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Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Grau en Ciències Empresarials-Management
Grau en Economia
Grau en Industrial Technologies and Economic
Analysis (UPF, UPC)
Grau en International Business Economics
Doble grau en Dret i Administració i Direcció
d’Empreses o Economia
Grau en Filosofia, Política i Economia
(UPF, UAB, UAM, UC3M)

Jo, la Pompeu perquè és una universitat...
... pública
Els preus i les beques són
els mateixos que a la resta
d’universitats públiques de
Catalunya

... urbana
Té tres campus al centre de
Barcelona

... de qualitat
Rànquing Times Higher
Education (2019): 1a.
universitat espanyola
(posició 135 del món i
58 a escala europea)
U-Multirank (2019): 23a.
millor universitat europea i
2a. universitat espanyola
Rànquing Times Higher
Education (2019): 11a.
millor universitat del
món entre les de menys
de 50 anys
Rànquing d’El Mundo (2019):
8 de les 15 titulacions
avaluades entre les cinc
primeres del rànquing

... que
imparteix

27
8
graus,

dels quals
en anglès

4

dobles
graus

6

estudis
simultanis

(dos graus
en 5 o 6 anys)

… internacional
T é més de 400 convenis amb altres
universitats, 30 de les quals són del
grup de 50 millors universitats del món
(rànquing Times Higher Education, 2018)
 Un 28% del professorat és internacional
(UPF, 2019)

... de dimensions que faciliten
les relacions personals
Té 10.443 estudiants de grau

… que ofereix una docència
Transversal i multidisciplinària
Adaptada al que demana la societat
Trimestral
En grups reduïts d’estudiants
En català, en castellà i en anglès
Amb pràctiques en empreses i en
institucions

… intensiva en recerca
Leiden Ranking 2019: 1a. universitat
espanyola en percentatge d’articles publicats
a les revistes científiques més influents

1a. universitat espanyola en projecció
internacional (Times Higher Education, 2019)
1 a. universitat espanyola en percentatge de
professorat internacional (QS, 2019)

… amb uns serveis
que s’adapten a les
necessitats dels
estudiants

... que, a més a
més, sap que als
estudiants també
els agrada

Beques pròpies per a estudiants amb
dificultats econòmiques

Fer esport, ioga, meditació,
excursions, rutes culturals...

Un tutor per a cada estudiant

Fer teatre, castells, fotografia,
cantar, tocar instruments, ballar,
escriure, anar a concerts...

Cursos d’alemany, anglès, àrab, català,
espanyol, francès, italià, japonès, rus i xinès
Activitats per trobar feina i borsa de treball
A ssessorament psicològic
Suport a esportistes d’alt nivell
Pla d’inclusió de les persones amb
necessitats especials i en risc d’exclusió
socioeconòmica

Participar en activitats de voluntariat
i solidaritat, i en el govern de la
Universitat

… que obté molt bons
resultats
El

78%

dels estudiants té feina
tres mesos després
d’acabar els estudis, i el

90%
al cap de l’any
(AQU 2017)

,

42,5%
El

dels graduats han fet
estades a l’estranger

9

de cada 10 estudiants
tornarien a triar la UPF
(AQU 2017)

Facultat
d’Economia
i Empresa

Facultat d’Economia
i Empresa
www.upf.edu/web/econ
(+34) 93 542 20 00

Els estudiants es caracteritzen per un elevat nivell
acadèmic i un alt índex d’internacionalització —hi ha
estudiants d’intercanvi de 70 països—, que possibilita les
relacions i l’amistat i contactes professionals arreu del
món.
Els professors, procedents de 20 països, són
capdavanters en la recerca a Europa i al país del qual
provenen, i fan que el Departament d’Economia i
Empresa sigui reconegut internacionalment.
Al voltant de la meitat de la docència és en anglès i,
en concret, el grau en International Business Economics
s’imparteix íntegrament en anglès.
Organitza intercanvis amb les millors universitats
del món; un total de 119 reben 300 alumnes de la
Facultat cada any i a la Facultat arriben 350 estudiants
internacionals. Consulta les universitats a què podràs
anar a www.upf.edu/estudiarfora.
Facilita pràctiques en empreses i altres institucions
(900 el curs 2018-2019).
Ofereix els graus següents:
Grau en Administració i Direcció d’Empreses
Grau en Ciències Empresarials-Management
Grau en Economia
Grau en International Business Economics
Doble grau en Dret i Administració i Direcció
d’Empreses o Economia
Grau en Filosofia, Política i Economia
(UPF, UAB, UAM, UC3M)

D’altra banda, juntament amb la UPC, imparteix el
grau en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica
(Industrial Technologies and Economic Analysis).

La preinscripció als graus es fa en línia a
accesuniversitat.gencat.cat, de juny a juliol.

Tots els graus de la Facultat fomenten el rigor, la solidesa
analítica i el treball constant i disciplinat. Degut al
tipus, l’organització i els horaris de l’activitat acadèmica,
els nostres graus requereixen dedicació a temps
complet i són difícilment compatibles amb activitats
remunerades externes.

La Facultat ha rebut el
certificat CeQuInt, que la
converteix en la primera i
única d’Espanya a obtenir
aquest reconeixement,
atorgat per catorze agències
europees d’acreditació com a
constatació de la incorporació
d’una dimensió internacional
i intercultural a l’educació
superior.

