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ACCIONS DE PROMOCIÓ 

 Jornada de Portes 
Obertes. 

 Participació al Saló de 
l’Ensenyament. 

 Dia de la Família 

 Visita a instituts de 
secundària i ajuntaments. 

 Trobada de professorat 
de secundària i 
universitat. 

 Programa Argó 

 Olimpíada d’Economia 

 ACCIONS D’ACOLLIDA 

 Sessió informativa de 
matrícula. 

 Sessió de benvinguda 

 Enquesta de motivació i 
expectatives 
professionals 

 Guia de l’estudiant 

 ACCIONS D’ORIENTACIÓ 
ACADÈMICA 

 Presentació de 
l’assignatura de 
Pràctiques Externes 
Menció PUE (graus d’ADE 
i ECO). 

 Presentació dels 
programes de mobilitat. 

 ACCIONS D’ORIENTACIÓ 
ACADÈMICA 

 Sessió informativa sobre 
assignatures optatives i 
Treball Fi de Grau. 

 Presentació de 
l’assignatura Pràctiques 
Externes. 

 Presentació dels 
programes de 
mobilitat(Alumnat OUT). 

 Reunió informativa de 
mobilitat pels estudiants 
seleccionats. 

 ACCIONS D’ORIENTACIÓ 

ACADÈMICA 

 Presentació de 
l’assignatura Treball de Fi 
de Grau (TFG). 

 Sessions de suport 
elaboració pòster. 

 Reunió informativa de 
l’assignatura Pràctiques 
Externes pels estudiants 
matriculats. 
 
 

 ACCIONS ORIENTADES A 
TITULATS I TITULADES 

 Enquesta nous graduats 

 Xarxa Alumni UAB 

 Comunitat Alumni de la 
Facultat (CAFEE). 

 Linkedin 

 Actes de lliurament de 
diplomes. 

             ACCIONS D’ORIENTACIÓ 
ACADÈMICA 

 Web futurs alumnes 

 Programa Tutoresport 

 Pla de tutorització per 
estudiants amb 
necessitats específiques  
(PIUNE). 

 ACCIONS 
D’ASSESSORAMENT 

 Accions propedèutiques 

 Prova de nivell d’anglès 

 Sessions informatives 
sobre permanència 
acadèmica i avaluació. 

 ACCIONS 
D’ASSESSORAMENT 

 Sessions informatives 
sobre permanència 
acadèmica i avaluació. 

 ACCIONS 
D’ASSESSORAMENT 

 Sessions informatives 
sobre normativa 
acadèmica i avaluació. 

 ACCIONS 
D’ASSESSORAMENT  

 Sessions informatives  
sobre sol·licitud de títol i 
reconeixements  
acadèmics. 

  

               ACCIONS DE 
SEGUIMENT 

 Enquesta de seguiment 

   ACCIONS D’ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL 

 Tallers 

 Jobs Week 

 Conferències 

 ACCIONS D’ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL  

 Tallers 

 Jobs Week 

 Conferències 

  

               ACCIONS D’INFORMACIÓ 

 Sessió Inaugural 
 Xarxes socials digitals (Twitter) 

 Sessió de benvinguda i orientació (Alumnat de mobilitat IN) 

ACCIONS D’INFORMACIÓ 

 Butlletí de la Facultat 

 Web de la Facultat 

  

         RELACIÓ AMB ELS REPRESENTANTS DELS ESTUDIANTS 

 Reunions dels delegats de curs amb els coordinadors 

 Reunions de l’Equip de Deganat amb els representants dels estudiants 

  

         ACCIONS D’ASSESSORAMENT 

 Tutories acadèmiques 

 Sessions monogràfiques de formació sobre els diferents recursos bibliogràfics 

  

 

ABANS DE L’INICI 

DELS ESTUDIS 
1er curs 2on curs 3er curs 4t curs 

DESPRÉS DE LA 

FINALITZACIÓ 

DELS ESTUDIS 
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ACCIONS DE PROMOCIÓ 

 Fires d’educació nacionals i 
internacionals 

 Saló Futura de Màsters i Postgraus 

 Correu electrònic i mailing a 
professionals 

 Xarxes socials digitals i contacte 
amb Alumni 

 Xarxes Internacionals 

 Plataforma Inomics 

 Difusió via comunitat Alumni de la 
Facultat (CAFEE) 

 Difusió via altres institucions 

 ACCIONS D’ACOLLIDA  

 Sessió d’acollida  

 Sessió inaugural  

 International  Support Service (ISS) 
de la UAB 

 ACCIONS D’ORIENTACIÓ 
ACADÈMICA 

 Reunions de seguiment 

 Elecció d’assignatures 

 Tutories Acadèmiques 

 Presentació Treball Final de Màster 
(TFM) 

 Presentació Mòdul de Pràctiques 
Professionals 

 ACCIONS DE SEGUIMENT DELS 
ESTUDIANTS TITULATS 

 Enquesta nous graduats. 

 Comunitat Alumni de la Facultat 
(CAFEE) 

 LinkedIn 

 Actes de lliurament de Diplomes 

         ACCIONS D’ORIENTACIÓ 
ACADÈMICA 

 Pàgines web 

 Correus electrònics informatius 

 Guies informatives 

 International Support Service (ISS) 
de la UAB. 

