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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 



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 



Ciència Política i  

Gestió Pública + Dret 



Opcions Nota de tall 

BATXILLERAT I CFGS 10,380 

Proves per a més grans de 25 anys 6,563 

*Nota de tall juliol de 2017 

 

La nota que necessites 



Assignatures que ponderen 

Opcions Ponderació 

BATXILLERAT I CFGS Anàlisi Musical    0.1 

 Biologia    0.1 

 Ciències de la Terra    0.1 

 Cultura Audiovisual    0.1 

 Dibuix Artístic    0.1 

 Dibuix Tècnic    0.1 

 Disseny    0.1 

 Economia de l’Empresa    0.2 

 Física    0.1 

 Geografia    0.2 

 

 



Assignatures que ponderen 

Opcions Ponderació 

BATXILLERAT I CFGS Grec    0.1 

 Història de l’Art    0.1 

 Història de la Filosofia    0.2 

 Llatí    0.2 

 Literatura Catalana    0.1 

 Literatura Castellana    0.1 

 Matemàtiques aplicades a les CC.SS    0.2 

 Matemàtiques    0.2 

 Química    0.1 

 

>25 ANYS Ciències Socials i Jurídiques 

     

 



El grau de Ciència Política + Dret a a la UAB 

 Ofereix a l’alumnat la possibilitat d’obtenir les dues titulacions en cinc anys i mig. 

 

 Els estudiants reben la formació de juristes i a la vegada adquireixen les 

competències per desenvolupar la carrera professional en l’entorn institucional i 

polític. 

 

  El grau s’imparteix a les facultats de Ciències Polítiques i de Sociologia i Dret. 

 

 Podràs escollir un ampli catàleg de pràctiques professionals o programes de 

mobilitat com l’Erasmus. 



Què necessites per estudiar Ciència Política + Dret 

? 

  Comprendre diversos fenòmens socials que susciten debats públics, com per 

exemple: la cultura, les desigualtats socials, el gènere, l’educació, la immigració, la 

política social, la religió o el treball. 

 

  Els coneixements necessaris son els propis de les àrees d’humanitats i ciències 

socials, però també és necessari un mínim component de matemàtiques. 



Així s’estructura el grau 

Crèdits: 372 ECTS (5.5 anys) 

 

Places: 20 

 

Horari: dedicació a temps complet 

 



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 

108 

222 

18 

24 



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.  

 

Anàlisi Política 

Gestió i Anàlisi de les Polítiques Públiques 

Relacions Internacionals 

 

 Hi ha l’assignatura optativa de Pràctiques Professionals de 12 crèdits (4t curs) 

 



Sortides professionals 

 Administració pública (ajuntaments, consells comarcals, diputacions, Generalitat) i 

organitzacions que treballen en el seu entorn. 

 

 Unió Europea i organitzacions que treballen per a la Unió Europea.  

 

 Organitzacions empresarials, sindicats, ONGs, partits polítics. 

 

 Cos diplomàtic. 

 

 Empreses privades de consultoria, gestories, companyies d’assegurances. 

 



Sortides professionals 

 Exercici de l’advocacia o de la procuradoria dels tribunals. 

 

 L’Administració de justícia. 

 

 Mitjans de comunicació, gabinets de premsa i relacions ciutadanes. 



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 


