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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 



Filosofia, Política i Economia 



La nota que necessites 

Opcions Nota de tall 

BATXILLERAT I CFGS     -- 

Proves per a més grans de 25 anys     -- 

*Nota de tall  a determinar juliol 2018 

 



BATXILLERAT I CFGS  

 Anàlisi Musical         0.1 

 Biologia         0.1 

 Ciències de la Terra i Mediambientals       0.1 

 Cultura Audiovisual         0.1 

 Dibuix Artístic         0.1 

 Dibuix Tècnic         0.1 

 Disseny         0.1 

 Economia de l’Empresa         0.2 

 Física         0.2 

 Geografia         0.2 

 Grec         0.1

  
 

Opcions Ponderació 

Assignatures que ponderen 



 

BATXILLERAT I CFGS  

 Història de l’Art / Fonaments de les Arts      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 

  
 

Opcions Ponderació 

Assignatures que ponderen 



El grau de Filosofia, Política i Economia a la UAB  

El grau té per objectiu dotar els estudiants de les eines necessàries per 

analitzar un món cada cop més global, complex i connectat. Els titulats obtenen 

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. 

 

L‘aliança de 4 universitats (A4U) formada per la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad 

Carlos III (UC3M) i la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ofereixen aquest grau 

interuniversitari. 



El grau de Filosofia, Política i Economia a la UAB  

La particularitat del grau de Filosofia, Política i Economia recau en la mobilitat 

dels estudiants, que han de cursar els seus estudis entre Barcelona i Madrid i 

tenen la possibilitat de cursar una part dels estudis en una universitat 

estrangera. 

 

La matrícula es fa a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que també actua com 

a universitat coordinadora. 

 



Què necessites per estudiar aquest Grau? 

  Les persones que vulguin cursar aquests estudis han de tenir interès pels 

 temes relacionats amb el món globalitzat, concretament per les implicacions 

 dels processos filosòfics, polítics i econòmics. 
 

  Han de ser persones amb interessos amplis, transversals i integradors i amb 

 una capacitat important d’anàlisi i de síntesi de dades. 
 

  És molt recomanable tenir un nivell mínim d’anglès B2 o equivalent.  



Així s’estructura el grau 

Crèdits: 240 ECTS (4 anys) 

 

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

 

Idioma: Català, castellà i anglès 
 



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 

90 

78 

12 



Sortides professionals 

 

Els futurs professionals poden treballar en àmbits com:  
 

 La política 
 

 El periodisme, l’educació 
 

 La indústria 
 

 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. 
 



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 