   ACCIONS D’ASSESSORAMENT 

 Assessorament Projectes 

 Sessió seguiment de TFM 

 Sessions de seguiment del mòdul de 
Pràctiques Professionals 

  

             ACCIONS D’ORIENTACIÓ 
PROFESSIONAL 

 Presentacions d’empreses i 
organismes internacionals 

 Presentacions de professionals del 
sector privat 

 Visites a empreses 

 Job Market 

 Presentació Estudis de Doctorat 

  

   ACCIONS D’ACOMPANYAMENT 

 Activitats socials 

 Activitats d’acompanyament per part del tutor (MAE-2on any) 

 Sessions monogràfiques de formació sobre els recursos de la Biblioteca 

 Seminaris i Conferències 

  

ARRIBADA 
ABANS DE L’INICI  

DELS ESTUDIS 

 

DURANT ELS ESTUDIS DESPRÉS DE LA 
FINALITZACIÓ DELS ESTUDIS 
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PLA D'ACCIÓ TUTORIAL DE LA FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA - UAB 
 
El Pla d'acció tutorial (PAT) és un conjunt d'accions encaminades a donar el màxim suport a 
l'estudiant durant la seva estada a la Universitat per a que realitzi amb èxit els seus estudis. 
Comprèn el suport necessari per a la seva integració a la dinàmica del Centre on cursa els estudis 
i a la Universitat, el seguiment al llarg dels seus estudis, l'orientació en la selecció d'assignatures 
optatives i mencions i, per últim, l'orientació laboral, passant per les possibilitats de mobilitat i 
de pràctiques externes.  
 
A nivell de grau, la Facultat imparteix 4 titulacions: Grau en Administració i Direcció d’Empreses, 
Grau en Economia, Grau en Comptabilitat i Finances i el Grau en Empresa i Tecnologia. Dos 
d’aquestes tenen una línia íntegrament en anglès, el Grau en Administració i Direcció 
d’Empreses i el Grau en Economia, i, el Grau d’Administració i Direcció d’Empreses  s’ofereix 
com a doble titulació amb el Grau de Dret.  
 
A nivell de màsters, la Facultat imparteix 7 Màsters oficials: a) màsters impartits i coordinats per 
la UAB: el Master in Applied Research in Economics and Business (MAREB), el Master in 
Economic Analysis (MEA), el Master in Economics and Business Administration (MEBA), i el 
Master en Márqueting (MUM); b) màsters interuniversitaris coordinats per la UAB: el Master in 
Management, Organization and Business Economics (MMOBE), en el que també hi participen la 
Universidad Pública de Navarra i la Universitat de les Illes Balears; c) màsters interuniversitaris 
no coordinats per la UAB: el Màster en Història Econòmica (MOHE), coordinat per la UB, i en la 
que a més de la UAB i la UB també hi participa la Universidad de Zaragoza; el Master Erasmus 
Mundus in Models and Methods of Quantitative Economics (QEM), en el que a més de la UAB 
també hi participen les universitats Universität Bielefeld (Alemanya), Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne (França) i Università Ca' Foscari Venezia (Itàlia) i el Master in Labour 
Economics (MiLE) juntament amb la Universitat de Barcelona (coordinadora) i la Universitat de 
Girona. Tots ells s’imparteixen en anglès, excepte el MUM i el MOHE que ho fan en castellà. Tots 
els màsters són d’un any menys el Master in Economic Analysis (MEA), que dura 2 anys.  
 
Seguidament es descriuen les accions que formen part del Pla d'acció tutorial (PAT) de la Facultat 
d’Economia i Empresa (FEiE). Aquest document s’estructura en dos apartats, segons els seus 
destinataris, el PAT dels estudiants de grau i el PAT  estudiants de màster.  Cada un d’aquest 
apartats ha estat organitzat en un primer nivell segons el moment en que es desenvolupen les 
accions, i  en un segon nivell segons els objectius d’aquestes accions. 
 
Al inici de cada PAT es troba una infografia que sintetitza les principals accions recollides al 
document. Al final del document en un annex es recullen el enllaços a la informació històrica del 
diferents apartats de document. 
 

 

 

http://www.ub.edu/masteroficial/histeco/index.php?lang=es_ES
http://erasmusmundus-qem.univ-paris1.fr/home/
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PLA D'ACCIÓ TUTORIAL DE LA FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA: 
Estudis de Grau 

El conjunt d’accions que configuren el PAT del estudis de grau s’ha estructurat segons el moment 
en que es realitzen. Es consideren tres moments, abans de l’inici dels estudis, durant els estudis 
i un cop finalitzats els estudis. El període més extens, i que per tant concentra la majoria 
d’accions és el que es correspon amb l’estada de l’estudiant a la universitat, en aquest període 
es consideren un conjunt d’accions transversals que es desenvolupen al llarg de tot el període, i 
aquelles accions que es realitzen en cada curs concret ja que estan lligades al propi pla d’estudis. 

A1. ACCIONS DESENVOLUPADES ABANS DE L’INICI DELS ESTUDIS 

A1.1. Accions de promoció 

 
Les accions de promoció consisteixen en oferir informació acadèmica referida a l’estructura i els 
estudis, les beques, les matèries optatives, les especialitats, les sortides laborals, els serveis que 
ofereix la UAB i, específicament, la FEiE. Principals accions realitzades són les següents. 
 
