Aquests dos graus asseguren la formació de professionals capaços d’assumir les sortides del grau en Dret, 
en particular com a advocat especialista en dret penal i execució penal, jutge penal o fiscal.

Amb aquesta formació pots accedir a totes les professions jurídiques i les criminològiques. Pots ser 
funcionari, pots exercir la professió d’advocat o treballar en àmbits més propis de la criminologia, com 
l’execució de penes i mesures de seguretat, tant en l’àmbit d’adults com en el de la justícia juvenil, la 
mediació penal i la resolució de conflictes extrajudicials, l’atenció a la víctima i l’avaluació de programes  
i polítiques públiques orientades a la reinserció.
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1r curs

 - Teoria del Dret
 - Organització Constitucional de l’Estat
 - Llenguatge Criminològic
 - Dret Romà 
 - Introducció a la Criminologia
 - Fonts de Dades en Criminologia
 - Introducció a l’Economia
 - Dret Civil I
 - Història del Dret i de les Institucions
 - Dret Constitucional I
 - Fonaments de la Psicologia Criminal
 - La Recerca Científica en Criminologia

 6 cr. Obligatoris i 66 Formació Bàsica

2n curs

 - Teories Criminològiques (anual)
 - Mètodes Quantitatius de Recerca  
en Criminologia
 - Dret Civil II
 - Dret Constitucional II
 - Dret Penal I
 - Sociologia General
 - Psicologia Social
 - Pedagogia
 - Anàlisi de Dades
 - Dret Civil III
 - Dret Penal II 

 48 cr. OB i 24 FB

3r curs

 - Policia i Seguretat
 - Delinqüència Juvenil
 - Mètodes Qualitatius de Recerca  
en Criminologia
 - Prevenció de la Delinqüència
 - Dret Penal III
 - Dret Administratiu I
 - Estructura Social
 - Programes d’Intervenció
 - Dret Mercantil I
 - Dret Civil IV
 - Dret Administratiu II
 - Penologia

 63 cr. OB i 12 FB

4t curs

 - Política Criminal 
 - Dret Financer i Tributari I
 - Dret Processal I
 - Dret Internacional Públic 
 - Dret Administratiu III
 - Dret Mercantil II
 - Victimologia
 - Delinqüència i Drogues
 - Anàlisi Geogràfica del Delicte
 - Dret Financer i Tributari II
 - Dret Processal II

 66 cr. OB i 6 FB

5è curs

 - Delinqüència Econòmica
 - Dret del Treball i la Seguretat Social I
 - Dret Internacional Privat
 - Crims contra la Humanitat i Drets Humans
 - Dret Penitenciari
 - Violència Domèstica i Delinqüència contra les Dones
 - Dret del Treball i de la Seguretat Social II
 - Dret de la Unió Europea

 54 cr. OB i 12 Optatius

6è curs

 - Treball de Final de Grau de Dret
 - Treball de Final de Grau de Criminologia 

 24 cr. TFG

Optatives de 5è curs

 - Penologia Comparada / 6 cr.
 - Gènere i Criminologia / 6 cr.
 - Pràctiques Externes / 12 cr.

www.uab.cat/graus
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Grau en Dret

Facultat de Dret
Horari: matí o tarda
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: català, castellà i anglès
Crèdits: 240
Nota de tall 2018-19: 8,134
Places: 220

 

Una combinació de formació 
personalitzada i pràctica que 
esdevé una garantia pel teu futur. 
50 anys de compromís social, 
vocació d’internacionalitat i la taxa 
d’ocupació més alta del sistema 
públic català

Si tens sensibilitat per la defensa dels drets  
i llibertats i per la justícia.

Si t’interessen les qüestions socials.

Si t’agrada el pensament crític desenvolupat amb 
raonaments, argumentacions i evidències.

Si tens capacitat per treballar en equip i per 
comunicar-te amb les persones. 

Si t’agradaria defensar davant els tribunals els 
interessos de les persones o de les empreses.

Si tens vocació de servei públic.

Si t’agraden les institucions públiques.

Si t’agradaria treballar en un entorn d’empreses 
donant assessorament jurídic.

Si t’interessa l’àmbit internacional, treballar a la 
Unió Europea o en organitzacions internacionals.

Sortides professionals

Exercici de la funció pública en diversos àmbits:

CoSSoS SUPErIorS DE l’ADmInISTrACIó PúBlICA, TAnT loCAl Com AUTonòmICA, ESTATAl, EUroPEA (UE)  
I orGAnITzACIonS InTErnACIonAlS (onU, oIT, ETC.)

ExErCICI DE l’ADvoCACIA En ToTES lES ESPECIAlITATS (CIvIl, PEnAl, ADmInISTrATIvA, lABorAl,  
TrIBUTàrIA, ETC.) o DE lA ProCUrADorIA DElS TrIBUnAlS 

jUDICATUrA

CArrErA DIPlomàTICA

llETrATS DE lES CorTS ADvoCACIA DE l’ESTAT InSPECCIó D’hISEnDA o DE TrEBAll

noTArIES rEGISTrES DE lA ProPIETAT o mErCAnTIlS

FISCAlIA SECrETArIES jUDICIAlS llETrATS DE l’ADmInISTrACIó DE jUSTíCIA
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1r curs
 - Teoria del Dret
 - Dret Romà
 - Instruments per a l’Estudi
 - Organització Constitucional de l’Estat
 - Dret Penal I
 - Dret Penal II
 - Història del Dret i de les Institucions
 - Introducció a l’Economia
 - Dret Civil I
 - Dret Constitucional I  

 12 cr. Obligatoris i 48 Formació Bàsica

2n curs
 - Dret Civil II
 - Dret Penal III
 - Dret Administratiu I
 - Dret Internacional Públic
 - Dret Constitucional II
 - Dret Civil III
 - Dret Administratiu II
 - Dret de la Unió Europea
 - Dret Mercantil I  

 48 cr. OB i 12 FB

3r curs
 - Dret Mercantil II
 - Dret Financer i Tributari I
 - Dret Processal I
 - Dret del Treball i de la Seguretat Social I
 - Dret Administratiu III
 - Dret Civil IV
 - Dret Financer i Tributari II
 - Dret Processal II
 - Dret del Treball i de la Seguretat Social II  

 60 cr. OB

4t curs
 - Dret Internacional Privat
 - Protecció Internacional dels Drets Humans
 - Treball de Final de Grau  

 12 cr. OB, 12 TFG i 36 Optatius (inclou 15 cr. 
Pràctiques Externes)

Optatives de 4t curs
 - Pràctiques Externes / 12 cr.
 - Pràctiques en Oficines Judicials / 3 cr.
 - Comunitats Autònomes, Ens Locals i Unió Europea
 - Dret dels Sectors Regulats: Telecomunicacions  
i Energia

 - Dret Processal Laboral 
 - Dret i Tecnologia 
 - Introducció a la Ciència Política 
 - Manteniment de la Pau i Polítiques Europees  
de Defensa 

 - Dret Penal del Risc i Delinqüència Tecnològica
 - Història del Dret i de les Institucions a Catalunya
 - Introducció a la Criminologia
 - Dret dels Transports 
 - Dret del Menor 
 - Fiscalitat Internacional 
 - Imatges del Dret en el Cinema 
 - Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Penal / 3 cr.
 - Seminari de Qüestions Actuals  
sobre Dret Administratiu / 3 cr.

 - Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Civil  / 3 cr.
 - Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Romà / 3 cr.
 - Seminari de Qüestions Actuals  
sobre Història del Dret i de les Institucions / 3 cr.

 - Seminari de Qüestions Actuals  
sobre Teoria i Filosofia del Dret / 3 cr.

 - Seminari de Qüestions Actuals  
sobre Dret Constitucional / 3 cr.

 - Seminari de Qüestions Actuals  
sobre Dret Internacional Privat / 3 cr.

 - Seminari de Qüestions Actuals  
sobre Dret Internacional Públic / 3 cr.

 - Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Mercantil / 3 cr.
 - Seminari de Qüestions Actuals  
sobre Dret del Treball i de la Seguretat Social / 3 cr.

 - Seminari de Qüestions Actuals sobre Dret Processal / 3 cr.
 - Seminari de Qüestions Actuals  
sobre Dret Financer i Tributari / 3 cr.

 - Simulació Jurídica

 Menció en Administracions Públiques
 - Drets Fonamentals
 - Dret Local
 - Dret Urbanístic
 - Institucions Polítiques de Catalunya
 - Environmental Law (Dret del Medi Ambient)
 - Règim Jurídic de les Relacions Laborals  
en les Administracions Públiques

 - Gènere i Dret
 - Animal Welfare Law (Dret i Benestar Animal)

 Menció en Empresa
 - Fiscalitat Empresarial
 - Dret de la Seguretat Social
 - Dret Penal Econòmic i de l’Empresa
 - Els Judicis Penals
 - Dret Marítim
 - Dret de l’Assegurança
 - Dictadura Franquista i Transició Democràtica
 - Gènere i Dret

 Menció en Dret Internacional i Comunitari
 - Dret Europeu del Mercat Interior (Lliure Circulació)
 - Sistemes Jurídics Contemporanis
 - Multiculturalitat i Llibertat Religiosa
 - Dret del Comerç Internacional 
 - Public Participation in the Institutions of the European 
Union (La Participació dels Ciutadans en les Institucions 
de la Unió Europea)

 - Institutionalisation of the International System 
(Institucionalització del Sistema Internacional)

 - Gènere i Dret
 - Crimes Against Humanity and Human Rights (Crims 
contra la Humanitat i Drets Humans)

 Menció en Persona i Família
 - L’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques  
i l’Impost de Successions i Donacions

 - Dret de Família
 - Dret de Successions
 - Responsabilitat Civil
 - Gestió dels Litigis Civils 
 - Gènere i Dret
 - Bioètica

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

www.uab.cat/graus Qualitat
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Grau en Dret + 
Licence en Droit

Facultat de Dret 
Université de Toulouse 1 Capitole
Université Paris II Panthéon-Assas
Horari: matí o tarda
Idioma: castellà i francès
Crèdits: 240
Nota de tall 2018-19: 8,134

 

En quatre anys podràs obtenir el 
grau en Dret en la UAB i a França 
(Tolosa de Llenguadoc o París). 
No només coneixeràs els dos 
ordenaments jurídics, sinó també la 
manera de treballar i aplicar el dret 
en tots dos països

La finalitat del grau en Dret és formar juristes 
compromesos amb la societat i bons professionals. 
Per aconseguir-ho, els estudiants compten amb 
una facultat amb un important teixit d’aliances amb 
universitats nacionals i estrangeres. Els estudiants 
de la UAB amb un bon nivell de llengua francesa 
tenen l’opció de cursar els dos primers anys de la 
titulació a la UAB i els altres dos a la Universitat de 
París II o a la Universitat de Toulouse 1. En acabar, 
els estudiants obtindran els títols de grau en Dret 
de la UAB i la licence en Droit i el master 1 en Droit 
francesos.

