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GESTIONAR LA COMPLEXITAT I LA INCERTESA 



GRAU ÚNIC EN EL SISTEMA UNIVERSITARI 
CATALÀ 

 Graus paral·lels al sistema universitari espanyol: hi ha només 
els graus combinats de dues de les tres disciplines que aquest 
implica 

 

 La tradició en les sistema universitari britànic resulta similar 
als graus combinats esmentats, que són més joves que els seus 
homòlegs anglosaxons. 

 

 Només a l’University College de Londres hi ha un grau similar, 
però centrat en el marc europeu i molt vinculat a Europa de 
l’Est i al domini de llengües i cultures eslaves des de l’Edat 
Moderna. 



GRAU DE TRES ANYS, EN ANGLÈS 

 Formació bàsica de 3 anys. 

 Grau presencial, interfacultatiu i interdisciplinari 

 Vocació internacionalitzadora 

 Nivell mínim aconsellable d’anglès B-2 

 180 Crèdits (assignatures de formació bàsica+ 
obligatòries +optatives). 

 Torn de matí (2 semestres) 

 

 Continuïtat de la formació: 
 

 1 Màster a la UE (120 crèdits) 

 1 Màster+1 Màster (60+60 crèdits) 



OBJECTIUS FORMATIUS 

 El grau té com a objectiu la formació de titulats capacitats 
per entendre i analitzar de manera crítica els 
fenòmens polítics, econòmics i socials actuals amb 
una perspectiva global, fent un ús eficaç dels 
instruments d’anàlisi fonamentals que proporcionen 
aquestes matèries. 

 

 Va adreçat a persones interessades a analitzar i preveure 
solucions dels reptes i problemes relacionats amb el 
món globalitzat; concretament, les implicacions dels 
processos històrics, polítics i econòmics que permeten 
entendre la situació actual de comunicació i 
interdependència entre els països del món. 



PLA D’ESTUDIS 

 Crèdits: Formació bàsica (FB), Obligatoris  (OB), 
Optatius (OT) i Treball de fi de Grau (TFG) 
 

 1r curs: 54 FB (9 assignatures), 6 OB (1 assignatura) 
 

 2n curs: 60 OB (10 assignatures) 
 

 3r curs: 24 OB (4 assignatures), 30 OT (5 
assignatures) i 6 TFG (1 assignatura) 

 

 - Totes les assignatures tindran caràcter semestral. 

 



PLA D’ESTUDIS (1r. Curs) 

1r semestre: 

 

· Història Contemporània Universal 
(des de 1945) 

· Teoria Política 

· Institucions Polítiques 

· Eines per a l’Anàlisi Empírica 

· Principis d’Economia I: 
Microeconomia 

 

 

2n semestre: 

 

· 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 

 
 

Història  Política  Economia 



PLA D’ESTUDIS (2n. Curs) 

1r semestre: 

 

Estadística 

Comportament Polític 

Relacions Internacionals  

Història Contemporània d’Àsia 
Oriental 

Història Contemporània d’Amèrica 
Llatina  

 

 

 

2n semestre 

 

Polítiques Públiques 

Economia Pública 

Història Contemporània d’Orient 
Mitjà i Àsia Central 

Història dels Estats Units d’Amèrica 
(des de 1945) 

Economia Internacional 

Història  Política  Economia 



PLA D’ESTUDIS (3r. Curs) 

1r semestre 

 

· Catalunya en l’Espanya 

Contemporània 

· Integració Econòmica i Institucions 
Econòmiques Multilaterals 

· Política Comparada 

· Institucions i Polítiques de la Unió 
Europea 

. Una assignatura optativa de lliure 
elecció entre una oferta total de tretze 

 

2n semestre 

 

· Treball de Final de Grau 

· Quatre assignatures optatives de 
lliure elecció entre una oferta total de 
tretze (malgrat que no totes s’oferiran 
en tots els cursos acadèmics) 

 

Història  Política  Economia 



ASSIGNATURES OPTATIVES 

· Globalització del Capital, del 
Treball i les Empreses en 
Perspectiva Històrica 

· Revolució i Contrarevolució en el 
Món Contemporani 

· Del Feixisme al Nacional─ 
Populisme en el 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 

 

Història  Política  Economia Geografia 



LA PERSPECTIVA 

-El món actual, des de 1945. 

-Aprendreu què necessitareu fer si us cal tenir més informació, anant 
enrere en el temps o més enllà en l’espai geogràfic. Els estris 
desenvolupats i les habilitats adquirides us serviran igualment si mai us 
cal transcendir les fronteres  que li hem posat al Grau. 

-Dinàmiques de present (del final de la Guerra Freda ençà) posades en 
relació amb el passat immediat. Ni tots els processos de desenvolupament 
o empobriment, ni tots els conflictes tenen arrels recents, ni tampoc tan 
llunyanes. 

- El marc de la Unió Europea 
posat en relació amb el major 
nombre d’escenaris regionals 
mundials amb els que es 
relaciona. 



SORTIDES PROFESSIONALS 

-Organismes públics de l’Administració. 

-Altres organismes públics com ara consorcis de promoció del comerç o de suport a 
l’activitat nacional i internacional de les empreses (cambres de comerç, 
organitzacions empresarials o sindicals). 

-Organitzacions internacionals (Parlament Europeu, Nacions Unides, Banc 
Mundial, Fons Monetari Internacional). 

-Organitzacions no governamentals. 

-Representacions consulars internacionals. 

-Centres de recerca públics associats a universitats o privats. 

-Grups pluridisciplinaris de generació de pensament (Think tanks). 

-Lobbis formals. 

-Empreses de consultoria econòmica, d’anàlisi geopolític, transparència i qualitat 
democràtica. 

-Empreses de consultoria vinculades al suport logístic de grans projectes de recerca 
(Programa Marco, Horizonte 2020, Science Foundation). 

-Mitjans de comunicació i agències de notícies internacionals. 

-Centres d’ensenyament. 

-Arxius i biblioteques. 
 



TASQUES PROFESSIONALS 

-Consultoria de solucions a problemes complexos (crisis migratòries, financeres, 
etc.). 

-Assessoria d’empreses en matèria de política econòmica i social. 

-Assessoria de relacions geopolítiques. 

-Membre de gabinets governamentals. 

-Coordinació de projectes europeus interdisciplinaris. 

-Coordinació de lobbies geopolítics. 

-Avaluació de programes internacionals. 

-Anàlisi polític-econòmic de premsa. 

-Especialista en relacions internacionals en organitzacions. 

-Funcionariat en organitzacions. 

-Mediació en zones de conflicte. 

-Recerca. 

-Ensenyament. 

-Disseny de plans d’actuació en països subdesenvolupats. 

-Arxiu i biblioteca. 
 