Jornada de Portes Obertes  
Aquestes jornades es realitzen durant tres dies a la FEiE al llarg del mes de febrer. Membres de 
l’equip de Deganat i Coordinadors de Titulacions donen informació als futurs estudiants sobre 
la FEiE i els graus que ofereix (continguts, diferències entre ells, sortides professionals, etc.  
JPO 2020 (.pdf) 
Web JPO 
 
Participació al Saló de l’Ensenyament  
A principis de març se celebra durant cinc dies el Saló de l’Ensenyament a la Fira de Montjuïc de 
Barcelona, dirigit al potencial públic de graus de les universitats. Professors de la FEiE responen 
a les diferents qüestions formulades pels visitants.  
Dades Saló Ensenyament 2020 (Activitat anul·lada degut a l’emergència sanitària originada pel 
Covid-19). 
Web Saló Ensenyament 

 
Dia de la Família  
Amb l’objectiu de donar a conèixer el campus de la UAB, els estudis impartits i els serveis de la 
universitat a les famílies d’estudiants de 2n de Batxillerat i de cicles formatius de grau superior, 
a principis de maig se celebra aquesta activitat durant el matí d’un dissabte. Després d’una 
benvinguda del Degà, els assistents es divideixen en grups i visiten les instal·lacions de la Facultat 
(aules, biblioteca, departaments ...) guiats per un professor de la mateixa, per finalment acabar 
responent dubtes sobre els diferents graus oferts per la FEiE.  
Dia de la Família 2020 (Activitat anul·lada degut a l’emergència sanitària originada pel Covid-
19). 
Web dia de la Família 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1HKfjNU2ck1u5pLgamkqlQPT3jOtIjC3I
http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/orientacio-universitaria/jornades-de-portes-obertes-1345662188932.html
http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/orientacio-universitaria/salo-de-l-ensenyament-1345673599063.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/dia-de-les-families-1345662188968.html
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S’han realitzat 4 fires virtuals: UNIfira, Ensenyament virtual,  Fira virtual UAB 1, Fira virtual 
UAB 2 (.pdf) 
 
Visita a instituts de secundària i a ajuntaments  
Professors de la Facultat participen en sessions mitjançant les quals es dóna a conèixer la 
Facultat i els graus.  
Visites 2020 (Activitat anul·lada degut a l’emergència sanitària originada pel Covid-19). 
Web visites 
 
Trobada de professorat de secundària i universitat 
Des del curs 2014-15 s’organitza conjuntament amb l’ICE de la UAB la “Trobada de professorat 
de secundària i universitat: Les assignatures d’Economia i Empresa” amb l’objectiu de que els 
professors de secundària de matèries d’Economia i Empresa i els professors de primer curs de 
la Facultat posin en comú les seves diferents experiències amb l’objectiu de millorar l’adaptació 
dels estudiants que arriben a la universitat i orientar-los en les opcions que aquesta ofereix als 
estudiants que cursen aquestes matèries a secundària. Aquestes trobades s’han consolidat en 
el temps. 
Trobada 2019-2020 (.pdf) 
 
Programa Argó  
Professors de la FEiE tutoritzen treballs de recerca d’estudiants de segon de batxillerat, oferint 
tant temes com orientació sobre com desenvolupar aquests estudis. Aquest programa està 
organitzat per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la UAB. 
Balanç Programa Argó 2020 (.pdf) 
Web programa Argó 
 
Olimpíada d’Economia  
L’Olimpíada d’Economia és un concurs acadèmic d’àmbit estatal en el que participen 34 
universitats públiques. Té com a objectiu estimular i fomentar l’estudi de l’economia i de 
l’empresa entre els estudiants de 2on de batxillerat, i aprofundir en els lligams necessaris entre 
els estudis de secundària i universitat.  
 
La Fase Local de l’Olimpíada d’Economia organitzada per la UAB consisteix en un examen 
d’avaluació dels coneixements de l’assignatura d’Economia de l’Empresa de 2on de batxillerat.  
Poden assistir-hi com a màxim dos estudiants de cada un dels centres de secundària de la 
província de Barcelona que les Comissions Organitzadores de les universitats participants hagin 
assignat a la UAB. Els tres guanyadors (1r, 2n i 3r) de la Fase Local participen en la fase final de 
l’Olimpíada Española de Economia (web), i el primer classificat, si es matricula en un dels graus 
de la Facultat, també rep el 100 % de l’import de la matrícula. 
Olimpíada d’Economia 2020 (Activitat anul·lada degut a l’emergència sanitària originada pel 
Covid-19). 
Web olimpíada d’Economia 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1HKfjNU2ck1u5pLgamkqlQPT3jOtIjC3I
http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/orientacio-universitaria/visites-als-centres-de-secundaria-1345662188985.html
https://drive.google.com/open?id=1Y9AmGp65vyZUik2_80s0Sw4-KAoDKefS
https://drive.google.com/drive/folders/1HKfjNU2ck1u5pLgamkqlQPT3jOtIjC3I
https://www.uab.cat/web/programa-argo-1345714880943.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grados/actividades-de-orientacion-universitaria/presentacion-1345696599012.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/grados/actividades-de-orientacion-universitaria/presentacion-1345696599012.html
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Recerques per aprendre-Economia 
Aquesta activitat és en format conferència i va dirigida a alumnat de 1r i 2n de Batxillerat. Té la 
finalitat de donar a conèixer les recerques que es fan des de la Facultat d’Economia i Empresa. 
Programa 2020 (Activitat anul·lada degut a l’emergència sanitària originada pel Covid-19). 
 
Web estudiar FEiE 
Activitats d’orientació universitària 
https://www.uab.cat/web/estudiar-1345689134306.html 

 

A1.2. Accions d’orientació acadèmica 

 
Web futurs alumnes 
Informació al web de la FEiE dirigida als futurs estudiants.  
https://www.uab.cat/web/estudiar-1345661720635.html 
 

Programa Tutoresport (web)  
La Facultat té un coordinador responsable del Programa a la Facultat i diversos professors tutors 
responsables de la tutela acadèmica dels diferents esportistes d’alt nivell que estudien a la 
nostra Facultat. Es realitzen també activitats externes de difusió del Programa. 

