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El nostre Departament a les Xarxes 
Coneix la UAB 

Pàgina 

 Departament 

http://www.uab.cat/web/departament-de-filosofia-1248648024997.html  

Grau 

http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/x-

1216708251447.html?param1=1229499856894&param10=3  

 

Twitter 

https://twitter.com/FilosofiaUab  

 

Facebook 

https://www.facebook.com/filosofiauab  

  

Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UC6W9NC_8MTkLuwAUKMRlRUg  

 
No PORNHUB! 
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Filosofia com a punt de partida! 

• Ex-alumnes famosos: 

i. Toni Comín, exconseller, diputat  

ii. Dani Alegret , teclista Els Amics de les Arts 

iii. Chus Martínez, comissària internacional d’art 

iv. Lluís Noguera, responsable del Cosmo Caixa  

v. Iu Andrés, periodista al diari ARA i 8TV 

vi. Isabel del Río, novel.lista de literatura juvenil 

 
 
 

• Llicenciats en filosofia d'altres universitats:  

i. Pepe Rubianes 

ii. Ada Colau 

iii. El Roto 

iv. Helena García Melero 

v. Santiago Auserón 

vi. Montse Barderí (novel.lista) 

vii. Ángel Gabilondo (ministre d'educació) 

viii. Álex de la Iglesia 

ix. Josep Guardiola 

x. Maria Teresa Campos 

 

Altres: 
i.Carlota Casiraghi  
ii.Shaquille O’Neal (s’autoanomena  «The 
Big Black Aristotle») 
iii.Harrison Ford (inacabats) 



v 

Un Campus d’Excel·lència Internacional 

Un campus internacional 

saludable i sostenible 

Pràctiques externes i mobilitat 

internacional 

Una universitat líder en recerca 

Una universitat que fomenta 

la innovació i 

l’emprenedoria 

Una docència de qualitat 

Una universitat solidària, 

participativa i cultural 

Coneix la UAB 



v 

Reconeguda pels millors rànquings 
Coneix la UAB 

147 
del món 

RÀNQUING TIMES 

HIGHER EDUCATION 

2018 

12 
del món 

QS TOP 50  

UNDER 50 RÀNQUING  

2018 

167 
del món 

RÀNQUING BEST 

GLOBAL UNIVERSITIES 

2018 



Vida del campus intensa! 



Tria on vols anar 
Coneix la UAB 

Un 19 % dels titulats han fet 

estades a l’estranger. 

Programa DRAC 

Programa SICUE 

Erasmus + 

UAB Exchange Programme 

Programa Propi Califòrnia 

Pràctiques externes: 
  

Erasmus  
Programa propi 



Filosofia 



La nota que necessites 

Opcions Nota de tall 

BATXILLERAT I CFGS  5,000 

 

Proves per a més grans de 25 anys  5,000 

*Nota de tall juliol de 2017 

 



BATXILLERAT I CFGS  

 Anàlisi Musical  0.1 

 Cultura Audiovisual  0.1 

 Dibuix Artístic  0.1 

 Dibuix Tècnic  0.1 

 Disseny  0.1 

 Economia de l’Empresa  0.1 

 Geografia  0.1 

 Grec  0.2 

 Història de l’Art / Fonaments de les Arts 0.1 

  
 

Opcions Ponderació 

Assignatures que ponderen 



 

BATXILLERAT I CFGS  

 Història de la Filosofia  0.2 

 Llatí  0.2 

 Literatura Catalana  0.1 

 Literatura Castellana  0.1 

 Matemàtiques aplicades a les CC.SS  0.1 

 

>25 ANYS Arts i Humanitats 

Opcions Ponderació 

Assignatures que ponderen 



El grau de Filosofia a la UAB 

 Proporciona la formació científica, històrica i sistemàtica dels  principals objectes 

de la reflexió filosòfica. 

 

 Mencions en Filosofia Fonamental i Filosofia Aplicada. 

 

 Departament unificat on totes les branques estan interconnectades (història de la 

filosofia, ètica, estètica, filosofia de la ciència, història de la ciència). 
 



Què necessites per estudiar Filosofia? 

  Interessos humanístics 

 

  Capacitat de síntesi i comprensió 

 

  Capacitat de raonament i d’abstracció 

 

  Esperit crític, reflexiu i amb facilitat verbal 



Així s’estructura el grau 

Crèdits: 240 ECTS (4 anys) 

 

Places: 60 

 

Horari: Un sol torn de matí i tarda 
 



Així s’estructura el grau 

Formació Bàsica 

Obligatòries 

Optatives 

Treball de fi de grau (TFG) 

Assignatures de la branca  

de coneixement de la titulació 

Representen el gruix del pla 

d’estudis 

Poden definir els itineraris o 

mencions 

60 

108 

66 

6 



Què aprendràs 

 Les mencions són itineraris que es fan constar al suplement europeu al títol. Per 

obtenir-la s’han de cursar 30 crèdits vinculats a cada itinerari.  

 

Filosofia Fonamental 

Filosofia Aplicada 

 

 S’ofereix una assignatura de Pràctiques Externes ( es pot fer a 3r o a 4t curs).  



Sortides professionals 

 Docència i investigació. 

 

 Gestió Cultural (difusió periodística i món editorial). 

 

 Assessorament ètic en comitès de bioètica d’hospitals i departaments de recursos 

humans. 

 

 Gestió cultural de les administracions públiques, de les fundacions i empreses de 

servei cultural, tant en formació com en tasques relacionades amb el lleure i 

l’educació no formal. 



Vols venir a visitar-nos? 
Un campus al teu servei 

Dia de les famílies: 

Inscripcions: 

www.uab.cat/dia-families 

dissabte 5 de maig 

Visita als habitatges 

de la Vila Universitària 

Rebuda de les famílies 

a la facultat/escola 
Servei gratuït de bus 

per visitar el campus  



Descarrega’t les guies! 

Connecta’t!  

www.uab.cat

/guies-pdf 

http://www.uab.cat/doc/guia-beques-ajuts.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-mobilitat-intercanvi.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-practiques-ocupabilitat.pdf
http://www.uab.cat/doc/10-raons-per-triar-uab.pdf


Moltes gràcies,  
t’esperem a la UAB! 

www.uab.cat 