Aquests estudis s’integren dins del programa 
Eurocampus, un macro campus universitari català, 
francès i balear desenvolupat per l’Euroregió 
Pirineus Mediterrània que vol afavorir la mobilitat 
dels estudiants, dels professors i dels investigadors.

Podràs aprendre dret espanyol i francès i 
conèixer, juntament amb els estudiants de tots 
dos països, com s’aplica sobre el terreny, millorar 
la teva competència en idiomes i projectar 
internacionalment els teus coneixements jurídics.

Sortides professionals

Aquesta formació està especialment pensada per treballar en àmbits comercials i empresarials relacionats 
amb França i, en general, en llocs que requereixin una visió internacional del dret.

Resulta particularment idoni per incorporar-se en organismes internacionals com les Nacions Unides o el 
Consell d’Europa o en entitats supranacionals com la Unió Europea.

També ofereix la possibilitat d’accedir a qualsevol de les sortides professionals del grau en Dret: l’exercici 
de l’advocacia o de la procuradoria, assessories, gestories, empreses, entitats de crèdit, companyies 
d’assegurances, judicatura, fiscalia, secretaries judicials o d’altres àmbits com les notaries o els registres 
de la propietat o mercantils, lletrats de les Corts, advocacia de l’Estat o els cossos relacionats amb les 
funcions inspectores.
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1r curs (UAB)

 - Teoria del Dret
 - Dret Romà
 - Instruments per a l’Estudi
 - Organització Constitucional de l’Estat
 - Dret Penal I
 - Història del Dret i de les Institucions
 - Introducció a l’Economia
 - Dret Civil I
 - Dret Constitucional I
 - Dret Penal II

2n curs (UAB)

 - Dret Civil II
 - Dret Penal III
 - Dret Administratiu I
 - Dret del Treball i de la Seguretat Social I
 - Dret Constitucional II
 - Dret Processal I
 - Dret Financer i Tributari I 
 - Dret Civil III
 - Dret Administratiu II
 - Dret de la Unió Europea
 - Dret Mercantil I

 Durant el segon curs, es faran complements  
de Dret Francès (20 h)

3r curs (Toulouse)

 1r semestre (30 crèdits)
 Cours magistraux obligatoires
 - UE1 : Droit Civil
 - UE2 : Droit Administratif del Biens
 - UE3 : Droit du Travail 1
 - UE4 : Droit Européen Matériel
 - UE5 : Droit des Groupements et des Societés 1
 - UE6 : Droit des Libertés Fondamentales 1
 - UE7 : Langue vivante : Anglais, Allemand, Italien ou 
Espagnol

 Travaux dirigés obligatoires: choix de deux matières
 - 1 Droit Civil + Droit Administratif
 - 2 Droit Administratif + Droit Européen Matériel (1)
 - 3 Droit Administratif + Droit des Libertés 
Fondamentales (1)

 - 4 Droit Civil + Droit du Travail 1
 - 5 Droit Civil + Droit des Groupements et des Sociétés 1
 - 6 Droit Civil + Droit des Libertés Fondamentales 1

(1) Ces choix de séries de TD ne permettent pas 
l’accès au parcours Droit Privé

 2n semestre (30 crèdits)
 Quel que soit le parcours choisi, l’étudiant aura accès 

de plein droit aux Masters 1 de Droit et de Science 
Politique

 Parcours Droit Public
 Cours magistraux obligatoires
 - UE1 : Droit International 1
 - UE2 : Contentieux Administratif
 - UE3 : Droit Public des Affaires
 - UE4 : Droit des Libertés Fondamentales 2
 - UE5 : Droit International 2

 Cours à options: un parmi les suivants
 - UE6 : Histoire du droit public

  Histoire des idées politiques
  Une matière du Parcours Droit Privé

 - UE7 : Langue vivante: Anglais, Allemand, Italien ou Espagnol
 Travaux dirigés obligatoires

4t curs (Toulouse)

Les assignatures depenen del màster que es triï.

4t curs (París II)

Les assignatures depenen del màster que es triï.

3r curs (París II)

 1r semestre
 Matières obligatoires  
 - Droit civil 1 (droit des contrats spéciaux)
 - Droit des affaires 1 (droit des sociétés)
 - Droit de l’union européenne 1 
 - Procédure civile 
 - Droit international public 1 
 - Anglais

 Matières obligatoires relevant de l’une des options 
suivantes  

 Option 1 Droit privé 
 - Droit du travail 1 (relations individuelles de travail)
 - Histoire du droit de la famille ou
 - Histoire du droit des affaires

 Option 2 Droit public 
 - Contentieux administratif
 - Histoire du droit administratif ou Philosophie du droit*

 (*) Ce cours n’est pas ouvert au centre de Melun

 2n semestre
 Matières obligatoires  
 - Droit fiscal
 - Droit des libertés fondamentales
 - Droit administratif des biens 
 - Anglais

 Matières obligatoires relevant de l’une des options 
suivantes  

 Option 1 Droit privé
 - Droit civil 2 (droit de la famille)
 - Droit des affaires 2 (sociétés par actions, valeurs mobilières, 
groupes de sociétés)

 - Droit du travail 2 (relations collectives de travail)
 Option 2 Droit public
 - Droit des relations de travail dans le secteur public
 - Droit social (droit du travail et droit de la protection sociale)
 - Droit de l’Union européenne 2

 Enseignement facultatifs 
 - Atelier de professionnalisation (TD: 1h 30)
 - Sport
 - Langue (TD: 30h)

 Parcours Droit Privé
 Cours magistraux obligatoires
 - UE1 : Droit Civil 1 (Droit patrimonial de la famille)
 - UE2 : Droit des Groupements de Sociétés 2
 - UE3 : Droit du Travail 2
 - UE4 : Droit Civil 2 (Régime des obligations et de la preuve)
 - UE5 : Droit Judiciaire Privé

 Cours à options: un parmi les suivants
 - UE6 : Histoire du droit privé

  Histoire des idées polítiques
  Une matière du Parcous Droit Public
 - UE7 : Langue vivante: Anglais, Allemand, Italien ou Espagnol

 Travaux dirigés obligatoires

www.uab.cat/graus Qualitat
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Grau en Dret  
+ Grau en 
Relacions 
Laborals

Facultat de Dret
Horari: matí
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: català i castellà
Crèdits: 348
Nota de tall 2018-19: 7,790
Places: 20

 

El doble grau en Dret i Relacions 
Laborals de la UAB permet obtenir 
dues titulacions en cinc cursos

La formació jurídica completa del grau en Dret troba 
en el grau en Relacions Laborals l’especialització 
en l’ordenació jurídica del treball i de la Seguretat 
Social i la preparació acadèmica necessària en 
l’organització del treball. 

L’adquisició d’unes competències basades en 
l’aprenentatge progressiu del dret es complementen 
amb la transversalitat pròpia dels estudis de 
Relacions Laborals a la UAB (sociologia, psicologia, 
economia), que dóna com a resultat una formació 
universitària sòlida que garanteix la professionalitat 
en el mercat de treball, tant en l’àmbit jurídic com 
en el dels recursos humans en les organitzacions.

Sortides professionals

El grau en Dret capacita per a:

Exercici de l’advocacia o de la procuradoria dels tribunals per compte propi o per compte d’altri / Accés 
al cos de funcionaris d’organitzacions internacionals com ara les Nacions Unides, el Consell d’ Europa o 
entitats supranacionals com la Unió Europea / Administració de justícia (judicatura, fiscalia, secretaries 
judicials, etc.), administració exterior de l’Estat o cossos relacionats amb les funcions inspectores 
(d’hisenda o de treball) / Accés al cos de funcionaris dels departaments de les comunitats autònomes, als 
seus serveis jurídics o al cos de lletrats dels parlaments autonòmics / Accés a l’Administració pública, tant 
local com autonòmica, estatal i d’organitzacions internacionals.

El grau en Relacions Laborals capacita per a:

Exercici professional de graduat social com a tècnic en matèries socials, laborals i fiscals / Direcció i gestió 
de recursos humans: contractació, condicions de treball, formació professional, mediació i arbitratge  
Prevenció de riscos laborals / Gestió, mediació i intervenció en el mercat de treball / Administracions 
públiques / Auditoria sociolaboral.
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www.uab.cat/graus

1r curs

 - Teoria del Dret
 - Dret Romà
 - Organització Constitucional de l’Estat
 - Història del Dret Social i de les Institucions 
Laborals
 - Introducció a l’Economia
 - Dret Civil I
 - Dret Constitucional I
 - Comptabilitat
 - Sociologia del Treball i de les Relacions 
Laborals
 - Dret del Treball I
 - Organització d’Empreses 

 12 cr. Obligatoris i 54 Formació Bàsica

2n curs

 - Dret Penal I
 - Dret Civil II
 - Dret Internacional Públic
 - Dret Constitucional II
 - Economia de l’Empresa
 - Dret del Treball II
 - Dret Penal II
 - Dret Mercantil I
 - Dret Civil III
 - Dret del Treball III
 - Psicologia 

 45 cr. OB i 24 FB

3r curs

 - Dret Mercantil II
 - Dret Administratiu I
 - Dret Penal III
 - Psicologia del Treball
 - Economia del Treball
 - Teoria de les Relacions Laborals
 - Dret Civil IV
 - Dret Administratiu II
 - Dret de la Unió Europea
 - Polítiques Sociolaborals
 - Tècniques d’Investigació Social

 63 cr. OB i 6 FB

4t curs

 - Dret Processal I
 - Dret Financer i Tributari I
 - Dret Administratiu III
 - Sociologia de l’Empresa
 - Dret de la Seguretat Social I
 - Seguretat i Salut Laboral
 - Dret Processal II
 - Dret Financer i Tributari II
 - Dret de la Seguretat Social II
 - Gestió Judicial i Extrajudicial del Conflicte Laboral
 - Ordenació Jurídica de la Seguretat i la Salut Laborals

 72 cr. OB

5è curs

 - Dret Internacional Privat
 - Protecció Internacional dels Drets Humans
 - Dret Sindical
 - Estratègia de l’Empresa
 - Normes Internacionals i Dret Social Comunitari
 - Tècniques de Negociació i Resolució de Conflictes
 - Treball de Final de Grau de Dret
 - Treball de Final de Grau de Relacions Laborals 

 36 cr. OB, 24 TFG i 12 Optatius (inclou Pràctiques 
Externes)

Optatives de 5è curs

 - Gestió Jurídica de la Diversitat a l’Empresa
 - Pràctiques Externes (12 cr.)
 - Règim Jurídic d’Estrangeria i de Mobilitat Laboral 
Transnacional 

 - Dret Sancionador del Treball
 - Simulació Jurídica
 - Règim Jurídic de les Relacions Laborals  
a les Administracions Públiques

 - Protecció Social Complementària
 - Drets i Tecnologies en l’Àmbit de les Relacions 
Laborals

 - Dictadura Franquista i Transició Democràtica
 - Funció i Competències Directives
 - Auditoria Sociolaboral I
 - Organització, Qualificació i Competències
 - Gestió Estratègica de Recursos Humans

Totes les assignatures optatives son de 6 crèdits excepte 

quan s’indica una alternativa.
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Grau en 
Economia

Facultat d’Economia i Empresa
Horari: matí o tarda
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: català i castellà. Es poden 
triar algunes assignatures en anglès
Crèdits: 240
Nota de tall 2018-19: 6,922
Places: 160

 

Sortides professionals

ADmInISTrACIonS PúBlIQUES

EmPrESES PrIvADES o PúBlIQUES ConSUlTorS I AUDITorS

DISSEnyADorS I AvAlUADorS DE PolíTIQUES PúBlIQUES o ESTrATèGIES EmPrESArIAlS

orGAnISmES rEGUlADorS nACIonAlS I InTErnACIonAlS

SECTor FInAnCEr I BAnCArI

AnAlISTES EConòmICS, FInAnCErS I DE DADES

AjUnTAmEnTS I ConSEllErIES InSTITUCIonS ESTATAlS I EUroPEES

 Et donem la millor formació: grau 
acreditat com a excel·lent per 
l’AQU i en les primeres posicions 
dels rànquings, amb professors 
reconeguts internacionalment i un 
campus universitari únic 

• El grau se centra en l’estudi de com les societats 
prenen decisions sobre l’assignació dels recursos 
disponibles entre diferents alternatives, per assolir 
els objectius proposats en aspectes com el 
creixement econòmic, la inflació, l’atur, la distribució 
de la renda, els ingressos i les despeses públics, la 
pobresa, etc., i en l’avaluació dels resultats de les 
diferents polítiques proposades.