Tutoresport FEiE 2018-19 (.pdf) 
 
Pla de tutorització per estudiants amb necessitats específiques 
La Facultat té assignada una persona responsable de tutoritzar als estudiants amb necessitats 
específiques i aquesta persona fa la tasca d’intermediació entre l’estudiant, el professorat i el 
Servei d’Atenció a l’estudiant amb discapacitat de la UAB (PIUNE). Entre les accions que duu a 
terme destaquen: informar al professorat que tindrà algun estudiant amb necessitats 
específiques a la seva assignatura perquè pugui efectuar les adaptacions oportunes en el 
material d’ensenyament i d’aprenentatge i en les metodologies docents que fa servir a l’aula, 
posar en contacte el professorat i l’estudiant, així com les associacions que donen atenció a la 
discapacitat, diagnosticar necessitats que pugui tenir l’estudiant amb materials, espai o 
metodologies docents, i conèixer el tipus de dedicació de l’estudiant a l’assignatura, degut a 
absències per visites mèdiques, impossibilitat de desplaçament, etc.  
Dades estudiants PIUNE FEiE 2016-2019 (.pdf) 
Web PIUNE 
PAT per a estudiants universitaris amb discapacitat (.pdf) 

A2. ACCIONS DESENVOLUPADES DURANT ELS ESTUDIS 

En primer lloc es presenten les accions adreçades als estudiants, independentment del seu curs, 
a continuació es recullen les accions dirigides específicament als estudiants de cada un dels 
cursos acadèmics.  
 
 
 

https://www.uab.cat/web/programa-argo/programa-argo-estudiants/estudiants/economia-1345808125923.html
https://www.uab.cat/web/estudiar-1345689134306.html
https://www.uab.cat/web/estudiar-1345661720635.html
http://www.uab.cat/web/estudis/tutoresport-1297063183040.html
https://drive.google.com/open?id=1IWi5R2f2KUQNs5O_it7avs_F3f3Gg1UV
https://drive.google.com/open?id=1cCWzMPzgXcVofPUu8vlcENsE3oXbmlTQ
http://www.uab.cat/web/discapacitat/el-piune/presentacio-1283323561714.html
https://drive.google.com/file/d/0B_yt3h6Pu6T5eWtNQ1gxYktBU2s/view?usp=sharing
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Accions transversals 
 

A2.1. Accions d’informació 

 
Sessió inaugural 
A l’inici de cada curs es realitza l’Acte d’inauguració del cus a la Facultat, és un moment de fer 
balanç de les principals accions realitzades en el curs passar i presentar els projectes pel nou 
curs. Aquesta sessió  es complementa amb una conferència d’un exalumne o personatge 
destacat  en l’entorn econòmic i empresarial. 
Curs 2019-2020 (enllaç) 
 
Xarxes socials digitals 
El deganat disposa d’un perfil a Twitter amb la idea de mantenir al dia als membres de la Facultat 
de l’actualitat de les activitats i notícies de la Facultat. 
 
Butlletí de la Facultat 
La Facultat publica un butlletí bianual (febrer i juliol) que es publica al web de la Facultat i s’envia 
també per correu electrònic a tota la comunitat universitària, als graduats i a tots aquells que 
d’alguna manera han tingut relació amb la Facultat, amb la idea d’informar-los periòdicament 
sobre les notícies i activitats més important ocorregudes a la Facultat. 
Butlletí 7 (enllaç) 
Web de la Facultat 
 
Sessió de benvinguda i orientació (Alumnat de mobilitat IN) 
En aquesta sessió, la Facultat reuneix a l’alumnat de mobilitat IN per informar-los sobre possibles 
entorns d’interacció amb la resta d’alumnat del Centre (Club de Borsa, Club d’Emprenedoria, 
entre d’altres) i amb l’objectiu de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir sobre el 
funcionament de la Facultat. 
 

A2.2. Relació amb els representants de la Facultat 

Reunions del delegats de curs amb els coordinadors 
Aquestes reunions les realitzen el/la vicedegà/na d’estudiants i la coordinació de titulació durant 
el semestre per tenir informació sobre el funcionament del curs i de les diferents assignatures. 
És el marc apropiat per tenir informació de primera mà sobre els estudiants i el funcionant de 
les diferents assignatures.  
 
Reunions amb els representants dels estudiants  
Reunions de membres de l’equip del deganat amb els representants dels estudiants del Consell 
d’Estudiants per avaluar el funcionament del curs, identificar problemes en el desenvolupament 
dels grups de docència, etc. 
 
 

https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/una-xerrada-sobre-frau-fiscal-d-herve-falciani-inaugura-el-curs-a-economia-i-empresa-1345697198279.html?noticiaid=1345797801884
https://twitter.com/Eco_Empresa_UAB
https://www.uab.cat/web/butlleti/butlleti-7/abril-de-2020-1345811351138.html
https://www.uab.cat/economia-empresa/
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A2.3. Accions d’assessorament transversals 

Tutories acadèmiques 
En cas de voler aclarir dubtes, comentar particularitats, i altres, els estudiants de la Facultat es 
poden posar en contacte amb els diferents professors presencialment en el seu horari de 
despatx o mitjançant el correu electrònic o telefònicament per acordar data i hora de trobada.  
 