Tots els graus comparteixen una part del pla d’estudis,
especialment a primer i a segon curs. A partir de tercer
curs, les assignatures obligatòries corresponen al grau
escollit i, a més a més, els estudiants poden definir el seu
perfil formatiu triant entre un ampli ventall d’optatives.
La Facultat ha establert un acord amb la Toulouse
School of Economics (TSE), pel qual s’ofereix la doble
titulació Toulouse School of Economics (TSE) - grau en
Economia (UPF). Els estudiants d’Economia de la UPF
que cursin el quart any a la TSE obtindran al final del
programa els títols de Licence i Maîtrise 1 (primer any
de màster) de la Universitat de Tolosa, a més del grau en
Economia de la UPF, i podran accedir al segon any de
màster a la TSE.
Així mateix, s’ha establert un conveni amb la Higher
School of Economics de Sant Petersburg, que permetrà
obtenir els títols de grau en Economia per la UPF i de
BA in Economics per la institució russa, en quatre anys.

Tots els graus de la Facultat han obtingut el segell de
qualitat de l’Agència de Qualitat Universitària de la
Generalitat de Catalunya.

La Facultat també organitza activitats
per a estudiants de secundària. Així que si tens
ganes de tastar l’economia i l’empresa, inscriu-te a
l’

Olimpíada d’Economia
o als
Bojos per l’Economia
o presenta el teu treball de recerca de batxillerat al
premi UPF al millor treball
de recerca en economia
i empresa

Campus de la Ciutadella
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Times Higher
Education
(2020)

Rànquing QS
(2019)

46a.

del món en
economia i
negocis

(1a. espanyola
i 15a. d’Europa)

100

Entre les

millors del món
en economia

Rànquing de
la Universitat
de Xangai
(2019)
Rànquing
d’El Mundo
(2019)

Rànquing
d’El Mundo
(2019)

75
1a.

Entre les

millors del món
en economia

en economia i
relacions laborals
d’Espanya

2a.

en finances
i comptabilitat
d’Espanya

Grau en

Administració
i Direcció d’Empreses
Elisenda Martínez Díez
Estudiant del grau en
Administració i Direcció d’Empreses
El grau en ADE et
proporcionarà els
coneixements d’economia
i les habilitats necessaris
per treballar en la
gestió de diferents àrees
d’activitat de les empreses
en qualsevol dels seus
àmbits d’acció: financer,
comercial, de gestió dels
recursos humans, etc.,
tant en una multinacional
com en petites i mitjanes
empreses.

Branca
Nota de tall 2019-2020
Durada i crèdits
Idiomes
Pràctiques
Estades a l’estranger

Sortides professionals

“A través del Campus Treball és molt fàcil trobar una empresa
on fer les pràctiques i, a més a més, per ser de la UPF cobres
5 € l’hora, cosa que no és igual en altres universitats, on
pot ser que tinguis pràctiques sense cobrar. I crec que és
molt important, perquè, d’acord, són pràctiques; però qui vol
regalar el seu temps?”
I ara…, què? / universitariperfi.wordpress.com

Ciències socials i jurídiques
10,922
Quatre cursos acadèmics. 240 crèdits ECTS
Català, castellà i anglès (depenent de l’assignatura). Des del primer curs
s’imparteixen assignatures en anglès
Opcionals, i poden fer-se a tercer o a quart
Opcionals
Administrador i analista de sistemes, gestió pública i institucions sense ànim
de lucre, analista de mercats, assessor fiscal, auditor, consultor d’empreses,
consultor d’inversions i finances, consultor d’organismes europeus i internacionals,
director comercial i expert en màrqueting, avaluador de projectes, expert
en comptabilitat, expert en logística, tècnic en recursos humans i gestió
del coneixement, gestor i director d’empreses

Horaris

Matí i tarda

Places

170

Ponderacions de les
assignatures a les PAU (0,2 (2019)

Taxa d’èxit (2015-2016)

(crèdits superats/crèdits presentats)

Grau en

Ciències EmpresarialsManagement

Biologia
Economia de l’Empresa
Física
Geografia
Història de la Filosofia
Matemàtiques
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
Química

91,43%

Satisfacció amb els graus (AQU 2017)

91,3%

Inserció laboral (AQU 2017)

96,7%

Qualitat

Pla d’estudis
Juan Mª Castillo
PRIMER
curs

SEGON
curs

TERCER
i QUART
curs

Anàlisi de Dades
Economia de l’Empresa
Introducció a la Comptabilitat Financera
Introducció a la Macroeconomia
Introducció a la Microeconomia

Introducció al Dret de l’Empresa
Matemàtiques I
Matemàtiques II
Matemàtiques III
Microeconomia I

Anàlisi d’Estats Comptables
Econometria
Economia Financera
Història Econòmica i de l’Empresa
Introducció a la Teoria de Jocs

Macroeconomia I
Microeconomia II
Organitzacions Econòmiques i Mercats
Probabilitat i Estadística
Seminar Paper

Comptabilitat de Costos I
Comptabilitat Financera
Direcció Comercial I
Direcció Comercial II
Direcció d’Operacions
Direcció Estratègica I

Direcció Estratègica II
Direcció Financera I
Direcció Financera II
Recursos Humans I
Règim Fiscal de l’Empresa

El grau en Ciències
EmpresarialsManagement és similar
al grau en Administració
i Direcció d’Empreses,
encara que amb una orientació
més pràctica. Per aquesta raó,
assignatures més enfocades cap a la
gestió de l’empresa prevalen sobre
aquelles que busquen aprofundir en
eines d’anàlisi i mètodes quantitatius.
Coneixeràs totes les seves àrees
funcionals i adquiriràs les
habilitats personals necessàries per
desenvolupar el teu lloc de treball.
Aquesta formació et permetrà
accedir, en un futur, a càrrecs
directius.