• S’ofereix un aprenentatge intensiu en matèries 
tècniques com matemàtiques, estadística i 
econometria i els coneixements obtinguts permeten 
prendre les decisions més adients tant en l’àmbit 
d’organismes públics com d’empreses privades.

• Es pot triar, en el darrer curs, un itinerari específic 
(menció) que permet especialitzar-se en aquella 
àrea en què es tingui més interès. També es pot 
escollir fer assignatures en anglès, intercanvis amb 
universitats estrangeres i fer pràctiques curriculars 
en empreses. Es potencia la inserció laboral amb 
tallers i presentacions d’empreses.

• La formació que ofereix el grau és molt 
sòlida: acreditació d’excel·lent amb menció 
d’internacionalització per l’AQU i en les primeres 
posicions de tots els rànquings, els professors 
publiquen en les millors revistes especialitzades,  
i el campus universitari és únic. 

• L’enquesta d’inserció laboral mostra que al cap 
de dos anys d’acabar el grau, un 95,3 % dels 
estudiants estan ocupats (dades de l’AQU de 2017).
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www.uab.cat/graus Qualitat

1r curs

 - Dret 
 - Economia de l’Empresa I
 - Història Econòmica Mundial
 - Introducció a l’Economia
 - Matemàtiques I
 - Economia Internacional
 - Estadística I
 - Història Econòmica d’Espanya
 - Introducció a la Comptabilitat
 - Matemàtiques II 

 6 cr. Obligatoris i 54 Formació Bàsica

2n curs

 - Anàlisi dels Estats Financers
 - Economia Espanyola
 - Estadística II
 - Microeconomia I
 - Econometria I
 - Integració i Globalització Econòmica
 - Economia Sectorial
 - Macroeconomia I
 - Microeconomia II 
 - Economia del Sector Públic

 54 cr. OB i 6 FB

3r curs

 - Econometria II
 - Macroeconomia II
 - Microeconomia III
 - Política Econòmica
 - Història Econòmica Contemporània
 - Macroeconomia III
 - Teoria de Jocs
 - Finances I
 - Finances Públiques

 54 cr. OB i 6 Optatius

4t curs

 - Treball de Final de Grau  
 12 cr. TFG i 48 OT (inclou Pràctiques Externes)

Optatives de 3r i 4t cursos

 - Dret del Treball 
 - Dret Financer i Tributari  
 - Dret Mercantil
 - Introducció a la Psicologia  
 - Sociologia General 
 - Sociologia de l’Empresa 
 - Pràctiques Externes (18 crèdits)

 Menció en Economia Empresarial
 - Compatibilitat de Costos
 - Direcció d’Operacions
 - Direcció Estratègica I
 - Direcció Estratègica II
 - Economia de l’Empresa II
 - Finances II
 - Investigació Operativa
 - Màrqueting I
 - Màrqueting II
 - Recursos Humans
 - Sistemes d’Informació 

 - Planificació Econòmica i Financera de l’Empresa
 - Creació d’Empreses
 - Política de Creixement de l’Empresa
 - Control Econòmic i de Gestió

 Menció en Anàlisi Econòmica i Mètodes
 - Creixement Econòmic 
 - Decisions Públiques i Elecció Social
 - Economia de la Informació
 - Economia del Treball
 - Economia de les Polítiques Socials
 - Història del Pensament Econòmic
 - Macroeconomia Internacional 
 - Temes en Anàlisi de Dades
 - Tècniques Aplicades d’Optimització
 - Organització Industrial

 Menció en Desenvolupament, Creixement  
i Economia Internacional

 - Comerç Internacional
 - Creixement Econòmic 
 - Demografia i Economia de la Població
 - Desenvolupament Econòmic 
 - Economia de la Innovació
 - Economia dels Recursos Naturals i Canvi Climàtic 
 - Economia del Treball
 - Globalització, Desigualtat i Pobresa 
 - Història Ambiental
 - Integració Econòmica Europea 
 - Macroeconomia Internacional 
 - Polítiques de Desenvolupament
 - Sistema Financer 
 - Mercats de Capitals
 - Benestar i Nivell de Vida en Perspectiva Històrica

 Menció en Economia Pública i Anàlisi Territorial
 - Decisions Públiques i Elecció Social
 - Economia Catalana 
 - Economia del Medi Ambient
 - Economia del Treball
 - Economia de les Polítiques Socials
 - Economia Regional 
 - Economia Urbana
 - Temes en Anàlisi de Dades
 - Instituciones i Política Econòmica
 - Comptabilitat Pública

 Menció en Economia Industrial
 - Anàlisi Empresarial i Dissenys Organitzatius
 - Anàlisi Industrial i Estratègies Competitives
 - Economia de la Informació 
 - Economia de la Innovació  
 - Economia del Treball
 - Economia Regional
 - Economia, Organització i Gestió 
 - Tècniques Aplicades d’Optimització
 - Organització Industrial
 - Sistema Financer 

 Menció en 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

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits, excepte quan 
s’indica una alternativa. No totes les assignatures optatives 
s’ofereixen cada curs.
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Grau en 
Economia  
en Anglès

Facultat d’Economia i Empresa
Horari: matí o tarda
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: anglès. La llengua de la 
docència es fa constar al suplement 
europeu al títol
Crèdits: 240
Nota de tall 2018-19: 8,592
Places: 30

 

Estudia completament en anglès  
i en un entorn internacional aquest 
grau acreditat com a excel·lent 
per l’AQU, amb professors de 
reconegut prestigi i en un campus 
universitari únic

El grau en Economia en anglès ofereix una immersió 
de quatre anys en aquest idioma estudiant totes 
les matèries del grau en aquesta llengua, com en 
qualsevol universitat estrangera de prestigi.  

Els coneixements obtinguts permeten prendre 
les decisions més adients tant en l’àmbit dels 
organismes públics com de les empreses privades 
amb dimensió internacional.

Aquesta titulació té l’opció de triar, en el darrer curs, 
un itinerari específic a partir de l’interès particular 
de l’estudiant. Hi ha la possibilitat de fer intercanvis 
amb universitats estrangeres i fer pràctiques 
curriculars de qualitat en anglès en empreses 
emergents en col·laboració amb Barcelona Activa. 

La formació oferta en el grau és molt 
sòlida: acreditació d’excel·lent amb menció 
d’internacionalització per l’AQU i en les primeres 
posicions de tots els rànquings, els professors 
publiquen en les millors revistes especialitzades 
i el campus universitari és únic. L’aprenentatge 
en anglès és un valor afegit molt valorat per 
les empreses en el moment de buscar feina i, 
juntament amb els coneixements obtinguts, col·loca 
l’estudiant en una posició òptima pel seu futur 
professional.

Sortides professionals

ADmInISTrACIonS PúBlIQUES

EmPrESES PrIvADES o PúBlIQUES ConSUlTorS I AUDITorS

DISSEnyADorS I AvAlUADorS DE PolíTIQUES PúBlIQUES o ESTrATèGIES EmPrESArIAlS

orGAnISmES rEGUlADorS nACIonAlS I InTErnACIonAlS

SECTor FInAnCEr I BAnCArI

AnAlISTES EConòmICS, FInAnCErS I DE DADES

AjUnTAmEnTS I ConSEllErIES InSTITUCIonS ESTATAlS I EUroPEES
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www.uab.cat/graus Qualitat

1r curs

 - Business Economics I
 - Introduction to Economics
 - Law
 - Mathematics I
 - World Economic History
 - International Economics
 - Introduction to Accounting
 - Mathematics II
 - Spanish Economic History
 - Statistics Ib 

 6 cr. Obligatoris i 54 Formació Bàsica

2n curs

 - Financial Statement Analysis
 - Microeconomics I
 - Statistics II
 - Spanish Economy
 - Econometrics I
 - Economic Integration an Globalization
 - Sectoral Economics
 - Microeconomics II
 - Macroeconomics I
 - Public Sector Economics

 54 cr. OB i 6 FB

3r curs

 - Econometrics II
 - Economic Policy
 - Macroeconomics II
 - Microeconomics III
 - Contemporary Economic History
 - Game Theory
 - Macroeconomics III
 - Public Finance
 - Finance I

 54 cr. OB i 6 Optatius

4t curs

 - Bachelor’s Thesis  
 12 cr. TFG i 48 OT (inclou Pràctiques Externes)

Optatives de 3r i 4t cursos

 - Labour Law
 - Financial and Tax Law
 - Introduction to Psychology
 - Sociology
 - Business Sociology
 - Internship Program (18 crèdits)

 Business Economics
 - Cost Accounting
 - Operations Management
 - Strategic Management I

 - Strategic Management II
 - Business Economics II
 - Finance II
 - Operations Research
 - Marketing I
 - Marketing II
 - Human Resources
 - Information Systems
 - Economic and Financial Planning
 - Entrepreneurship
 - Corporate Growth
 - Economic Management and Control

 Economic Analysis and Methods
 - Growth Economics 
 - Public Decisions and Social Choice
 - Information Economics
 - Labour Economics
 - Economics of Social Policy
 - History of Economic Thought 
 - International Macroeconomics 
 - Topics in Data Analysis
 - Applied Optimization Techniques
 - Industrial Organization

 Development, Growth and International Economics
 - International Trade
 - Growth Economics 
 - Development Economics
 - Innovation Economics
 - Natural Resource Economics and Climate Change
 - Labour Economics
 - Globalization, Inequality and Poverty
 - European Economic Integration 
 - International Macroeconomics 
 - Development Policy
 - Financial Systems 
 - Capital Markets

 Public and Territorial Economics
 - Public Decisions and Social Choice
 - Environmental Economics
 - Labour Economics
 - Economics of Social Policy
 - Urban Economics
 - Topics in Data Analysis
 - Institutions and Economic Policy
 - Public Accounting

 Industrial Economics
 - Business Analysis and Organizational Design
 - Industrial Analysis and Competitive Strategies
 - Information Economics 
 - Innovation Economics  
 - Labour Economics
 - Economics, Organisation and Management
 - Applied Optimization Techniques
 - Industrial Organization
 - Financial Systems 

No totes les assignatures optatives s’ofereixen cada curs.
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Grau en Empresa 
i Tecnologia

Facultat d’Economia i Empresa
Horari: matí
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: català i castellà. Es poden 
triar algunes assignatures en anglès
Crèdits: 240
Nota de tall 2018-19: 7,060
Places: 80

 

 Planteja una combinació de 
sistemes d’informació, gestió, 
innovació i economia que et permet 
obtenir una formació actual i amb 
una altíssima ocupabilitat en un 
món on la digitalització és clau. 