Sessions monogràfiques de formació sobre els diferents recursos bibliogràfics 
La Biblioteca de Ciències Socials i la Biblioteca Universitària de Sabadell organitzen diverses 
activitats de formació amb l’objectiu de donar a conèixer els recursos i serveis disponibles, i 
proporcionar eines i recursos d’informació especialitzats.  

Primer curs 

A2.4. Accions d’acollida 

Sessions informatives de matrícula 
És la rebuda que es fa als futurs estudiants una vegada se'ls ha comunicat a quins estudis, de la 
seva selecció en el procés de preinscripció, tenen accés. Durant aquesta sessió, que s'anuncia 
via portal web del Centre i de manera personalitzada via telefònica, s'orienta als futurs alumnes 
per al procés de matrícula. S'informa de les possibilitats de temporalització dels estudis, de les 
principals normatives de la Universitat (sobretot el règim de permanència) i de  
les accions propedèutiques que la Facultat ofereix. La realitza la Gestió acadèmica del Centre 
amb el suport de l'Equip de direcció.  
Sessió  informativa 2018-19 (enllaç)  
 
Sessió de benvinguda 
És la rebuda dels estudiants de 1r curs per part del degà de la Facultat i el coordinador de 
titulació. Es duu a terme el primer dia de curs. Durant la sessió, el degà dóna la benvinguda als 
nous estudiants i el coordinador presenta als estudiants els aspectes més rellevants dels estudis, 
dóna consells pel que fa al seguiment de les assignatures, coneixement del professorat, del 
centre i de la Universitat. És el marc més adequat per a que els estudiants coneguin la figura del 
coordinador, les tasques que realitza, tinguin aquesta figura de referència durant els seus 
estudis i coneguin també la persona que assumeix aquestes tasques. 
 
Després d’aquesta sessió, l'estudiant té una visió global dels aspectes més importants dels seus 
estudis i de la Universitat, així com les dades necessàries per a poder ampliar la que consideri 
necessària.  
Sessió d’acollida 2019-20 (enllaç)  
 
Enquesta de motivació i expectatives professionals  
Als estudiants de nou ingrés se’ls demana que responguin a una enquesta dissenyada per tal de 
conèixer les seves motivacions a l’hora d’escollir un dels graus impartits a la Facultat d’Economia 
i Empresa de la UAB. A la vegada, es vol tenir informació sobre les seves expectatives 
professionals quan hagin acabat de cursar el grau que han escollit. L’objectiu de tenir aquesta 

https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/sessions-informatives-de-la-matricula-de-primer-1345697198279.html?noticiaid=1345766476926
https://drive.google.com/drive/folders/1HKfjNU2ck1u5pLgamkqlQPT3jOtIjC3I
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informació és doble. En primer lloc es vol conèixer el grau de motivació dels estudiants de la FEiE 
per tal de poder dissenyar una sèrie d’activitats complementàries específiques amb el propòsit 
de generar una major implicació de l’estudiant amb la Facultat. D’altra banda, conèixer les seves 
expectatives professionals permetrà poder organitzar accions formatives i informatives 
adreçades a orientar i a facilitar a l’estudiant la seva inserció laboral un cop s'hagi graduat. 
Enquesta 2019-20 (enllaç) 
 
Guia de l’estudiant 
Aquesta Guia està pensada especialment per als estudiants que s'incorporen per primera vegada 
a la Facultat. En ella es troben de forma ordenada els enllaços als temes més importants o que 
requereixen un coneixement precís, des dels horaris al règim de permanència (convocatòries) o 
al Consell d'Estudiants. També trobareu el calendari acadèmic i les persones que ocupen càrrecs 
de responsabilitat o de representació, com l'equip de deganat o els coordinadors de titulació. 
Guia de l’estudiant (enllaç) 

 
Pautes i orientacions per a l'alumnat 

Document que  proporciona a l’alumnat de la Facultat d’Economia i Empresa(FEiE) la informació 

necessària per poder desenvolupar la seva activitat acadèmica de la manera més satisfactòria 

possible. Aquest document consta de set parts on es pot trobar informació relativa a (1)Accés i 

admissió; (2) Matrícula (amb informació sobre la matrícula a temps parcial); 

(3)Desenvolupament de la docència; (4) Vida acadèmica (amb informació sobre mobilitat, 

pràctiques curriculars, i el TFG); (5) Títols i certificats; (6) Participació; i (7) Directori 

d’informacions diverses. 

Enllaç al document 

A2.5. Accions d’assessorament  

 
Accions propedèutiques  
Dirigides als estudiants de primer curs, es realitzen durant els darrers dies del mes d’agost i els 
primers dies del mes de setembre. Tenen l'objectiu de reforçar els coneixements dels estudiants 
en algunes matèries on s'han detectat mancances generalitzades en la formació prèvia que 
impedeixen, en alguns casos, l'adequat seguiment de les assignatures relacionades per part de 
l'estudiant. Es programen en forma de tallers pràctics en grups reduïts d’alumnes. 
Tradicionalment s'ha programat el “Curs propedèutic de matemàtiques”, dirigit a tots els 
estudiants de 1r curs del Centre.  
Curs propedèutic de matemàtiques 2019-20 (.pdf) 
 
