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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 



Economia  

en Anglès 



Opcions Nota de tall 

BATXILLERAT I CFGS     9,424 

Proves per a més grans de 25 anys     5,000 

*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 i del M. Ambient      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      0.1 

 Grec      0.1 

 



Assignatures que ponderen 

Opcions Ponderació 

BATXILLERAT I CFGS Història de l’Art      0.1 

 Literatura Catalana      0.1 

 Literatura Castellana      0.1 

 Llatí      0.1 

 Matemàtiques      0.2 

 Matemàtiques Aplicades a les 

 Ciències Socials      0.2 

 Química      0.1 

  

>25 ANYS Ciències Socials i Jurídiques 

 



El grau de d’Economia en Anglès a la UAB 

 Torn de matí, dedicació a temps complert amb possiblitat de règim a temps parcial. 
 

 La llengua de la docència es fa constar al suplement europeu al títol. 
 

 Tindràs un gran catàleg d’assignatures optatives i sis especialitzacions: economia 

empresarial; anàlisi econòmica i mètodes; desenvolupament, creixement i economia 

internacional; economia pública i anàlisi territorial; economia industrial i el Programa 

Universitat Empresa. 
 

 T’oferim continuar amb un postgrau inserit al Programa Citius, on també es 

combinen els estudis amb pràctiques empresarials. 



Què necessites per estudiar Economia en Anglès? 

 Interès per l’economia i l’empresa 
 

 Facilitat d’expressió i sociabilitat, comprensió i abstracció 
 

 Capacitat de síntesi i d’anàlisi 
 

 Facilitat per les matemàtiques i la comptabilitat 
 

 Interès per les qüestions socials i polítiques 
 

 Bon coneixement d’anglès i d’aplicacions informàtiques 
 

 Recomanable nivell d’anglès corresponent al B2 (Marc Comú Europeu de 

Referència) o equivalent 

 



Així s’estructura el grau 

Crèdits: 240 ECTS (4 anys) 

 

Places: 30 

 

Horari: Torn de matí  

 

Cursos Propedèutics:  

 Cursos de matemàtiques  



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 

102 

66 

12 



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.  

 

 Economia Empresarial 

 Anàlisi Econòmica i Mètodes 

 Desenvolupament, Creixement i Economia Internacional 

 Economia Pública i Anàlisi Territorial 

 Economia Industrial 
 

 Pràctiques externes optatives al 4t curs, Intership 18 crèdits. 



Sortides professionals 

 Els graduats en Economia es caracteritzen per la varietat de perfils professionals als 

que poden optar. Les sortides professionals són tant al sector privat (analista 

financer, monetari, de mercat i de polítiques públiques, consultor sectorial, etc.) com 

al sector públic (organismes i institucions econòmiques, economista de l’Estat, 

serveis d’estudis i cooperació econòmica, etc.). 



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 