• Grau pioner al nostre país, on s’ofereix des 
del 2010. Arreu del món hi ha un bon nombre 
d’universitats de prestigi que tenen programes 
semblants, com les de Mannheim, Munic o la 
Humboldt (Alemanya), Manchester, Lancaster o 
Glasgow (Regne Unit), Copenhagen (Dinamarca), 
Minnesota, Maryland o Califòrnia (EUA).

• Adquiriràs habilitats empresarials i emprenedores 
que et permetran mantenir-te al dia en un entorn de 
negoci en canvi constant.

• Et permetrà exercir de pont de comunicació 
entre les comunitats tècniques i de gestió de les 
organitzacions, proporcionant a la gestió noves 
formes de fer servir la tecnologia i facilitant als 
tecnòlegs orientació sobre què crear o com adaptar 
millor les seves creacions a les necessitats reals del 
negoci.

• Combinem l’ensenyament en aula amb el treball 
en grup, l’aprenentatge basat en problemes i les 
pràctiques amb programari de darrera generació 
(des de SAP fins a programari de codi lliure) que et 
preparen per treballar en les millors empreses. 

• Podràs participar en hackathons i altres activitats 
interdisciplinàries amb estudiants com els 
d’Enginyeria Informàtica, i fins i tot presentar-ne els 
resultats en fòrums com el Mobile World Congress.

• A l’etapa final del grau pots fer pràctiques que 
inclouen ajuts a l’estudi en moltes empreses 
punteres com ara Accenture, Everis, Deloitte, 
Grifols, DHL o Seidor.

Sortides professionals

En un món en què pocs processos empresarials es fan sense suport digital, podràs participar —i, amb el 
temps, dirigir— en projectes digitals, redefinir processos, implementar grans sistemes de gestió (ERP, CRM, 
SCM, etc.), gestionar big data (business intelligence & business analytics) o desenvolupar nous models de 
negoci.

Aquestes tasques les podràs realitzar dins d’una organització, en qualsevol departament general (compres, 
operacions, logística, qualitat, màrqueting, etc.), en el departament de TIC o bé com a consultor extern.

També tindràs capacitat per a col·legiar-te i exercir com a economista, sigui a l’Administració pública 
(local, autonòmica, estatal i de la Unió Europea) o en altres entitats de caràcter públic (hospitals, empreses 
públiques, etc.).
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www.uab.cat/graus

1r curs

 - Dret Empresarial
 - Economia de l’Empresa
 - Introducció a l’Economia
 - Introducció a la Resolució de Problemes i 
Disseny d’Algorismes

 - Matemàtiques I
 - Comptabilitat Bàsica
 - Economia Internacional (A)
 - Estadística I
 - Fonaments de Programació
 - Matemàtiques II 

 18 cr. Obligatoris i 42 Formació Bàsica

2n curs

 - Economia Espanyola
 - Estadística II
 - Microeconomia
 - Sistemes Operatius
 - Bases de Dades
 - Història Econòmica
 - Investigació Operativa
 - Finances
 - Introducció als Sistemes d’Informació
 - Gestió per Processos

 42 cr. OB i 18 FB

3r curs

 - Sistemes de Gestió dels Costos
 - Macroeconomia
 - Sistemes Integrats de Gestió
 - Direcció d’Operacions
 - Direcció Estratègica de l’Empresa
 - Societat de la Informació
 - Gestió de Recursos Humans
 - Introducció a la Gestió de la Innovació
 - Màrqueting (A)
 - Projectes d’Innovació Tecnològica

 60 cr. OB

 - Qualitat i Sostenibilitat (*)
 - Tecnologia Web
 - Xarxes 

Per obtenir una menció, 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.

 Menció en Gestió de Sistemes d’Informació  
per a la Direcció Empresarial (M1)

 Menció en Gestió de la Infraestructura Informàtica (M2)

 Menció en Gestió de la Innovació (M3)

4t curs

 - Treball de Final de Grau 
 12 cr. TFG i 48 Optatius (inclou 18 cr. 

Pràctiques Externes)

(A) Possibilitat de cursar aquestes assignatures  
en anglès.

Optatives de 4t curs

 - Dret i Tecnologia de la Informació (*)
 - Idioma Tècnic (*)
 - Introducció a e-Business i e-Government
 - Pràctiques Externes / 18 crèdits
 - Programació Avançada

Qualitat

 Optatives vinculades a les mencions M1 M2 M3

 - Sistemes d’Informació per a la Gestió A -- C 
d’Operacions

 - Sistemes d’Informació per a la Gestió A -- C 
de Relacions Comercials

 - Sistemes d’Informació per a la Gestió A -- C 
Interna de l’Empresa (*)

 - Business Intelligence (Sistemes B A B 
d’Informació de Negoci)

 - Sistemes de Suport a la Gestió  B C B 
del Coneixement (*)

 - Sistemes de Suport a la Presa B C B 
de Decisions

 - Factors Humans en els Sistemes  C A -- 
d’Informació (*)

 - Projectes de Desenvolupament C A -- 
de Programari Corporatiu

 - Anàlisi i Disseny de Sistemes  C A -- 
d’Informació (*)

 - Gestió de la Seguretat dels Sistemes -- B -- 
d’Informació

 - Gestió i Administració de les -- B -- 
Tecnologies de la Informació

 - Govern i Auditoria de Sistemes  -- B -- 
d’Informació (*)

 - Gestió de la Innovació (*) -- -- A

 - Noves Tecnologies de Producció (*) -- -- A

 - Tecnologia i Empresa (*) -- -- A

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits, excepte 

quan s’indica una alternativa. 

No totes les assignatures optatives s’ofereixen cada curs.  

Les marcades amb un asterisc no s’ofereixen el curs 

19-20.
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Combinades, l’estadística i la 
sociologia formen professionals 
amb una elevada capacitat 
d’anàlisi de la realitat social i un 
gran coneixement en l’ús d’eines 
quantitatives

Formem professionals polivalents i experts en 
estadística i en anàlisi sociològica, una combinació 
que permet abordar la comprensió dels fenòmens 
socials amb més varietat de tècniques emprades en 
la recerca i l’anàlisi científica. 

El campus de la UAB reuneix les condicions 
òptimes per dur a terme el doble grau i els tutors 
d’arrelament proporcionen suport i orientació des 
de 1r curs per adaptar-se amb èxit al fort ritme 
acadèmic que exigeix el doble grau. 

L’estadística combinada amb la sociologia forma 
especialistes en diversos àmbits de la vida 
social (opinió pública, mitjans de comunicació, 
demografia, moda, consum, desigualtats, etc.), així 
com en la gestió d’importants volums de dades. 

Les empreses d’estudis de mercat, els instituts de 
sondejos, els centres estadístics, etc., demanen 
professionals que puguin fer aquestes feines d’una 
manera intel·ligent i rigorosa.

El treball desenvolupat pels especialistes en 
estadística i sociologia és reconegut i de gran 
interès per una gran varietat d’institucions i té 
diversos àmbits d’aplicació: des dels organismes 
oficials d’informació estadística, com l’INE, 
l’IDESCAT, el CEO o el CIS, fins a les empreses 
d’estudis de mercat que basen les seves anàlisis 
en la combinació de sociologia i estadística per 
detectar gustos, preferències i opinions de la 
ciutadania.

Grau en  
Estadística  
Aplicada + Grau 
en Sociologia

Facultat de Ciències Polítiques 
i de Sociologia
Facultat de Ciències
Horari: matí i tarda
Preu per crèdit: 35,77€
Idioma: català, castellà i anglès
Crèdits: 342
Nota de tall 2018-19: 5,000
Places: 20

 

Sortides professionals

Administració pública: instituts d’estadística, centres d’opinió pública, projeccions demogràfiques, 
administració local, polítiques públiques.

Indústria i serveis: disseny d’experiments, control de qualitat, millora de processos, logística, geolocalització 
de fenòmens i de persones.

Economia i finances: enquestes, processament de dades, sondejos d’opinió, màrqueting, assessorament  
i consultoria, nínxols de mercat.

Tercer sector: associacions, entitats professionals, fundacions, ONG, dinamització sociocultural, gestió de projectes.

Àmbit acadèmic: recerca en universitats i fundacions, ensenyament secundari i universitari.

Mitjans de comunicació i xarxes socials: analítica web, investigació i generació de dades.
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1r curs

 - Càlcul 1
 - Introducció a la Probabilitat
 - Eines Informàtiques per a l’Estadística
 - Història Contemporània
 - Fonaments de Sociologia (anual)
 - Anglès per a les Ciències Socials (anual)
 - Probabilitat
 - Inferència Estadística 1
 - Metodologia i Disseny de la Recerca Social

 66 cr. Formació Bàsica

2n curs

 - Anàlisi Exploratòria de Dades
 - Introducció a la Programació
 - Inferència Estadística 2
 - Mètodes Qualitatius de Recerca Social
 - Ciència Política (anual)
 - Economia Política (anual)
 - Càlcul 2
 - Àlgebra Lineal
 - Obtenció i Emmagatzematge de Dades
 - Teoria Sociològica Micro

 30 cr. Obligatoris i 42 FB

3r curs

 - Mètodes Bayesians
 - Mètodes Numèrics i Optimització
 - Distribucions Multidimensionals
 - Pensament Sociològic Contemporani
 - Les Classes Socials i l’Estratificació
 - Política Social, Família i Migracions (anual)
 - Processos Estocàstics
 - Aprenentatge No Supervisat
 - Models Lineals 1
 - El Gènere i l’Etnicitat
 - Gestió de Projectes d’Intervenció Social I

 66 cr. OB i 6 FB

4t curs

 - Aprenentatge Automàtic 1
 - Disseny d’Experiments
 - Teoria Sociològica Macro
 - El Canvi Social i la Globalització
 - Sociologia de l’Educació
 - Aprenentatge Automàtic 2
 - Simulació i Remostreig
 - Epistemologia de les Ciències Socials
 - Anàlisi Qualitativa
 - Sociologia del Treball

 60 cr. OB

www.uab.cat/graus

5è curs

 - Sèries Temporals
 - Sociologia de la Religió 
 - Demografia
 - Modelització Avançada
 - Modelització de Dades Complexes
 - Models Lineals 2
 - Sociologia Ambiental
 - Treball de Final de Grau de Sociologia (12 crèdits)
 - Treball de Final de Grau d’Estadística Aplicada (12 crèdits)