Prova de nivell d’anglès  
Als estudiants de nou ingrés, el dia de la matrícula, se’ls fa una prova de nivell per tal que 
sàpiguen quin és el seu nivell actual i el que haurien d’acreditar en l’acabar el grau.  
Resultats prova nivell 2019-20 (.pdf) 
 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1HKfjNU2ck1u5pLgamkqlQPT3jOtIjC3I
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/oferta-de-graus/guia-de-l-estudiant-2015/16-1345699165770.html
https://www.uab.cat/doc/pautes-orientacions-alumnat-feie-ca
https://www.uab.cat/doc/pautes-orientacions-alumnat-feie-ca
https://drive.google.com/drive/folders/1HKfjNU2ck1u5pLgamkqlQPT3jOtIjC3I
https://drive.google.com/drive/folders/1HKfjNU2ck1u5pLgamkqlQPT3jOtIjC3I
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Sessió informativa sobre permanència acadèmica i avaluació 
Des de la Gestió Acadèmica de la Facultat i amb la col·laboració de l’Equip de Deganat, 
s’organitza una sessió informativa sobre les diferents normatives que afecten a l’estudiant així 
com els tràmits administratius que realitzen més freqüentment. 
 
Pla de Tutorització de l’alumnat de primer curs dels graus de Comptabilitat i Finances i 
Empresa i Tecnologia. 
Aquest programa ha estat endegat el curs 2019-2020 pel deganat i amb el suport del 
Vicerectorat de Política Acadèmica i Qualitat. Una de les primeres actuacions que contempla és 

la realització d’un Pla de Tutorització. 
Document informatiu accions realitzades (.pdf) 

 

A2.6. Accions de seguiment 

Enquesta de seguiment  
L’objectiu d’aquesta enquesta, que es passa als estudiants de primer curs a l’inici del segon 

semestre, és caracteritzar el fenomen de l’abandonament a primer curs a partir de determinar 

els motius de l’abandonament.  

Edició 2019-2020 (Activitat anul·lada degut a l’emergència sanitària originada pel Covid-19). 

 

Segon curs 

A2.7. Accions d’orientació acadèmica  

Presentació de l’assignatura Pràctiques Externes Menció PUE (graus d’ADE i ECO)  
Destinades als alumnes de segon curs de les titulacions de l'ADE i d’ECO. Aquestes xerrades es 
realitzen durant el segon semestre del curs. El director del programa i el coordinador de la 
Menció PUE donen els detalls de la menció pel que fa a assignatures, perfil professional que 
atorguen aquestes mencions, pràctiques a cursar, procés d’admissió, etc. Es realitzen entrevistes 
personals amb els estudiants que s’inscriuen en el programa per conèixer el seu perfil personal 
i expectatives professionals.  
Per a mes informació consulta el següent enllaç. 
 
Informació sobre els programes de mobilitat 
La universitat compta amb un lloc web amb informació sobre els diferents programes 
d'intercanvis en els quals poden participar els estudiants. Cada centre necessita mantenir  
informació específica que complementa la informació general i que és crucial pel bon 
funcionament del programa. La Facultat té dissenyada una pàgina web d'intercanvi amb 
informació molt exhaustiva pel que fa al programa de mobilitat. El web és una peça clau de 
suport a l'estudiant tan pel que fa a l'objectiu d'incentivar la participació dels estudiants al 
programa d'intercanvi, com a guia dels processos a seguir al llarg de tot el procés. 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1HKfjNU2ck1u5pLgamkqlQPT3jOtIjC3I
https://eco.uab.cat/ue/
http://www.uab.cat/web/estudiar/mobilitat-i-intercanvi-internacional/la-internacionalitzacio-en-xifres-1345671061780.html
https://www.uab.cat/web/mobilitat-internacional-1345693214419.html
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A2.8. Accions d’assessorament  

Sessions informatives sobre permanència acadèmica i avaluació 
Des de la Gestió Acadèmica de la Facultat i amb la col·laboració de l’Equip de Deganat, 
s’organitzen sessions informatives centrades principalment en qüestions relacionades amb el 
règim de permanència acadèmica, nombre de convocatòries i normativa d’avaluació. 

Tercer curs 

A2.9. Accions d’orientació acadèmica  

Sessió informativa sobre assignatures optatives i Treball de Fi de Grau  
Destinades principalment als alumnes de tercer curs de les titulacions de la Facultat. Aquestes 
xerrades es realitzen durant el segon semestre del curs. Els coordinadors de titulació donen els 
detalls de les mencions pel que fa a assignatures, perfil professional que atorguen aquestes 
mencions, etc. Els estudiants tenen d'aquesta manera informació de primera mà sobre les 
característiques de l'optativitat d'un títol i poden adreçar directament les seves qüestions als 
professors que coneixen a fons les particularitats de cada especialització. També s’informa sobre 
l’assignatura Treball de Fi de Grau (TFG), una assignatura de 12 ECTS, obligatòria a tots els graus. 
Curs 2018-19 (enllaç) 

 
Presentació de l’assignatura Pràctiques Externes  
Les Pràctiques externes són de caràcter optatiu per a les diferents titulacions. En una sessió 
destinada als estudiants de tercer i quart curs s'explica el funcionament de l'assignatura, es 
donen detalls sobre les empreses que acullen els estudiants, el sistema seguit per a l'avaluació, 
etc. Es realitzen entrevistes personals amb els estudiants que s’inscriuen en el programa per 
conèixer el seu perfil personal i expectatives professionals.  
Web 
Presentació pràctiques curs 2018-19 (.pdf) 
 
Presentació dels programes de mobilitat (Alumnat OUT). 
En aquesta reunió es presenta el programa d’intercanvis als estudiants interessats. La reunió la 
porta personal responsable de l'Àrea de Relacions Internacionals per tots els estudiants del 
campus. Es tracta d'una trobada general, amb l'objectiu de donar a conèixer les oportunitats 
que s'obren en passar un o dos semestres en una altra universitat. Tot i explicar que el programa 
d'intercanvis és un programa acadèmic, s'assenyalen els beneficis addicionals que aquesta 
experiència pot aportar, com millorar el nivell de coneixement d'idiomes, crucial per a la seva 
formació i futura ocupabilitat, o les derivades de l'intercanvi cultural.   
 
