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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 



Relacions Internacionals 



Opcions Nota de tall 

BATXILLERAT I CFGS -- 

Proves per a més grans de 25 anys -- 

La nota que necessites 

*Nota de tall  a determinar juliol 2018 

 



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    0.1 

 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 Relacions Internacionals a la UAB 

 És l’únic del sistema universitari català públic amb una orientació nítida des de les 

ciències polítiques. 

 

 Una formació bàsica que permet a l’estudiantat conèixer, comprendre i analitzar amb 

rigor la realitat política internacional. 

 

 Proporcionar les habilitats metodològiques i instrumentals necessàries per intervenir en 

la societat internacional, en un entorn canviant i multilingüe. 

 

 Fomentar l’assumpció dels valors democràtics propis de persones lliures i 

respectuoses amb els drets  humans, la igualtat d’oportunitats, el respecte pel medi 

ambient i la resolució pacífica dels conflictes. 

 

 Una formació integral en els diversos àmbits de la disciplina per tal de consolidar un 

perfil professional plural, tant acadèmic i de recerca com en l’àmbit administratiu i 

privat. 



Què necessites per estudiar aquest grau? 

 Interès en la vida internacional, en les  manifestacions polítiques, diplomàtiques, 

socioeconòmiques, de seguretat, mediambientals i culturals, molt entrellaçades en 

l’actual món globalitzat. 
  

 Esperit crític 
 

 Capacitat d’atenció i de percepció 
 

 Capacitat d’anàlisi 

 

 Capacitat d’observació i reflexió 
 

 Bon nivel d’expressió oral i escrita 
 

 Bons coneixements de la llengua anglesa 



Així s’estructura el grau 

Crèdits: 240 ECTS (4 anys) 

 

Places: 60 

 

Horari: torn de matí i de tarda 

 

Idioma: anglès (50%), català i castellà 

 



Així s’estructura el grau 

Formació Bàsica 

Obligatòries 

Optatives 

Treball de fi de grau (TFG) 

Assignatures de les àrees de 

coneixement clau de la titulació 

Representen el gruix del pla 

d’estudis 

Centrades al quart curs 

60 

120 

48 

12 

Pràctiques 
 

Assignatura optativa de 12 crèdits de pràctiques externes. 



Què aprendràs 

1. Analitzar la realitat política internacional i els principals reptes als que s’enfronta la 

societat internacional. 

2. Coneixements teòrics en el camp de les RRII i capacitat per a aplicar-los a la 

pràctica professional. 

3. Conèixer l’estructura, comportament i funcionament d’OIs, la UE i altres actors 

internacionals. 

4. Conèixer l’impacte del procés de globalització en els sistemes polítics domèstics i 

en el comportament dels actors polítics i ciutadans. 

5. Entendre l’elaboració i implementació de polítiques públiques rellevants per a 

l’àmbit internacional. 

6. Habilitats professionals.  



Què aprendràs 

  
Curs Assignatura Caràcter ECTS 

1 

Historia econòmica mundial  FB 6 

Política i món contemporani FB 6 

Relacions internacionals FB 12 

Anglès per a ciències socials FB 12 

Ciència Política FB 12 

Economia Política  FB   12 

Total  primer curs 60 

2 

Sistema internacional contemporani OB 6 

Seguretat internacional OB 6 

Dret Internacional Públic FB 6 

Teoria de les Relacions Internacionals OB 6 

Institucions i polítiques de la Unió Europea OB 6 

Economia y comerç internacional OB 6 

Metodologia de l’anàlisi polític OB 12 

Anàlisi de polítiques públiques OB 12 

Total  segon curs 60 



Què aprendràs 

  

3 

Política comparada I OB 6 

El canvi social i la  globalització OB 6 

Anàlisi de polítiques exteriors OB 6 

Política internacional europea OB 6 

Organitzacions internacionals OB 6 

Política comparada II OB 6 

Sistema jurídic de la Unió Europea FB 6 

Anàlisi i resolució de conflictes OB 6 

La democràcia en un món global OB 6 

Polítiques de la Unió Europea OB 6 

Total  tercer curs 60 



Què aprendràs 

  

4 

Problemes actuals de les Relacions Internacionals Ot 6 

Demografia Ot 6 

Religions i política global Ot 6 

Migracions internacionals Ot 6 

Protecció internacional dels drets humans Ot 6 

Política internacional del medi ambient Ot 6 

Processos electorals en el món Ot 6 

Relacions internacionals d’Orient Mitjà Ot 6 

Política exterior espanyola Ot 6 

Cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària Ot 6 

Governança econòmica de la Unió Europea Ot 6 

Historia  contemporània d’Àsia oriental Ot 6 

Historia contemporània d’Amèrica Llatina Ot 6 

Relacions Internacionals d’Àsia oriental Ot 6 

Treball Final de Grau OB 12 

Pràctiques Professionals Ot 12 

Total  quart curs 60 



Sortides professionals 

 Els graduats i graduades tenen moltes possibilitats d’ocupabilitat com a 

conseqüència de la doble orientació, acadèmica i professional, d’aquesta titulació. 

 

 Poden exercir professionalment en l’àmbit públic, en institucions i organitzacions 

de diferents àmbits, en empreses privades i en el món de les organitzacions no 

governamentals i solidàries.  

 

 També tenen les condicions adients per optar pel camí de la docència o la 

diplomàcia.  

 

 Com a referència, els titulats de la menció de Relacions Internacionals i del 

doctorat tenen càrrecs rellevants en el Parlament Europeu, en la Comissió 

Europea, la Secretaria/Conselleria d’Assumptes Exteriors de la Generalitat, el 

Ministeri d’Exteriors, Organitzacions internacionals i ONGs. 



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 