 42 cr. OB, 24 TFG i 6 Optatius (inclou Pràctiques Externes)

Optatives de 5è curs

 - Anàlisi d’Organitzacions Religioses
 - Antropologia Social
 - Bases de Dades Biològiques i Mèdiques
 - Bioinformàtica Avançada
 - Bioinformàtica I
 - Bioinformàtica II
 - Comunicació Científica (*)
 - Consultoria Estadística
 - Consum i Sostenibilitat
 - Control Discret
 - Dades Longitudinals: Temes Avançats  
en Ciències de la Salut

 - Dades Transversals: Temes Avançats en Ciències de la Salut
 - Demografia Local i Regional (*)
 - Direcció Financera (*)
 - Disseny de l’Assaig Clínic  
i Metodologia Estadística Aplicada 

 - Economia de les Polítiques Socials
 - Educació, Escola i Territori
 - Epidemiologia Genètica i Molecular
 - Estratègia Empresarial i Màrqueting
 - Fonaments de Gestió Empresarial
 - Gestió del Risc
 - Gestió Financera
 - Informàtica Avançada
 - Introducció a l’Enginyeria Financera
 - Millora Genètica (*)
 - Modelització i Simulació de Sistemes
 - Models Economètrics
 - Models Estadístics i Psicomètrics (*)
 - Política Educativa
 - Pràctiques Externes (12 crèdits)
 - Pràctiques Externes de Modalitat Analista (12 crèdits)
 - Pràctiques Externes de Modalitat Assessor (18 crèdits)
 - Pràctiques Externes de Modalitat Assistent 
 - Programació de Controls Numèrics (*)
 - Prospecció i Visualització de Dades
 - Psicometria (*)
 - Relacions Laborals
 - Salut Pública
 - Simulació Numèrica (*)
 - Sistemes d’Informació Geogràfica (*)
 - Sociologia de la Comunicació
 - Sociologia de la Cultura
 - Sociologia de l’Empresa i de les Organitzacions
 - Sociologia de les Identitats
 - Sociologia del Coneixement
 - Sociologia del Gènere
 - Tendències en Biotecnologia Biomèdica
 - Tractament Digital del Senyal
 - Treball Domèstic i Vida Quotidiana (*)
 - Valoració de Preferències i Presa de Decisions

Totes són de 6 crèdits, excepte quan s’indica una alternativa
(*) Consulteu si s’ofereixen abans de matricular-vos-hi  
(ga.ciencies@uab.cat).
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Grau en Estudis 
de Gènere 
(títol propi)*

Facultat de Filosofia i Lletres
Horari: matí
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: català i castellà
Crèdits: 180
Nota de tall 2018-19: 8,878
Places: 60

NOU

 És un títol pioner, el primer i únic 
en el sistema universitari català, 
que ofereix un programa d’estudis 
multidisciplinari amb una mirada 
diferent

 El grau ofereix una visió pluridisciplinària del sistema 
binari de gènere i de l’exercici del poder que se 
sosté en aquest eix, així com de les desigualtats que 
ha generat i genera. El programa conté disciplines 
de l’àmbit politicosocial (dret, sociologia, educació, 
antropologia, economia), de l’àmbit historicocultural 
(història, filosofia, llengua i literatura, teoria de la 
literatura i literatura comparada, comunicació, 
geografia) i de l’àmbit de la salut (psicologia).

 Dota l’alumnat de les eines necessàries per 
actuar, amb visió crítica i responsabilitat, sobre les 
desigualtats que afecten determinats col·lectius,  
i per contribuir a transformar el món.

 T’interessa si...

•  Vols analitzar la desigualtat de gènere i comprendre 
els mecanismes que l’han originat. 

•  Tens un compromís amb la no-discriminació. 

•  Creus que cal desmuntar els estereotips i prejudicis 
de la tradició sociocultural. 

•  Tens una mentalitat oberta i fas ús d’una mirada 
integral i no fragmentada de la realitat.

•  Vols cultivar una capacitat d’observació i d’anàlisi 
crítiques, començant per l’autoanàlisi i l’autocrítica.

•  Comprens que les desigualtats per raons de gènere 
i de sexualitat són una qüestió de drets humans  
i de justícia.

 

Sortides professionals

DISSEny I ImPlEmEnTACIó DE PlAnS D’IGUAlTAT CoorDInACIó D’EQUIPS InTErDISCIPlInArIS

DESEnvolUPAmEnT DE ProToColS ADAPTATS A lES normATIvES SoBrE IGUAlTAT

GESTIó DE PolíTIQUES DE GènErE

CoorDInACIó DE ProjECTES CUlTUrAlS I DE  ComUnICACIó rECErCA AmB PErSPECTIvA DE GènErE

ConSUlTorIA DE PolíTIQUES DE GènErE

(*) Aquest títol està en procés d’aprovació com a grau oficial amb el nom d’Estudis Socioculturals de Gènere.
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1r curs

 - Construcció Psicosocial de les Identitats  
i les Diversitats
 - Educació i Gènere
 - Principis Bàsics d’Antropologia Social  
i Cultural
 - Dret Antidiscriminatori
 - Eines per a l’Anàlisi Social
 - Principis Bàsics de Sociologia
 - Llengua i Gènere
 - Teoria i Crítica Feminista
 - Cos, Salut i Sexualitat
 - Introducció a la Teoria de Gènere

 24 cr. Obligatoris i 36 Formació Bàsica

2n curs

 - Protecció Internacional i Europea dels Drets  
de les Dones
 - Salut, Gènere i Desigualtat
 - Ciència i Gènere
 - Gènere i Mitjans de Comunicació
 - Identitat, Diferència i Desigualtat
 - Anàlisi Cultural amb Perspectiva de Gènere
 - Bases per al Disseny i la Gestió de Projectes 
d’Intervenció
 - Economia i Desigualtat de Gènere
 - Relacions de Gènere en el Dret
 - Sociologia del Gènere

 48 cr. OB i 12 FB

3r curs

 - Gènere, Espais i Vida Quotidiana
 - Pràctiques Externes
 - Relacions Laborals, Drets Laborals i Gènere
 - El Cos com a Arxiu Cultural
 - Treball de Final d’Estudis

 24 cr. OB, 6 TFE i 30 Optatius

Optatives de 3r curs

 - Delicte i Dones
 - Gènere i Discurs Publicitari
 - Gènere, Famílies i Institucions Educatives
 - Globalització i Gènere
 - Història de les Dones en els Segles Contemporanis
 - Homes i Masculinitats
 - Plans d’Igualtat en les Empreses i les Administracions 
Públiques

 - Recuperacions Patrimonials en Clau de Gènere
 - Relacions de Gènere en les Societats No Occidentals
 - Seminari Interdisciplinari: Debats Crítics Actuals
 - Treball, Economia i Gènere
 - Violències Masclistes

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.
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Grau en Estudis 
del Món Actual /  
Contemporary 
World Studies*

Facultat de Filosofia i Lletres
Horari: matí
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: anglès
Crèdits: 180
Places: 60

 NOU GRAU

 És un grau de tres anys, impartit 
en anglès combina coneixements 
d’història, política i economia amb 
la finalitat de formar professionals 
capaços d’interpretar de manera 
crítica els fenòmens polítics, 
econòmics i socials del segle XXI

 És un títol de caràcter interfacultatiu impartit 
per les facultats de Filosofia i Lletres, Ciències 
Polítiques i Sociologia, i Economia i Empresa. 
La interdisciplinarietat i la transversalitat dels 
continguts és un valor afegit en uns estudis que 
pretenen formar persones versàtils i capaces, 
que tinguin una visió global de la complexitat 
de la situació econòmica i política actual, de 
les implicacions de la història i de les seves 
repercussions en el món actual.

 T’interessa si...

•  Vols participar en la reflexió sobre els reptes del 
món global i enriquir el teu punt vista des de les 
arts i les humanitats, les ciències polítiques i la 
sociologia i l’economia i l’empresa.

•  Creus en el treball en equip i la perspectiva 
multidisciplinària per afrontar els desafiaments  
de la societat actual.

•  T’agrada combinar el coneixement de disciplines 
diferents i tens una bona capacitat d’anàlisi i de 
síntesi.

• Tens una bona competència en anglès i vols fer  
un grau en aquesta llengua.

Sortides professionals

ConSUlTorIA InTErnACIonAl

ConSUlTorIA En rElACIonS GEoPolíTIQUES

ConSUlTorIA En mITjAnS DE ComUnICACIó

DISSEny I PlAnIFICACIó DE ProjECTES DE DESEnvolUPAmEnT EnSEnyAmEnT

mEDIACIó DE ConFlICTES InTErnACIonAlS

DIrECCIó I CoorDInACIó DE ProjECTES

món EmPrESArIAl I ASSESSorAmEnT EConòmIC I SoCIAl

(*) En tràmit d’aprovació
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1r curs

 - Història Contemporània Universal  
(des de 1945)
 - Teoria Política
 - Institucions Polítiques
 - Eines per a l’Anàlisi Empírica
 - Principis d’Economia I: Microeconomia
 - Història Contemporània d’Espanya  
(de la Guerra Civil a la Democràcia)
 - Història Contemporània d’Europa  
(des de 1945)
 - Estructures Socials Contemporànies
 - Principis d’Economia II: Macroeconomia
 - Història Econòmica Mundial 

 6 cr. Obligatoris i 54 Formació Bàsica

2n curs

 - Estadística
 - Comportament Polític
 - Relacions Internacionals
 - Història Contemporània de l’Àsia Oriental 
 - Història Contemporània de l’Amèrica Llatina
 - Polítiques Públiques
 - Economia Pública
 - Història Contemporània d’Orient Mitjà i Àsia 
Central
 - Història dels Estats Units d’Amèrica  
(des de 1945) 
 - Economia Internacional

 60 cr. OB

3r curs

 - Catalunya en l’Espanya Contemporània
 - Integració Econòmica i Institucions 
Econòmiques Multilaterals 
 - Política Comparada
 - Institucions i Política de la Unió Europea
 - Treball de Final de Grau

 24 cr. OB, 6 TFG i 30 Optatius 

Optatives 3r curs

 - Globalització del Capital, del Treball i de les Empreses 
en Perspectiva Històrica 

 - Revolució i Contrarevolució en el Món Contemporani
 - Del Feixisme al Nacionalpopulisme al Segle XX
 - Moviments Socials en el Món Contemporani
 - Economia Laboral
 - La Perspectiva de Gènere en el Món Contemporani
 - Processos Electorals en el Món
 - Debats Actuals
 - Política, Comunicació i Mitjans
 - Gestió Pública
 - Recursos Naturals i Política Mediambiental 
 - Desenvolupament Econòmic 
 - Visions Geogràfiques del Món 

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.