Reunió informativa de mobilitat pels estudiants seleccionats 
Aquesta reunió està dirigida als estudiants que ja han estats seleccionats per participar en el 
programa de mobilitat. La responsable d’intercanvis de la Gestió Acadèmica i els coordinadors 
d'intercanvis del nostre centre porten aquesta reunió. L'objectiu és ajudar als estudiants en 
totes aquelles gestions administratives relacionades amb la participació en el programa i també 
els passos per obtenir l'acord d'estudis, que defineix com s'incorporarà els cursos realitzats a la 
universitat de destí al pla d'estudis de l'estudiant.   
 

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/oferta-de-graus/treball-de-fi-de-grau/tfg-2018-2019-1345768788037.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/oferta-de-graus/tots-els-programes-1345693244759.html
https://drive.google.com/open?id=1UIGywaSxX_Mrvzp6DmHjHQpN5xRAICRj
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A2.10. Accions d’assessorament tercer curs  
Sessions informatives sobre normativa acadèmica i avaluació 
Des de la Gestió Acadèmica de la Facultat i amb la col·laboració de l’Equip de Deganat, 
s’organitzen sessions informatives centrades principalment en qüestions relacionades amb la 
matriculació d’assignatures optatives, les pràctiques o el treball de fi de grau. 
 

A2.11. Accions d'orientació professional  

La Facultat realitza al llarg del curs diferents accions d’orientació professional dirigides als 
estudiants de tercer i quart curs. 
 
Tallers formatius 
Cada curs des de 2017 s’organitzen als dos Campus tallers formatius la setmana prèvia a la Jobs 
Week.  
2017a, 2017b 
 
Jobs Week 
L’objectiu d’aquesta jornada és donar eines i acostar les empreses i institucions als estudiants 
dels últims cursos dels graus i màsters de la FEiE que estan a punt d’incorporar-se al món laboral. 
En ella es realitzen presentacions d’empreses de diferents sectors que exposant el seu 
posicionament estratègic i expliquen als estudiants quins són els seus processos interns de 
selecció de personal. 
Jobs Week 2020 (enllaç) 

 
Conferències  
La Facultat organitza un seguit de conferències al llarg del curs acadèmic de diversa temàtica, 
en el web de la facultat se n’informa del dia, hora i lloc (apartat Agenda i Notícies). També  
S'inclouen dins d’aquest grup les xerrades que es fan a la Facultat per presentar el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, així com les presentacions i conferències de diferents empreses 
que visiten la Facultat al llarg de l'any.  

 

Quart curs 

A2.12. Accions d’orientació acadèmica  

Presentació de l’assignatura Treball de Fi de Grau i sessions de suport  
L’assignatura Treball de Fi de Grau (TFG) és una assignatura obligatòria a tots els graus. S'informa 
als estudiants en una primera sessió presencial de les característiques d'aquest Treball, del 
procés d’assignació de treballs a través de l’aplicació d’assignació de TFG, de les sessions de 
seguiment i del sistema de lliurament i d’avaluació. En aquesta primera sessió també s’explica 
com s’ha d’estructurar el TFG i l’ús de fonts bibliogràfiques.  
Curs 2018-19 (enllaç) 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlTWhYY1M1RmY2bEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlUVdTSkN2anFLczg/view?usp=sharing
https://www.uab.cat/web/agenda/jobs-week-2020-1345664726409.html?param1=1345807798948
http://www.uab.cat/web/agenda-1345694086139.html
http://www.uab.cat/economia-empresa/
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/oferta-de-graus/treball-de-fi-de-grau/tfg-2018-2019-1345768788037.html
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Sessions de suport per a l’elaboració d’un pòster 
S’explica com fer un pòster científic (enllaç) 
 
Presentació de l’assignatura Pràctiques Externes  
Les Pràctiques externes són de caràcter optatiu per a les diferents titulacions. En una sessió 
destinada als estudiants de tercer i quart curs s'explica el funcionament de l'assignatura, es 
donen detalls sobre les empreses que acullen els estudiants, el sistema seguit per a l'avaluació, 
etc. Es realitzen entrevistes personals amb els estudiants que s’inscriuen en el programa per 
conèixer el seu perfil personal i expectatives professionals.  
Web 
Presentació pràctiques curs 2017-18 (.pdf) 
Presentació pràctiques curs 2018-19 (.pdf / .pdf) 
 

A2.13. Accions d’assessorament  

Sessió informativa sobre sol·licitud de títols i reconeixement acadèmic 
Des de la Gestió Acadèmica de la Facultat i amb la col·laboració de l’Equip de Deganat, 
s’organitza una sessió informativa que es centra principalment en qüestions relacionades amb 
la sol·licitud del títol, reconeixements, normativa relacionada amb l’obtenció del premi 
extraordinari i les enquestes al titulats. 
 