Branca

QUART
curs

Nota de tall 2019-2020
Durada i crèdits

Treball de Fi de Grau

Idiomes
S’han d’escollir assignatures optatives dels perfils formatius següents:

Assignatures
optatives

Comptabilitat
Comunicació
Dret
Economia Financera
Economia i Gestió Pública
Enginyeria

Història
Humanitats
Investigació Operativa
Macroeconomia
Màrqueting
Microeconomia

Organització d’Empreses
Pràctiques
Recursos Humans
Relacions Internacionals
Tècniques Quantitatives

Pràctiques
Estades a l’estranger

Sortides professionals

Estudiant del grau en
Ciències Empresarials-Management

“Estudiar a la UPF, la millor universitat
d’economia i empresa d’Espanya i una de les millors
universitats del món en aquest sector, ha sigut un
somni i un gran repte. No només personalment,
sinó també acadèmicament. T’asseguro que podràs
compartir classes teòriques amb professors
de gran nivell, amb moltíssima experiència i
professionalitat en el seu sector, i amb una
implicació en la docència que de vegades sorprèn.”

Ciències socials i jurídiques
10,838
Quatre cursos acadèmics. 240 crèdits ECTS
Català, castellà i anglès (depenent de l’assignatura). Des del primer curs
s’imparteixen assignatures en anglès
Opcionals, i poden fer-se a tercer o a quart
Opcionals
Analista de mercats, auditor, assessor fiscal, director comercial, director de
comptabilitat, director d’investigació de mercats, director de màrqueting, gestió
i direcció d’empreses, gestió dels recursos humans, exercici privat de la professió
(consultories, despatxos, empreses, etc.), expert en finançament empresarial, tècnic
comercial de l’Estat, tècnic en organismes internacionals (UE, ONU, etc.)

Horaris

Matí i tarda

Places

110

Grau en

Economia

Biologia
Economia de l’Empresa

Ponderacions de les
assignatures a les PAU (0,2)
(2020)

Taxa d’èxit (2017-2018)

(crèdits superats/crèdits presentats)

Física
Geografia
Història de la Filosofia
Matemàtiques
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
Química
95,87%

Satisfacció amb els graus
(AQU 2017)

97,8%

Inserció laboral (AQU 2017)

95,7%

Qualitat

Pla d’estudis
PRIMER
curs

SEGON
curs

TERCER
i QUART
curs

Anàlisi de Dades
Direcció Comercial I
Dret de l’Empresa I
Dret de l’Empresa II
Economia

Introducció a la Comptabilitat
Financera
Matemàtiques
Matemàtiques Financeres
Organització i Administració
d’Empreses I

Anàlisi d’Estats Comptables
Comptabilitat de Costos I
Direcció Comercial II
Direcció Estratègica I
Economia Financera
Estadística

Història de l’Empresa
Mètodes Quantitatius per a la
Presa de Decisions
Organització i Administració
d’Empreses II
Recursos Humans I

Comerç Exterior I
Comptabilitat de Costos II
Comptabilitat Financera
Creació d’Empreses
Direcció d’Operacions
Direcció Estratègica II

Direcció Financera I
Direcció Financera II
Investigació de Mercats I
Recursos Humans II
Règim Fiscal de l’Empresa
Sistemes d’Informació

El grau en Economia
et proporcionarà els
coneixements teòrics i
pràctics que permeten
analitzar acuradament
la realitat econòmica que
ens envolta, entendre
la interrelació entre
economia i societat, pensar
en els problemes econòmics
des de la perspectiva
global i en la seva resolució
a escala local i en els
diferents aspectes que
configuren un sistema
econòmic.

Branca
Nota de tall 2019-2020
Durada i crèdits
Idiomes

QUART
curs

Treball de Fi de Grau

Pràctiques
Estades a l’estranger

S’han d’escollir assignatures optatives dels perfils formatius següents:

Assignatures
optatives de
3r. i 4t.
curs

Comptabilitat
Comunicació
Dret
Economia Financera
Economia i Gestió Pública
Enginyeria

Història
Humanitats
Investigació Operativa
Macroeconomia
Màrqueting
Microeconomia

Organització d’Empreses
Pràctiques
Relacions Internacionals
Recursos Humans
Tècniques Quantitatives

Maria Orriols Domingo

Sortides professionals

Estudiant del grau
en Economia

“Tenia bastant clar que volia cursar Economia i dubtava
quina universitat escollir. Informant-me, però, de seguida
em vaig adonar que la UPF és capdavantera en el sector
de les ciències socials d’entre les universitats públiques”
Una mirada al futur
universitariperfi.wordpress.com

Ciències socials i jurídiques
10,560
Quatre cursos acadèmics. 240 crèdits ECTS
Català, castellà i anglès (depenent de l’assignatura). Des del primer curs
s’imparteixen assignatures en anglès
Opcionals, a tercer o a quart
Opcionals
Analista de mercats, analista de polítiques públiques, analista econòmic,
analista financer, analista monetari, consultor sectorial (finances,
assegurances, activitats no lucratives), direcció d’organismes i d’institucions
econòmiques, dissenyador de mecanismes i d’assignacions institucionals,
economista de l’Estat, estadístic aplicat, serveis d’estudis de banca, expert en
cooperació econòmica, expert en avaluació econòmica de projectes, expert en
regulació de la competència, expert en tècniques quantitatives per a la gestió,
serveis d’estudis

Horaris

Matí i tarda

Places

170

Ponderacions de
les assignatures a les PAU (0,2)
(2020)

Taxa d’èxit (2017-2018)

(crèdits superats/crèdits presentats)