45



Grau en  
Filosofia, Política  
i Economia  
(UPF-UAB-UAM-UC3M)

 

Un grau transversal i interuniversitari 
per comprendre un món cada cop 
més global, complex i connectat

El grau en Filosofia, Política i Economia té una 
àmplia i prestigiosa tradició acadèmica en el món 
anglosaxó. Actualment, s’imparteix a prop de 
cinquanta universitats de referència com Duke, 
Durham, Berna, Hamburg, Manchester, Carolina del 
Nord, Oxford, Pennsilvània, Warwick o Yale.

El grau té per objectiu dotar els estudiants de les 
eines necessàries per a analitzar un món cada 
cop més global, complex i connectat. Els titulats 
obtenen una sòlida formació en ciències polítiques 
i economia, amb una base important en l’anàlisi 
crítica i moral que proporcionen les humanitats, 
essencialment la filosofia.

L’Aliança de 4 universitats (A4U) formada per 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
la Universitat Autònoma de Madrid (UAM), la 
Universitat Carles III (UC3M) i la Universitat Pompeu 
Fabra (UPF), ofereixen aquest grau interuniversitari.

La particularitat del grau en Filosofia, Política i 
Economia recau en la mobilitat dels estudiants, que 
han de cursar els seus estudis entre Barcelona i 
Madrid i tenen la possibilitat de cursar una part dels 
estudis en una universitat estrangera.

La matrícula es fa a la Universitat Pompeu Fabra, 
que també actua com a universitat coordinadora.

Sortides professionals

EDUCACIó DIrECCIó D’EmPrESES

ConSUlTorIA I rElACIonS PúBlIQUES SErvEIS DIPlomàTICS

orGAnISmES InTErnACIonAlS

GovErnS AUTonòmICS I loCAlS

InDúSTrIAPolíTICA PErIoDISmE

Facultat de Ciències Polítiques  
i de Sociologia
Horari: matí
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: català, castellà i anglès
Crèdits: 240
Nota de tall 2018-19: 12,710
Places: 60 (30 a la UPF i la UAB,  
15 a la UAM i 15 a la UC3M)
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1r curs

 1r semestre (UPF)
 - Introducció a la Ciència Política
 - Organització Constitucional de l’Estat
 - Matemàtiques
 - Història de la Filosofia Política
 - Història Contemporània

 2n semestre (UAB)
 - Govern i Polítiques Públiques
 - Microeconomia
 - Seminari Interdisciplinari I
 - Ètica
 - Història del Pensament Econòmic

 24 cr. Obligatoris i 36 Formació Bàsica

2n curs

 1r semestre (UAM)
 - Actors Polítics i Acció Col·lectiva
 - Anàlisi Política i Teories de la Democràcia
 - Macroeconomia
 - Estadística Descriptiva
 - Filosofia Política Contemporània

 2n semestre (UC3M)
 - Política Internacional
 - Teoria Microeconòmica
 - Introducció a l’Econometria
 - Lògica i Argumentació
 - Seminari Interdisciplinari II

 36 cr. OB i 24 FB

3r i 4t cursos

 (impartides per professorat de la UAB)
 - Teoria de la Societat
 - Anàlisi del Discurs Social
 - Metodologia de Recerca en Ciència Política
 - Econometria (*)
 - Estadística Aplicada (*)
 - Seminari de Recerca
 - Treball de Final de Grau

 30 cr. OB, 12 TFG i 78 Optatius (inclou 18 cr. 
Pràctiques Professionals)

(*) Cal triar una de les dues assignatures

Optatives de 3r i 4t cursos

 (ofertades per la UPF)
 - Filosofia i Pensament Contemporani
 - Societat i Cultura en el Món Contemporani
 - Desenvolupament, Globalització i Tradicions Culturals
 - Ètica, Racionalitat i Democràcia
 - Comunicació, Política i Societat
 - Ciutadania i Govern
 - Estat de Benestar i Justícia
 - Polítiques Públiques i Gestió
 - Eines d’Anàlisi per a Ciències Socials
 - Mercats, Regulació i Benestar
 - Dret 
 - Sociologia
 - Pràctiques Professionals

Qualitat
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Grau en 
Geografia, 
Medi Ambient 
i Planificació 
Territorial

 

Sortides professionals

ConSUlTorIA TErrITorIAl I AmBIEnTAl

ADmInISTrACIó loCAl I D’EnS TErrITorIAlS

DoCènCIA En CIènCIES SoCIAlS I GEoGrAFIA rECErCA I TrAnSFErènCIA DE ConEIxEmEnTS

CArToGrAFIA I SISTEmES D’InFormACIó GEoGràFICA (SIG)

CoorDInACIó D’EQUIPS InTErDISCIPlInArIS DE PlAnIFICACIó TErrITorIAl

PlAnIFICACIó TErrITorIAl

GESTIó AmBIEnTAl, UrBAnA I rUrAl

DInAmITzACIó EConòmICA loCAl

Facultat de Filosofia i Lletres
Horari: matí
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: català, castellà i anglès
Crèdits: 240
Nota de tall 2018-19: 5,000
Places: 60

 Forma professionals capacitats  
per desenvolupar tasques de gestió 
i planificació territorial i ambiental, 
persones crítiques i emprenedores 
amb capacitat d’adaptació  
a diferents llocs de treball 

 El grau en Geografia, Medi Ambient i Planificació 
Territorial té com a objectiu principal formar 
professionals amb capacitat per desenvolupar 
tasques de gestió i planificació territorial i 
ambiental. Per fer-ho, dona els coneixements i 
les eines necessàries per fer una anàlisi integrada 
de les dinàmiques socioterritorials i de les 
transformacions ambientals, rurals i urbanes de 
l’espai geogràfic.

 Es programa des del Departament de Geografia, 
una de les 16 especialitats de la UAB que figuren 
entre les 100 millors del prestigiós rànquing QS 
WUR (2018).

 T’interessa si...

•  T’agrada trepitjar el territori fent sortides de camp, 
observar i entendre el paisatge. 

•  Ets uns persona empàtica i sensible als problemes 
socials, ambientals i dels territoris diferents del 
propi. 

•  Del teu compromís amb la protecció dels entorns 
naturals, les alternatives als models consolidats de 
creixement, la lluita contra les desigualtats socials... 
vols fer-ne la teva professió.

•  Vols tenir contacte directe amb el món professional 
gràcies a les pràctiques en empreses, consultories i 
administracions diverses. 

•  Vols rebre formació en llengua anglesa. 

•  Et veus com un agent capaç de participar en la 
presa de decisions que condueixin a canvis positius 
en el medi ambient i en la planificació territorial.
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1r curs

 - Visions Geogràfiques del Món
 - Economia, Territori i Sostenibilitat
 - Fonaments d’Ordenació del Territori
 - Introducció a la Cartografia
 - Grans Temes de la Història
 - Fonaments de Geografia Física
 - Urbanització i Transformació del Territori
 - Mètodes i Tècniques per a l’Anàlisi Espacial
 - Introducció a l’Antropologia Social i Cultural
 - Sistemes d’Informació Geogràfica

 6 cr. Obligatoris i 54 Formació Bàsica

2n curs

 - Demografia i Societats Contemporànies
 - Geomorfologia
 - Lloc, Societat i Cultura
 - Teories de la Planificació Territorial
 - Mètodes Quantitatius i Estadístics
 - Societat, Territori i Medi Ambient a Catalunya
 - Canvi Climàtic i Riscos Ambientals
 - Laboratori Territorial i Ambiental: Memòria
 - Mètodes Qualitatius i Treball de Camp
 - Règim Jurídic de la Planificació

 54 cr. OB i 6 FB

3r curs

 - Pensament Geogràfic
 - Biodiversitat i Hàbitats
 - Planificació, Planejament i Avaluació
 - Dinàmiques de l’Aigua, l’Energia i els Recursos 
Naturals
 - Anàlisi Demogràfica
 - Laboratori Territorial i Ambiental: Projecte
 - Anàlisi Espacial i Models
 - Polítiques Urbanes: Habitatge, Barris i 
Transport
 - Tècniques de Representació i Disseny 
Territorial
 - Polítiques i Administració Territorials

 60 cr. OB

4t curs

 - Treball de Final de Grau 
 6 cr. TFG i 54 Optatius (inclou 12 cr. Pràctiques 

Externes)

Optatives de 4t curs

 - Geografia de les Desigualtats
 - Interpretació i Avaluació del Paisatge
 - Ciutats, Globalització i Sostenibilitat
 - Planificació d’Àrees Rurals i de Muntanya
 - Desenvolupament Local i Territorial
 - Planificació i Gestió de l’Aigua
 - Tècniques de Laboratori i Treball de Camp
 - Geografia i Gènere
 - Planificació i Gestió del Turisme
 - Planificació d’Espais Litorals
 - Mobilitat Sostenible i Territori
 - Planificació i Gestió de l’Energia
 - Teledetecció
 - Demografia Local Aplicada
 - Sistemes d’Informació Geogràfica Aplicats a la 
Planificació

 - Idioma Modern I i II (Anglès, Francès, Alemany, 
Italià, Grec Modern, Portuguès, Occità, 
Romanès, Èuscar, Gallec) (*)

 - Pràctiques Externes

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte 

Pràctiques Externes, que és de 12 crèdits.

(*) D’aquestes assignatures es poden cursar, com a màxim,  

12 crèdits.
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Grau en Gestió  
Aeronàutica

Formació integrada en la logística 
del transport aeri en què els 
estudiants s’especialitzen tant en 
aspectes socioeconòmics, legals 
i logístics rellevants per al sector 
aeronàutic, com en aspectes bàsics 
de navegació aèria

L’objectiu del grau en Gestió Aeronàutica és formar 
professionals capacitats per prendre decisions en 
l’organització i 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 globalitzada. 
Aquest fet ha comportat un desenvolupament molt 
notable del sector aeronàutic, tant a nivell europeu 
com mundial, al que ni Catalunya ni Espanya són 
alienes. D’altra banda, la demanda de transport 
aeri de passatgers a Europa es preveu que es 
dupliqui en els propers vint anys, el que requereix 
de professionals en l’àmbit de la gestió aeronàutica 
que permetin garantir un sistema de transport aeri 
eficient, assequible, segur i sostenible. La gran 
demanda existent d’aquest sector és palesa en 
la inserció laboral dels graduats actuals, que és 
molt alta, i en el fet que els alumnes de l’últim curs 
compten amb una beca de pràctiques remunerada 
pel sector.

La UAB ha estat pionera a Espanya en oferir el títol 
de graduat en Gestió Aeronàutica, del qual és un 
referent a nivell nacional.

Escola d’Enginyeria
Horari: matí
Preu per crèdit: 35,77€
Idioma: català, castellà i anglès 
Crèdits: 240
Nota de tall 2018-19: 6,534
Places: 65

 

Sortides professionals

moDElS DE DEmAnDA DE TrAnSPorT AErI (PASSATGErS I CàrrEGA) A CUrT, mITjà I llArG TErmInIS

EConomIA DEl TrAnSPorT AErIPlAnIFICACIó ComErCIAl En ElS SECTorS AErI I AEroPorTUArI

PlAnIFICACIó ESTrATèGICA, TàCTICA, loGíSTICA I oPErACIonAl D’Un AEroPorT

ESTUDIS DE mErCAT En TrAnSPorT AErI I mUlTImoDAl PlAnIFICACIó, orGAnITzACIó I GESTIó D’AErolínIES

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

 12 cr. Obligatoris i 48 Formació Bàsica

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

 48 cr. OB i 12 FB

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

 60 cr. OB

Optatives 4t curs

 - 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.