Grau en

Industrial Technologies
and Economic Analysis
(UPF, UPC)

Biologia
Economia de l’Empresa
Física
Geografia
Història de la Filosofia
Matemàtiques
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
Química
88,47%

Satisfacció amb els graus (AQU 2017)

88,6%

Inserció laboral (AQU 2017)

89,8%

Qualitat

Pla d’estudis
Anàlisi de Dades
Economia de l’Empresa
Introducció a la Comptabilitat Financera
Introducció a la Macroeconomia
Introducció a la Microeconomia

Introducció al Dret de l’Empresa
Matemàtiques I
Matemàtiques II
Matemàtiques III
Microeconomia I

SEGON

Anàlisi d’Estats Comptables
Econometria I
Economia Financera
Història Econòmica i de l’Empresa
Introducció a la Teoria de Jocs

Macroeconomia I
Microeconomia II
Organitzacions Econòmiques i Mercats
Probabilitat i Estadística
Seminar Paper

TERCER
i QUART

Econometria II
Econometria III
Economia de la Informació
Economia Internacional I
Economia Laboral
Fonaments d’Economia Pública

Macroeconomia II
Macroeconomia Avançada I
Macroeconomia Avançada II
Mercats i Productes Derivats
Organització Industrial

PRIMER
curs

curs

curs

QUART
curs

El grau combina els àmbits temàtics de l’enginyeria industrial amb els fonaments
de l’economia per aportar coneixements interdisciplinaris d’alt nivell que permetin
adaptar-se a noves situacions, assimilar els futurs avenços tecnològics que la
indústria necessiti incorporar per a la millora dels seus productes i processos.
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Pompeu
Fabra (UPF) l’ofereixen conjuntament, en anglès, per respondre a la necessitat
de formar nous líders industrials que combinin una sòlida comprensió de la
innovació i la tecnologia amb un coneixement detallat de l’economia.
Capacita per accedir directament al màster universitari en Enginyeria
Industrial que s’imparteix a la UPC i ofereix la formació necessària per
continuar estudis superiors en economia. A més a més, ofereix una excel·lent
oportunitat per desenvolupar projectes d’innovació a través de les pràctiques
professionals en empreses nacionals i internacionals i excel·lents oportunitats
d’ocupabilitat.
Les assignatures es cursen als campus de les dues universitats.
D’aquesta manera, a més de la multidisciplinarietat dels ensenyaments
del grau, es comparteix espai i temps amb altres estudiants d’Enginyeria
Industrial i d’Economia. El bloc de tecnologies industrials es fa a l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la UPC i el bloc
d’economia, a la Facultat d’Economia i Empresa de la UPF.
Té un programa propi de beques, a més del programa de beques del sistema
universitari de Catalunya.

Treball de Fi de Grau

Branca
S’han d’escollir assignatures optatives dels perfils formatius següents:

Assignatures
optatives de
3r. i 4t.
curs

Comptabilitat
Comunicació
Dret
Economia Financera
Economia i Gestió Pública
Enginyeria

Història
Humanitats
Investigació Operativa
Macroeconomia
Màrqueting
Microeconomia

Organització d’Empreses
Pràctiques
Relacions Internacionals
Recursos Humans
Tècniques Quantitatives

Nota de tall 2019-2020
Durada i crèdits
Idioma
Pràctiques
Estades a l’estranger

Enginyeria i arquitectura i ciències socials i jurídiques
12,024
Quatre cursos acadèmics. 240 crèdits ECTS
Anglès
Ofereixen una excel·lent oportunitat per desenvolupar projectes d’innovació en
empreses nacionals i internacionals i excel·lents oportunitats d’ocupabilitat
Possibilitat de fer part de la docència en universitats internacionals de primer
nivell

Sortides professionals

Direcció i gestió de projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres
tecnològics de sectors industrials tan diversos com l’energia, l’automoció, la
siderúrgia i metal·lúrgia, la química, la robòtica, la indústria de l’automòbil
i del ferrocarril, la construcció metàl·lica, mecànica i elèctrica, els materials
intel·ligents, la nanotecnologia o la bioenginyeria, entre d’altres
Càlcul i disseny de productes i processos, tenint en compte la conjuntura
econòmica, el sector, el mercat i les activitats empresarials
Planificació estratègica, micro- i macroeconòmica, gestió de la qualitat i gestió
mediambiental
Recerca, desenvolupament i innovació en productes, processos i metodologies i
implicacions en la seva gestió
Lideratge i gestió d’entorns econòmics en procés de canvi
Economia i gestió de les empreses dels sectors regulats i dels serveis de xarxa

Horaris

Dedicació als estudis a temps complet: matí i tarda

Places

50

Títol que s’obtindrà
Ponderacions de les assignatures
a les PAU (0,2) (2020)
Lloc
Organització

curs

SEGON
curs

TERCER
curs

QUART
curs

Assignatures
optatives

International
Business Economics

Graduat en Tecnologies Industrials i Anàlisi Econòmica

Física

Matemàtiques

Química

Campus Diagonal Sud (ETSEIB-UPC) i campus de la Ciutadella (UPF)
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB-UPC) i
Facultat d’Economia i Empresa (UPF)

Pla d’estudis
PRIMER

Grau en

Calculus I (UPC)
Algebra and Geometry (UPC)
Physics I (UPC)
Programming (UPC)

Chemistry (UPC)
Calculus II (UPC)
Physics II (UPC)
Probability and Statistics (UPF)

Introduction to Economics (UPF)
Introduction to Game Theory
(UPF)

Mechanics (UPC)
Numerical Methods in
Engineering (UPC)
Industrial Design (UPC)
Microeconomics I (UPF)

Macroeconomics I (UPF)
Mechanism and Machine
Theory (UPC)
System Dynamics (UPC)

Continuum Mechanics (UPC)
Quality Management ECTS (UPC)
Microeconomics II (UPF)
Macroeconomics II (UPF)

Modelling, Optimisation
and Simulation (UPC)
Production Management (UPC)
Econometrics (UPF)
Strength of Materials (UPC)

Electrotechnics (UPC)
Fluid Mechanics (UPC)
Microeconomics III (UPF)
Macroeconomics III (UPF)

Science and Technology
of Materials (UPC)
Thermodynamics (UPC)
Manufacturing (UPC)

Digital Control (UPC)
Project Management (UPC)
Electric Machinery (UPC)
Environmental

Advanced Econometrics
Advanced Game Theory
Behavioural Economics
Big Data
Environmental Economics

Engineering (UPC)
Data Management (UPF)
Optional Subject I (UPF)
Heat Transfer (UPC)

Ethics and Welfare Economics
Experimental Economics
Financial Economics
Industrial Organisation,

Aida Galera Pardos
International Business Economics és
l’equivalent d’Administració i Direcció
d’Empreses, però d’orientació encara més
internacional. El grau et proporcionarà
una capacitat especial perquè sàpigues
interrelacionar continguts, mètodes i
visions de la complexitat del món en l’àmbit
de l’economia i l’empresa en un context
multicultural. Et formarà per ser capaç de fer
front als reptes de la direcció i l’administració
d’empreses amb un fonament analític profund
i una orientació internacional completa. El
grau proporciona els coneixements d’economia
i les habilitats necessaris per treballar en
la gestió de diferents àrees d’activitat de les
empreses, tant en una multinacional com en
petites i mitjanes empreses.

Branca
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Electronics (UPC)
Optional Subject II (UPF)
Bachelor’s Thesis (UPC/UPF)

Innovation and Technological
Change
International Economics
Negotiation and Public
Economics

Durada i crèdits

Idiomes

Pràctiques
Estades a l’estranger

Estudiant del grau
en IBE

“IBE me ha aportado la posibilidad
de aprender qué papel desempeñan la
economía y los negocios internacionales
en la sociedad actual.”
Llegando de manera
ordenada al final de una etapa
universitariperfi.wordpress.com

Ciències socials i jurídiques
12,436
Quatre cursos acadèmics. 240 crèdits ECTS
Anglès
És indispensable tenir un nivell d’anglès corresponent al B2 del Marc
Europeu Comú de Referència (MECR), malgrat que per accedir al grau no hi
ha una prova específica de nivell
Opcionals, i poden fer-se a tercer o a quart, a l’estranger o en empreses
d’àmbit internacional
Obligatòries, i s’han de fer, preferentment, en un país de llengua anglesa
(mínim 20 crèdits ECTS)

Sortides professionals

Consultor d’inversions i finances internacionals, analista de mercats internacionals,
assessor fiscal, auditor, consultor d’empreses, director comercial i expert en
màrqueting, avaluador de projectes internacionals, expert en comptabilitat
internacional, gestor i director d’empreses, consultor d’organismes europeus i
internacionals, tècnic en recursos humans i gestió del coneixement, administrador
i analista de sistemes, gestió pública i institucions sense ànim de lucre, expert en
logística internacional, cap de vendes, director comercial, tècnic d’administració
i direcció d’empreses internacionals, tècnic de tributació internacional, cos de
funcionaris europeus i d’organismes internacionals

Horaris

Matí i tarda

Places

90

Ponderacions de
les assignatures a les PAU (0,2)
(2020)

Taxa d’èxit (2017-2018)

(crèdits superats/crèdits presentats)

Biologia
Economia de l’Empresa
Física
Geografia
Història de la Filosofia
Matemàtiques
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
Química

97,38%

curs

SEGON
curs

TERCER
i QUART
curs

Assignatures
optatives de
3r. i 4t.
curs

QUART
curs

Business Economics
Data Analysis
Introduction to Business Law
Introduction to Financial Accounting
Introduction to Macroeconomics

Introduction to Microeconomics
Mathematics I
Mathematics II
Mathematics III
Microeconomics I

Econometrics
Economic Institutions and Markets
Financial Economics
Financial Statements Analysis
International Business

International Economics and Business History
Introduction to Game Theory
Macroeconomics I
Microeconomics II
Probability and Statistics

Cost Accounting I
Finance
Human Resources I
International Economics I
International Finance
International Financial Accounting

International Marketing
International Strategic Management
International Taxation
Marketing
Operations Management
Strategic Management I

Es poden escollir fins a 54 crèdits d’assignatures optatives dels perfils formatius següents:
Accounting
History
Microeconomics
Business Organization
Human Resources
Operations Research
Communication
Humanities
Private International Law
Economics and Public
International Relationships
Public International Law
Management
Law
Quantitative Techniques
Engineering
Macroeconomics
Synthesis
Financial Economics
Marketing

Final Year Project

Dret i Administració
i Direcció d’Empreses
o Economia
Alba Pijoan

Qualitat

Pla d’estudis
PRIMER

Doble grau en

Estudiant del doble grau en Dret i Economia
El doble grau en Dret i
Administració i Direcció
d’Empreses o Economia
té un pla d’estudis que
permet obtenir les dues
titulacions, el grau en Dret
i el grau en Administració
i Direcció d’Empreses
o en Economia, en un
període de cinc cursos i un
trimestre. Es tracta d’una
doble formació de caràcter
econòmico-empresarial i
jurídic amb una excel·lent
complementarietat
formativa
i una elevada demanda
professional.
El pla d’estudis està
dissenyat de tal
manera que en els tres
primers anys es cursen
assignatures de Dret i
assignatures comunes
d’ADE i d’Economia.
D’aquesta manera,
l’estudiant ha d’esperar
al quart curs per
especialitzar-se i optar
pel doble grau en Dret i
Administració i Direcció
d’Empreses o el doble grau
en Dret i Economia.