 Menció en Logística del Transport Aeri 
 - Mètodes Quantitatius d’Ús en Logística / 6 cr.
 - Manteniment, Mantenibilitat i Fiabilitat / 6 cr.
 - Modelatge i Simulació de Sistemes Logístics 
Aeroportuaris / 6 cr.

 - Operacions de Càrrec Aeri / 6 cr.
 - Direcció d’Operacions Logístiques / 6 cr. 

4t curs

 - Treball de Final de Grau 
 15 cr. TFG i 45 Optatius (inclou 15 cr. 

Pràctiques Externes)

Qualitat
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Grau en Gestió 
de Ciutats  
Intel·ligents  
i Sostenibles

Escola d’Enginyeria
Horari: matí i tarda
Preu per crèdit: 39,53€
Idioma: català, castellà i anglès 
Crèdits: 180
Nota de tall 2018-19: 5,000
Places: 60

 

Sortides professionals

ConSUlTorIES DE TrànSIT

SErvEIS CArToGràFICS I D’InFormACIó GEoGràFICA

SErvEIS PúBlICS (AIGUA, GAS, EnErGIA, rESIDUS)

DInAmITzACIó ComUnITàrIA

DISPoSITIUS I TECnoloGIES PEr A xArxES UrBAnES

EnGInyErIA I ConSUlTorIA UrBAnA

DESEnvolUPAmEnT D’APlICACIonS mòBIlS InTEl·lIGEnTS

ESPECIAlISTES En InTEGrACIó DE DADES UrBAnES I SErvEIS Al CIUTADà

DESEnvolUPAmEnT I AnàlISI D’APlICACIonS GEoESPACIAlS

rESPonSABlES DE lA GESTIó DE rESIDUS I DE lA GESTIó DE lA moBIlITAT En l’ADmInISTrACIó PúBlICA

rESPonSABlES DE ProDUCTE I DE ProjECTES D’APlICACIonS I SErvEIS D’InFormACIó GEoESPACIAl

rESPonSABlES D’ESTrATèGIES D’InnovACIó SoCIAl DIGITAl

GESTIó CUlTUrAl

GESTIó AmBIEnTAl

moBIlITAT I TrAnSPorT

EmPrESA I EConomIA SoCIAl

novES EmPrESES DE SErvEIS DE DADES GEoGràFIQUES I DE SErvEIS TECnolòGICS PEr A lES zonES UrBAnES

 Professionals amb coneixements 
de les TIC i l’enginyeria ambiental, 
amb capacitat per resoldre reptes 
relacionats amb la gestió d’una 
ciutat que integra, d’una manera 
intel·ligent, la població, l’economia, 
la mobilitat, el medi ambient  
i l’administració

 Reptes com la contaminació, la seguretat, el trànsit, 
el transport, la recollida de residus, els serveis, etc., 
però també la mobilitat sostenible, l’accessibilitat, 
la participació ciutadana, el turisme, etc., han de 
trobar en les TIC eines que en facilitin la gestió.

 Aquests estudis donen resposta a les noves 
necessitats que planteja el creixement de les 
ciutats, perquè esdevinguin autèntics llocs que 
garanteixin la qualitat de vida de les persones 
i la igualtat d’oportunitats. L’aplicació de la 
tecnologia a la gestió sostenible de les ciutats està 
suposant una autèntica revolució en el model de 
desenvolupament urbà, perquè millora l’eficiència 
en la gestió de les infraestructures municipals i 
ofereix alhora nous serveis que milloren la qualitat 
de vida dels ciutadans.

 Els estudis s’estructuren en quatre eixos temàtics 
que donen resposta a les necessitats de formació 
per comprendre el funcionament, la gestió i el 
govern de la ciutat: 

•  Dinàmiques urbanes, territorials i ambientals

•  Sistemes de processament de la informació

•  Cartografia, sistemes d’informació geogràfica  
i teledetecció

•  Gestió de dades i aplicacions informàtiques
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1r curs

 - Matemàtiques
 - Fluxos de Matèria i Energia
 - Fonaments d’Electrònica
 - Informàtica
 - Introducció a la Ciutat Contemporània
 - Demografia, Societat i Economia Urbana
 - Bases per a la Geoinformació
 - Gestió Ambiental de l’Energia i dels Recursos
 - Instrumentació i Sensors
 - Programació d’Aplicacions a Internet

 18 cr. Obligatoris i 42 Formació Bàsica

2n curs

 - Gestió Empresarial i de Projectes
 - Procés d’Urbanització: Sistemes  
i Morfologia Urbana
 - Geodèsia i Sistemes de Localització
 - Digitalització i Microcontroladors
 - Bases de Dades
 - Sistemes d’Informació Geogràfica
 - Sistemes de Comunicació 
 - Innovació Urbana Oberta: Laboratori de Síntesi
 - Seguretat i Privacitat dels Sistemes 
d’Informació
 - Ciència de Dades

 54 cr. OB i 6 FB

3r curs

 - Gestió Pública i Polítiques Urbanes
 - Mobilitat, Logística i Transport
 - Modelització i Simulació de Sistemes Urbans
 - Sistemes Ciberfísics
 - Sistemes Distribuïts
 - Treball de Final de Grau

 30 cr. OB, 6 TFG i 24 Optatius (inclou 6 cr. 
Pràctiques Externes)

Optatives 3r curs

 - Planejament Territorial i Urbanístic
 - Teledetecció per als Sistemes Urbans
 - Models d’Innovació Urbana i Ciència Ciutadana
 - Vehicles Autònoms
 - Tecnologies d’RFID i Sistemes de Sensors
 - Robòtica a la Ciutat Intel·ligent
 - Programació d’Aplicacions Mòbils
 - Pràctiques Externes

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits.
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Grau en Relacions 
Internacionals 

Facultat de Ciències Polítiques  
i de Sociologia
Horari: matí i tarda
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: anglès, català i castellà
Crèdits: 240
Nota de tall 2018-19: 11,377
Places: 50

 

Sortides professionals

AGEnTS PrIvATS (orGAnITzACIonS EmPrESArIAlS, orGAnITzACIonS DE lA SoCIETAT CIvIl) QUE ES TroBIn  
En UnA SITUACIó AnàloGA

orGAnITzACIonS InTErnACIonAlS I InSTITUCIonS DE lA UE

ASSoCIACIonS, onG I loBByS InTErnACIonAlS o rEPrESEnTATS DAvAnT DE lES InSTITUCIonS DE lA UE

ElS GrADUATS ESTAn En BonES ConDICIonS D’InICIAr El CAmí QUE ElS PoT PorTAr A lA CArrErA DIPlomàTICA

ADmInISTrACIonS PúBlIQUES DE ToTS ElS nIvEllS (DE loCAl A ESTATAl) QUE TInGUIn lA volUnTAT  
o nECESSITAT D’InTErvEnIr En PolíTIQUES, ProGrAmES I ACCIonS EUroPEES I InTErnACIonAlS PEr TAl  
DE DESEnvolUPAr lES SEvES ComPETènCIES

Tot fenomen polític i social està 
travessat per vectors internacionals 
—del vot i la feina al clima, passant 
per les accions d’empreses  
i governs— i construeix una mirada 
global per entendre el món  
i intervenir-hi

El grau de Relacions Internacionals està pensat per 
a persones que estiguin interessades a entendre 
la vida internacional i intervenir-hi, en les seves 
diferents manifestacions polítiques, diplomàtiques, 
socioeconòmiques, ambientals i de seguretat, 
habitualment entrellaçades en un món globalitzat 
com l’actual.

El grau s’imparteix combinant anglès (50% dels 
crèdits), català i castellà i proporciona una formació 
analítica, empírica i pràctica i ofereix als estudiants 
una àmplia oferta de possibilitats de mobilitat 
internacional i pràctiques laborals, com la resta 
de graus de la Facultat de Ciències Polítiques i de 
Sociologia.

Aquest és l’únic grau en Relacions Internacionals 
del sistema universitari català impartit per una 
universitat pública, i a més té lloc en l’única Facultat 
de Ciències Polítiques i de Sociologia de Catalunya. 
La Facultat hi aporta l’experiència docent 
acumulada durant anys en el marc de l’itinerari de 
Relacions Internacionals del grau de Ciència Política 
i Gestió Pública i el grup de docents i investigadors 
especialitzats en relacions internacionals més 
important de Catalunya i un dels més importants de 
l’Estat.

Es recomana tenir un nivell d’anglès equivalent a 
B2, adquirit abans o a l’inici de la carrera.
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www.uab.cat/graus

1r curs

 1r semestre
 - Història Econòmica Mundial

 2n semestre
 - Política i Món Contemporani

 Anual
 - Relacions Internacionals
 - Anglès per a Ciències Socials
 - Ciència Política
 - Economia Política 

 18 cr. Obligatoris i 42 Formació Bàsica

2n curs

 1r semestre
 - Sistema Internacional Contemporani
 - Seguretat Internacional
 - Dret Internacional Públic
 - Anàlisi de les Polítiques Públiques

 2n semestre
 - Teoria de les Relacions Internacionals
 - Processos Electorals en el Món
 - Institucions i Polítiques de la Unió Europea
 - Economia i Comerç Internacional

 Anual
 - Metodologia de l’Anàlisi Política 

 48 cr. OB i 12 FB

3r curs

 1r semestre
 - Política Comparada I
 - El Canvi Social i la Globalització
 - Anàlisi de Polítiques Exteriors
 - Política Internacional Europea
 - Organitzacions Internacionals

 2n semestre
 - Política Comparada II
 - Sistema Jurídic de la Unió Europea
 - Anàlisi i Resolució de Conflictes
 - La Democràcia en un Món Global
 - Polítiques Comunitàries

 54 cr. OB i 6 FB

4t curs

 - Treball de Final de Grau 
 12 cr. TFG i 48 Optatius  

(inclou 12 cr. Pràctiques Professionals)

Optatives de 4t curs

 - Problemes Actuals de les Relacions Internacionals
 - Demografia
 - Religions i Política Global
 - Migracions Internacionals
 - Protecció Internacional dels Drets Humans
 - Política Internacional del Medi Ambient
 - Relacions Internacionals de l’Orient Mitjà
 - Política Exterior Espanyola
 - Cooperació al Desenvolupament i Ajuda Humanitària
 - Governança Econòmica de la Unió Europea
 - Història Contemporània d’Amèrica Llatina
 - Relacions Internacionals d’Àsia Oriental
 - Història Contemporània d’Àsia Oriental
 - Pràctiques Professionals

Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte 

Pràctiques Professionals, que és de 12 crèdits.
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Grau en Relacions 
Laborals

Facultat de Dret
Horari: matí o tarda
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: català i castellà
Crèdits: 240
Nota de tall 2018-19: 6,386
Places: 125

 

 Els estudis en Relacions Laborals 
formen graduats amb un alt grau 
d’especialització en la gestió 
dels recursos humans amb una 
perspectiva interdisciplinària per 
donar resposta a les demandes 
professionals en l’àmbit dels 
recursos humans i del dret del 
treball

 El grau en Relacions Laborals forma professionals 
amb una elevada visió en l’àmbit de la gestió dels 
recursos humans.