“Per a tots aquells que us facin por les
matemàtiques, estigueu tranquils i deixeu les
vostres pors al marge, ja que la UPF ofereix
un curs d’introducció a les matemàtiques al
setembre per a tots els qui vulgueu reforçarles abans d’iniciar l’any acadèmic.”
Economia o ADE?
universitariperfi.wordpress.com

Branca
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Durada i crèdits

Ciències socials i jurídiques

Activitat de les Administracions
Dret de la Unió Europea

12,112

SEGON

Cinc cursos acadèmics i un trimestre. 480 crèdits ECTS

curs

Dret Internacional Públic
Drets i Llibertats Fonamentals
Econometria I

Idiomes
Pràctiques
Estades a l’estranger

Sortides professionals

Català, castellà i anglès (depenent de l’assignatura)

Advocat, procurador, funcionari públic, jutge, notari, registrador, fiscal,
personal acadèmic i investigador, inspector d’Hisenda, inspector de Treball,
membre del cos diplomàtic, funcionari d’organitzacions internacionals,
consultor jurídic, empleat de banca, de serveis financers o d’assegurances,
assessor jurídic d’organitzacions no governamentals

Places

90

(crèdits superats/crèdits presentats)

Biologia
Economia de l’Empresa
Física
Geografia
Història de la Filosofia
Matemàtiques
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
Química

TERCER
curs

Filosofia del Dret

Contractes

Introducció a la Teoria de Jocs

Dret Financer

Macroeconomia I

Dret Penal: Part Especial

Organitzacions Econòmiques i Mercats

Dret Penal: Part General

Propietat i Drets Reals

Economia Financera

Seminar Paper

Direcció Comercial II (ADE)/
Macroeconomia Avançada I (ECO)

QUART
curs

Direcció Financera I (ADE)/
Econometria II (ECO)
Direcció Financera II (ADE)/
Econometria III (ECO)
Dret Col∙lectiu del Treball
Dret de Danys

96,67%

Dret de Família

curs

Anàlisi de Dades

Matemàtiques II

Fonaments del Dret Privat i de l’Empresa

Matemàtiques III

Història del Dret

Microeconomia I

Història Econòmica i de l’Empresa
Introducció a la Macroeconomia

Organització Constitucional
de l’Estat i Fonts del Dret

Introducció a la Microeconomia

Teoria del Dret

Matemàtiques I

Anàlisi d’Estats Comptables

Direcció Comercial I (ADE)/
Macroeconomia II (ECO)

CINQUÈ

curs

Probabilitat i Estadística

Economia de l’Empresa

Pla d’estudis

PRIMER

Microeconomia II

Opcionals

Matí i tarda

Taxa d’èxit (2017-2018)

Introducció a la Comptabilitat Financera

Opcionals i poden fer-se a cinquè o a sisè curs

Horaris

Ponderacions de
les assignatures a les PAU (0,2)
(2020)

Institucions Bàsiques
del Dret Administratiu

SISÈ
curs

Dret Individual del Treball i Protecció
Social
Dret Mercantil: Dret de la Competència
i Propietat Intel∙lectual
Dret Mercantil: Dret de Societats
Dret Tributari
Introduction to Common Law
Macroeconomia Avançada II (ECO)/
Règim Fiscal de l’Empresa (ADE)
Urbanisme i Dret del Territori

Comptabilitat Financera (ADE)/
Economia de la Informació (ECO)

Dret de Successions

Conflicte de Lleis

Dret Processal Civil

Direcció d’Operacions (ADE)/
Organització Industrial (ECO)

Dret Processal Civil Internacional

Direcció Estratègica I (ADE)/
Economia Internacional I (ECO)

Dret Mercantil: Dret Concursal

Dret Processal Penal
Optativa de Dret

Direcció Estratègica II (ADE)/
Economia Laboral (ECO)

Resolució Alternativa de Conflictes

Comptabilitat de Costos I (ADE)/
Fonaments d’Economia Pública (ECO)

Recursos Humans I (ADE)/Mercats
i Productes Derivats (ECO)

Optativa d’ADE/Economia

Treball de Fi de Grau d’ADE/Economia

Treball de Fi de Grau de Dret

Grau en

Filosofia, Política
i Economia
(UPF, UAB, UAM, UC3M)

Clara
Rivera
Estudiant del grau en
Filosofia, Política i Economia

El grau en Filosofia, Política i Economia, amb una
forta tradició en l’àmbit acadèmic anglosaxó, s’imparteix
actualment a gairebé cinquanta universitats de referència
(Duke, Berna, Hamburg, Manchester, Oxford,
Pennsilvània o Yale), i té com a objectiu principal
formar-te com a professional perquè puguis exercir
la teva activitat en institucions públiques i privades.
Obtindràs 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.
Un altre objectiu del grau és que comprenguis que
les societats contemporànies estan situades en un marc
geogràfic, cultural i històric concret i que coneguis
les relacions de dependència i d’interdependència dels
problemes i dels conflictes que hi sorgeixen, així com
que adquireixis una comprensió cosmopolita per arribar
a propostes de solució d’aquests problemes.