•  Adquiriràs coneixements científics de disciplines 
que van des del dret a la sociologia de les relacions 
laborals, l’organització de les empreses, l’economia 
aplicada o la psicologia social.

•  Estudiaràs de manera teòrica i pràctica la vessant 
sociolaboral amb incidència en els valors ètics i socials 
de les relacions humanes com a eix transversal.

•  Desenvoluparàs la capacitat de negociació, 
respecte i compromís amb els grups socials. 

 Aquests estudis tenen una elevada taxa d’inserció 
laboral. El programa de pràctiques curriculars de 
quart curs, a partir de convenis de col·laboració 
amb alumni que ocupen llocs de responsabilitat 
professional, és un èxit!

 A quart curs pots orientar el teu futur triant entre 
dues mencions, amb una elevada especialització  
de les optatives!

 Els estudis de RRLL a la UAB, autèntic campus 
universitari, permeten que els docents siguin 
especialistes a les seves facultats respectives  
i vinguin a fer classes a les nostres aules!

 Podràs participar en programes d’intercanvi 
internacionals i nacionals.

 Si vols generar, aprofundir i potenciar el teu 
pensament crític, ètic i social i t’agraden les 
persones i resoldre els possibles conflictes, aquests 
són els teus estudis!

Sortides professionals

En l’àmbit de l’organització del treball, seràs un especialista en recursos humans amb coneixements 
jurídics i psicològics: direcció i gestió de recursos humans, contractació, condicions de treball, auditories 
sociolaborals, arbitratge, mediació i intervenció en el mercat de treball, agents d’ocupació  
i desenvolupament social.

En l’àmbit jurídic i laboral, seràs un especialista en dret del treball i de la Seguretat Social, podràs donar-
te d’alta al Col·legi de Graduats Socials i també treballar, entre d’altres sortides, en inspecció de treball, 
prevenció de riscos laborals, Administracions públiques i com a tècnic en matèries socials, laborals i fiscals.
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1r curs

 - Dret Constitucional
 - Història del Dret Social i de les Institucions 
Laborals
 - Dret Civil
 - Introducció a l’Economia
 - Economia de l’Empresa
 - Dret del Treball I
 - Dret Mercantil
 - Comptabilitat 
 - Sociologia del Treball i de les Relacions 
Laborals
 - Psicologia 

 60 cr. Formació Bàsica

2n curs

 - Economia del Treball
 - Dret del Treball II
 - Dret Administratiu
 - Sociologia de l’Empresa
 - Psicologia del Treball
 - Normes Internacionals i Dret Social Comunitari
 - Dret del Treball III
 - Organització d’Empreses
 - Dret Tributari
 - Polítiques Sociolaborals 

 60 cr. Obligatoris

3r curs

 - Dret Sindical
 - Teoria de les Relacions Laborals 
 - Estratègia de l’Empresa
 - Seguretat i Salut Laboral
 - Dret de la Seguretat Social I
 - Ordenació Jurídica de la Seguretat i la Salut 
Laboral
 - Dret de la Seguretat Social II
 - Tècniques de Negociació i Resolució de 
Conflictes
 - Gestió Judicial i Extrajudicial del Conflicte 
Laboral
 - Tècniques d’Investigació Social

 60 cr. OB

4t curs

 - Treball de Final de Grau 
 12 cr. TFG i 48 Optatius (inclou 12 cr. 

Pràctiques Externes) 

Optatives de 4t curs

 - Pràctiques Externes (*)

 Menció en Jurídic Laboral
 - Dret Sancionador del Treball
 - Règim Jurídic de l’Estrangeria i de la Mobilitat Laboral 
Transnacional

 - Règim Jurídic de les Relacions Laborals en les 
Administracions Públiques

 - Gestió Jurídica de la Diversitat en l’Empresa
 - Protecció Social Complementària
 - Dret del Treball i Noves Tecnologies
 - Règim Tributari de les Activitats Empresarials  
i Professionals

 - Regulació i Gestió de l’Ètica Pública
 - Drets i Tecnologies en l’Àmbit de les Relacions 
Laborals

 - Dictadura Franquista i Transició Democràtica

 Menció en Organització del Treball
 - Funció i Competències Directives
 - Auditoria Sociolaboral I i II
 - Desenvolupament dels Equips de Treball
 - Mercat de Treball i Globalització
 - Empresa i Societat
 - Economia dels Recursos Humans
 - Direcció General
 - Organització, Qualificació i Competències
 - Gestió Estratègica de Recursos Humans
 - Drets Fonamentals i Noves Tecnologies
 - Dictadura Franquista i Transició Democràtica

(*) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte 

aquesta, que és de 12 crèdits.

Qualitat
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Grau en 
Sociologia

Facultat de Ciències Polítiques  
i de Sociologia
Horari: matí o tarda
Preu per crèdit: 25,27€
Idioma: català, castellà i anglès
Crèdits: 240
Nota de tall 2018-19: 6,726
Places: 110

 

Sortides professionals

DoCènCIA (ESo, BATxIllErAT, UnIvErSITAT)

DInAmITzACIó I mEDIACIó SoCIoCUlTUrAl

màrQUETInG I ComUnICACIó ESTUDIS DE mErCAT

GESTIó DE DE ProjECTES PúBlICS (CàrrECS DIrECTIUS I TèCnICS)

DIrECCIó I GESTIó D’orGAnITzACIonS I ProjECTES Col·lECTIUS

EnQUESTES D’oPInIóPlAnIFICACIó InDUSTrIAl I UrBAníSTICA

rECErCA En CIènCIES SoCIAlS I InTErDISCIPlInàrIA

FormACIó En orGAnITzACIonS I EmPrESES

Formem professionals polivalents, 
competents en el desenvolupament 
de recerques i intervencions 
en els àmbits laboral, educatiu, 
cultural, de la ciutadania, etc., que 
contribueixin a avançar cap  
a societats més igualitàries 

Vols comprendre millor el món que ens envolta 
i millorar-lo? La sociologia aporta evidències 
científiques per avançar cap a societats més 
igualitàries en diversos àmbits (gènere, treball, 
religió, migracions i minories ètniques, educació 
o desenvolupament sostenible). El grau en 
Sociologia t’ofereix un ampli coneixement de les 
ciències socials i una preparació més profunda 
sobre l’estructura social, la teoria sociològica, la 
metodologia i les tècniques de recerca. 

Calen professionals que contribueixin a 
la comprensió i la millora de les societats 
globalitzades i multiculturals. A la UAB formem 
sociòlogues i sociòlegs amb les competències 
intel·lectuals i pràctiques per fer-ho possible. 
Tindràs la possibilitat d’especialitzar-te en les 
mencions de Cultura o de Polítiques Laborals  
i Socials, cursar part dels estudis en universitats 
estrangeres i desenvolupar les pràctiques 
professionals en institucions d’un altre país. 

Vols adaptar-te amb èxit al nou ritme acadèmic 
que exigeix la Universitat? Et donarem suport 
i orientació. Tenim un programa de tutors 
d’arrelament que des del primer curs t’ajudaran 
a tirar endavant en un moment tan important de 
canvis i noves experiències.
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www.uab.cat/graus

1r curs

 - Fonaments de Sociologia
 - Metodologia i Disseny de la Recerca Social 
 - Ciència Política
 - Economia Política
 - Història Contemporània
 - Anglès per a les Ciències Socials 

 60 cr. Formació Bàsica

2n curs

 - Mètodes Quantitatius de Recerca Social
 - Pensament Sociològic Contemporani
 - Teoria Sociològica Micro
 - Política Social, Família i Migracions
 - Les Classes Socials i l’Estratificació
 - Gestió de Projectes d’Intervenció Social I
 - Mètodes Qualitatius de Recerca Social
 - Mètodes d’Anàlisi
 - El Gènere i l’Etnicitat

 60 cr. Obligatoris

3r curs

 - El Canvi Social i la Globalització
 - Anàlisi Multivariada de Dades
 - Sociologia de l’Educació
 - Sociologia de la Religió
 - Epistemologia de les Ciències Socials
 - Anàlisi Qualitativa
 - Sociologia del Treball
 - Sociologia Ambiental
 - Teoria Sociològica Macro
 - Gestió de Projectes d’Intervenció Social II

 60 cr. OB

4t curs

 - Treball de Final de Grau (es pot enfocar com 
un projecte d’investigació acadèmica o bé 
d’intervenció social) 

 12 cr. TFG i 48 Optatius (inclou 12 cr. 
Pràctiques Externes)

Optatives de 4t curs

 - Pràctiques Externes
 - Treball Domèstic i Vida Quotidiana
 - Sociologia del Gènere

 Menció en Cultura
 - Antropologia Social (*)
 - Sociologia de la Cultura (*)
 - Sociologia de la Comunicació (*)
 - Sociologia del Coneixement
 - Sociologia de les Identitats
 - Anàlisi d’Organitzacions Religioses

 Menció en Polítiques Laborals i Socials  
 - Demografia (*)
 - Política Educativa (*)
 - Educació, Escola i Territori
 - Economia de les Polítiques Socials
 - Relacions Laborals (*)
 - Sociologia de l’Empresa i de les Organitzacions
 - Consum i Sostenibilitat

L’assignatura de Pràctiques és de 12 crèdits. La resta d’assig-

natures optatives és de 6 crèdits.

(*) Aquestes assignatures s’han de cursar obligatòriament per 

a obtenir aquesta menció.

Qualitat
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Informació general de la Universitat

Allotjament

www.uab.cat/vilauniversitaria

Beques i ajuts

www.uab.cat/beques-ajuts

Biblioteques

www.uab.cat/bib

Borsa de treball 

www.uab.cat/ocupabilitat

Cultura

www.uab.cat/cultura 

Emprenedoria

www.uab.cat/uabempren

Esports

www.uab.cat/saf

Fundació Autònoma Solidària

www.uab.cat/fas

Idiomes

www.uab.cat/idiomes

Medi ambient

www.uab.cat/mediambient

Programes d’intercanvi

www.uab.cat apartat Mobilitat i intercanvi

Restauració

www.uab.cat/servei-restauracio

Servei de salut

serveiassistencialdesalut.uab.cat

Serveis TIC

www.uab.cat/serveis-en-xarxa

Transports

www.uab.cat/accessibilitat-transports

Aquesta publicació és merament 
informativa, sense que se’n pugui derivar, 
en cap cas, efecte jurídic vinculant.
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11Serveis UAB www.uab.cat

Punt d’Informació. Plaça Cívica

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel. 93 581 11 11

Adreça electrònica: informacio@uab.cat 

 @uabbarcelona

 facebook.com/uabbarcelona 

 @UABBarcelona

 linkedin.com/school/universitat-autonoma-de-barcelona

Web: www.uab.cat