“L’any passat estava
fent Dret i quan arribava
a casa em posava a
llegir filosofia, en lloc
d’estudiar dret. Vaig
decidir canviar al grau
en Filosofia, Política i
Economia perquè em
permet tocar una sèrie
de disciplines que són
una combinació que no
s’ha donat abans.”

La governabilitat té tant una dimensió institucional com
una dimensió normativa que has de poder comprendre.
Els coneixements i les propostes inherents a l’assoliment
d’aquest objectiu se centren en el marc de teories
(científiques, normatives) i de propostes (jurídiques,
polítiques), en què es treballaran:
 es diferents perspectives de la història del present
L
o la història immediata (tipus d’històries i tipus de
descripcions) i les seves metodologies diverses.
La diversitat cultural, atès que ni la globalització ni
les perspectives cosmopolites es troben en un context
de significats culturals/valors neutres.
Les qüestions de gènere i de raça (diversitat de gènere
i ètnica), tant en les relacions entre cultures com en
llocs de conflicte i de dinàmica social.
Les diverses posicions ideològiques, teòriques i
normatives a l’hora de comprendre els objectius
generals.
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Durada i crèdits
Idiomes
Pràctiques
Estades a l’estranger

Sortides professionals

El grau està organitzat per les quatre universitats que
configuren l’Aliança 4 Universitats (A4U): la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Autònoma
de Madrid (UAM), la Universitat Carlos III de Madrid
(UC3M) i la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona
(UPF). Aquesta última n’és la coordinadora acadèmica.
Per cursar aquest grau pots matricular-te en qualsevol
de les quatre universitats que l’organitzen, seguint els
procediments normals de preinscripció universitària.

12,888

Primer semestre (UPF)

Segon semestre (UAB)

Història Contemporània

Ètica

Història de la Filosofia Política

Govern i Polítiques Públiques

Introducció a la Ciència Política

Història del Pensament Econòmic

Matemàtiques

Microeconomia

Organització Constitucional de l’Estat

Seminari Interdisciplinari I

Primer semestre (UAM)

Segon semestre (UC3M)

Actors Polítics i Acció Col·lectiva

Introducció a l’Econometria

Anàlisi Política i Teories
de la Democràcia

Lògica i Argumentació

Macroeconomia

Seminari Interdisciplinari II

Estadística Descriptiva

Teoria Microeconòmica

Política Internacional

Filosofia Política Contemporània

Quatre cursos acadèmics. 240 crèdits ECTS
Català, castellà i anglès (depenent de l’assignatura)

Assignatures obligatòries

Optatives

TERCER
i QUART

Optatives a partir de tercer curs
La inserció laboral pot encaixar en la política, el periodisme, la indústria,
l’educació, la direcció d’empreses, la consultoria i les relacions públiques,
els serveis diplomàtics, els governs autonòmics i locals i els organismes
internacionals, entre d’altres

Places

60 (30 a la UAB-UPF, 15 a la UAM i 15 a la UC3M)

Ponderacions de
les assignatures a les PAU (0,2)
(2020)

curs

curs

Jornada completa

Preinscripció

PRIMER

SEGON

Ciències socials i jurídiques

Horaris

Lloc

Pla d’estudis

curs

Economia de l’Empresa
Física
Geografia
Grec
Història de la Filosofia

Llatí
Matemàtiques
Matemàtiques Aplicades
a les Ciències Socials

Econometria/Estadística Aplicada
Teoria de la Societat
Metodologia d’Investigació en Ciència Política
Seminari d’Investigació
Treball de Fi de Grau

Filosofia i Pensament Contemporanis
Societat i Cultura en el Món Contemporani

Els dos semestres de primer es fan a Barcelona, a la UPF i a la UAB, i segon
es fa a Madrid, a la UAM i a la UC3M; tercer i quart es fan a la universitat on
t’hagis matriculat
En qualsevol de les universitats que organitzen el grau. En el cas de la UAB i
de la UPF, la preinscripció l’has de fer en línia a accesuniversitat.gencat.cat, de
juny a juliol

Anàlisi del Discurs Social

Desenvolupament, Globalització i Tradicions Culturals
Ètica, Racionalitat i Democràcia

Assignatures
optatives*

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

*Les universitats oferiran un ampli ventall d’assignatures optatives en aquests àmbits.

T’ajudem
a decidir...
Vine a les Jornades de Portes
Obertes dels graus als campus

(de febrer a abril)

Vine a les fires i jornades d’orientació universitària en què participem

Comparteix
les experiències dels

nostres estudiants al blog

Universitari per fi
Consulta
la nostra


Guia d’activitats
per a secundària
  a
Matricula’t

Campus Júnior,

els cursos d’estiu pensats per a tu,
entre altres moltes propostes!

Segueix
l’actualitat

de la UPF amb el

butlletí
L’Hora del Pati

Participa
en els nostres
cursos i tallers:
Bojos per l’Economia, Bojos per
la Ciència, Escolab, HumaniTast,
wisibilizalas…
Presenta’t als nostres

premis al millor treball

de recerca de
batxillerat

Tens tota la informació a www.upf.edu/graus

Graus de la UPF

Segueix-nos a les xarxes socials...

Grau

@JolaPompeu			 @UPFBarcelona			

Universitat Pompeu Fabra

Durada i ECTS

Preu (1)

4 anys (240)
6 anys (360)

2.512,72 €
2.354,60 €

4 anys (240)
4 anys (240)

1.657,12 €
1.657,12 €

4 anys (240)
4 anys (240)
4 anys (240)

2.358,66 €
2.358,66 €
2.287,12 €

4 anys (240)
4 anys (240)
5 anys (480)
4 anys (240)
5 anys i un trimestre (480)
5 anys i un trimestre (480)
4 anys (240)

9.250,00 £
1.657,12 €
2.213,06 €
1.657,12 €
2.743,73 €
2.743,73 €
1.657,12 €

4 anys (240)
4 anys (240)
4 anys (240)
4 anys (240)
4 anys (240)

1.657,12 €
1.682,39 €
1.657,12 €
1.657,12 €
1.657,12 €

4 anys (240)
4 anys (240)
4 anys (240)
4 anys (240)
4 anys (240)

2.512,72 €
2.512,72 €
2.512,72 €
2.512,72 €
2.512,72 €

3 anys (180)
4 anys (240)

1.657,12 €
1.657,12 €

4 anys (240)
4 anys (240)
5 anys i un trimestre (480)

2.358,66 €
2.322,89 €
2.895,21 €

CIÈNCIES DE LA SALUT I DE LA VIDA

Biologia Humana
Medicina (UPF-UAB)
CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS

Ciències Polítiques i de l’Administració
Filosofia, Política i Economia (UPF-UAB-UAM-UC3M)
COMUNICACIÓ

Comunicació Audiovisual
Periodisme
Publicitat i Relacions Públiques

On som?...

DRET

Bachelor of Laws (KCL) + Dret (UPF) (en anglès) (2) (3)
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció + Dret (2)
Dret
Dret + Administració i Direcció d’Empreses (2)
Dret + Economia (2)
Relacions Laborals

Campus de la Ciutadella
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

La Ram

bla

Plaça de
Catalunya

Ciències polítiques i socials
Dret
Economia i empresa
Humanitats

Campus del Mar
Doctor Aiguader, 80
08003 Barcelona

.
Av

a

ECONOMIA I EMPRESA
Av

an

i
rid

e

M

Plaça de
les Glòries

.D

iag

ona

l

Parc
de la
Ciutadella

Administració i Direcció d’Empreses
Ciències Empresarials-Management
Economia
Industrial Technologies and Economic Analysis (UPF-UPC) (en anglès)
International Business Economics (en anglès)
ENGINYERIES

Ciències de la salut i de la vida
Campus del Poblenou
Rda. del Litora

l

Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

Comunicació
Enginyeries
Traducció i ciències del llenguatge

Enginyeria Biomèdica
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (4)
Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació (4)
Enginyeria en Informàtica (4)
Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades (4)
HUMANITATS

Global Studies (en anglès)
Humanitats
TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL LLENGUATGE

Llengües Aplicades
Traducció i Interpretació
Traducció i Interpretació + Llengües Aplicades (2)
GRAU OBERT

2.287,12 €

Accés a la universitat que permet a l’estudiant adquirir una formació transdisciplinària abans de triar l’estudi en el qual es
vol graduar. El programa permet cursar assignatures de diferents estudis de grau durant el primer any i el primer trimestre del segon any. Durant el tercer trimestre, l’estudiant sol·licita el grau en el qual vol aconseguir la seva titulació, i obté
l’admissió si compleix els requisits corresponents.

Telèfon: (+34) 93 542 20 00

(1) P
 reus orientatius de primer curs (2019-2020) equivalents a 60 crèdits matriculats, fixats anualment per Decret de la Generalitat de Catalunya per a totes les
universitats públiques catalanes.
(2) S’obtenen dos títols, un per a cada grau.
(3) L
 a preinscripció es fa al King’s College London al gener. El preu dels dos primers anys és 9,250 £, perquè es fan al Regne Unit, i els dels dos últims anys és el
preu del grau en Dret de la UPF.
(4) Aquests graus es poden cursar íntegrament en anglès.

ESTUDIS SIMULTANIS

Els estudis simultanis permeten començar un segon grau a partir de tercer curs del grau en què estàs matriculat i obtenir dos
títols, en 5 o 6 anys, dels graus que decideixis fer a la vegada. Es poden començar per un grau o l’altre, indistintament. No
apareixen a l’aplicació de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya.
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals + Enginyeria en Informàtica
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals + Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades
Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació + Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació + Enginyeria en Informàtica
Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació + Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades
Enginyeria en Informàtica + Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades
Dret + Ciències Polítiques i de l’Administració
Dret + Relacions Laborals
Humanitats + Periodisme (itinerari Humanitats)

Graus dels centres adscrits a la UPF
Escola Superior de Comerç Internacional

www.esci.upf.edu

Bioinformatics (UPF-UB-UPC) (en anglès)
Negocis i Màrqueting Internacionals
Elisava Escola Superior de Disseny

www.elisava.net

Disseny
Enginyeria en Disseny Industrial
Escola Superior d’Infermeria del Mar

www.parcdesalutmar.cat

Infermeria
TECNOCAMPUS

www.tecnocampus.cat

Escola Superior de Ciències de la Salut

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Fisioteràpia
Infermeria
Fisioteràpia + Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (2)
Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa

Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació
Business and Innovation Management (en anglès)
Logística i Negocis Marítims
Màrqueting i Comunitats Digitals
Turisme i Gestió del Lleure
Administració d’Empreses + Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals (2)
Turisme i Gestió del Lleure + Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació (2)
Escola Superior Politècnica

Disseny i Producció de Videojocs
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació
Enginyeria d’Organització Industrial
Enginyeria Mecànica
Mitjans Audiovisuals
Enginyeria Informàtica de Gestió + Sistemes d’Informació + Disseny i Producció de Videojocs (2)

notes

TATISREVIN
UEPMO
ARBA

UPFGREC 851-19/I

www.upf.edu/graus