A2.14. Accions d'orientació professional 

Tallers formatius 
Cada curs des de 2017 s’organitzen als dos Campus tallers formatius la setmana prèvia a la Jobs 
Week.  
2017a, 2017b 
 
Jobs Week 
L’objectiu d’aquesta jornada és donar eines i acostar les empreses i institucions als estudiants 
dels últims cursos dels graus i màsters de la FEiE que estan a punt d’incorporar-se al món laboral. 
En ella es realitzen presentacions d’empreses de diferents sectors que exposant el seu 
posicionament estratègic i expliquen als estudiants quins són els seus processos interns de 
selecció de personal. 
Jobs Week 2020 (enllaç) 

 
Conferències  
La Facultat organitza un seguit de conferències al llarg del curs acadèmic de diversa temàtica, 
en el web de la facultat se n’informa del dia, hora i lloc (apartat Agenda i Notícies). També  
S'inclouen dins d’aquest grup les xerrades que es fan a la Facultat per presentar el Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, així com les presentacions i conferències de diferents empreses 
que visiten la Facultat al llarg de l'any.  
 
 

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/oferta-de-graus/treball-de-fi-de-grau/tfg-2018-2019-1345768788037.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/oferta-de-graus/tots-els-programes-1345693244759.html
https://drive.google.com/open?id=1ztTj0X91949jG6pwf6uwpjSWSunHOG-s
https://drive.google.com/drive/folders/1E2IMmOCKX8VMLkk6qFAknRfAHc547wP6
https://drive.google.com/open?id=1UIGywaSxX_Mrvzp6DmHjHQpN5xRAICRj
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlTWhYY1M1RmY2bEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlUVdTSkN2anFLczg/view?usp=sharing
https://www.uab.cat/web/agenda/jobs-week-2020-1345664726409.html?param1=1345807798948
http://www.uab.cat/web/agenda-1345694086139.html
http://www.uab.cat/economia-empresa/
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A3. ACCIONS DESENVOLUPADES DESPRÉS DE LA FINALITZACIÓ DELS 
ESTUDIS 

A3.1. Accions orientades a titulats i titulades 

 
Enquesta nous graduats 
L’objectiu de l’enquesta a titulats i titulades és obtenir informació sobre la seva valoració del seu 
pas per la Facultat, tant a nivell acadèmic com professional, amb l'objectiu d'identificar els punts 
febles i els punts forts dels graus que s'imparteixen a la Facultat. Aquesta anàlisi permetrà 
dissenyar accions des de la Facultat d’Economia i Empresa adreçades a incrementar la inserció 
laboral dels antics i nous graduats.  
Enquesta nous graduats 2017/18 (enllaç) 
 
Xarxa Alumni UAB 
En el moment de la graduació, els estudiants reben informació sobre la Xarxa Alumni de la UAB. 
L’objectiu d’aquesta xarxa és  fomentar el vincle, la formació continuada, l’ocupabilitat, les 
activitats socioculturals i el treball en xarxa. 
enllaç 
 
Comunitat Alumni de la Facultat (CAFEE) 
El curs 2016/17 es posa en marxa la comunitat Alumni de la Facultat (CAFEE) (web) per tal de 
mantenir el contacte amb els antics alumnes, per posar en comú la nova trajectòria 
professional,  oferir instruments per a la formació continuada, informar sobre les activitats de la 
facultat  i facilitar el contacte personal després dels graus. De forma anual es realitzen trobades  
centrades en una temàtica concreta. 
Trobada CAFEE 2020 (Activitat anul·lada degut a l’emergència sanitària originada pel Covid-19). 
 
LinkedIn 
La comunitat Alumni CAFEE està present a la xarxa professional LinkedIn. 
enllaç 
 
Actes de lliurament de diplomes 
Al final de cada curs acadèmic té lloc anualment l’acte institucional de graduació dels alumnes 
que acaben els seus estudis a la Facultat d’Economia i Empresa durant el curs acadèmic. Està 
presidit pel degà i hi participa com a padrí de la promoció un professor de la Facultat que els 
alumnes de cada grau escullen com a tal. També hi intervé un estudiant com a representant de 
la seva promoció. Seguidament els graduats que hi assisteixen reben un diploma emès per la 
Facultat, com a recordatori, que commemora aquest acte. 
enllaç 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1y-oL5Lj_Wv-CtwG_07o33zgOKeNOHf3i
https://www.uab.cat/alumni/
http://www.uab.cat/web/xarxa-alumni/economia-i-empresa-cafee-1345706466881.html
https://www.linkedin.com/company/cafe
https://www.linkedin.com/company/cafe
https://www.uab.cat/web/estudiar/actes-de-graduacio/acte-de-graduacio-dels-graus-1345716642388.html
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PLA D'ACCIÓ TUTORIAL DE LA FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA: 
Estudis de Màster 

El conjunt d’accions que configuren el PAT del estudis de màster s’ha estructurat segons el 
moment en que es realitzen. La durada de tots els màsters de la Facultat és d’un any, a excepció 
del Master in Economic Analysis (MEA), que dura 2 anys. Es consideren quatre moments, abans 
de l’inici dels estudis, en el moment de l’arribada, durant els estudis i un cop finalitzats els 
estudis. El període més extens, i que per tant concentra la majoria d’accions és el que es 
correspon amb l’estada de l’estudiant a la universitat, des del moment de l’arribada i fins la 
finalització dels estudis, en aquest període es consideren un conjunt d’accions transversals que 
es desenvolupen al llarg de tot el període. 

B1. ACCIONS DESENVOLUPADES ABANS DE L’INICI DELS ESTUDIS DE 
MÀSTER 

B1.1. Accions de promoció 

 
Fires d’educació nacionals i internacionals 
L’Àrea de Comunicació i Promoció de la UAB assessora als estudiants en la seva elecció del 
màster que millor s’ajusta als seus objectius. A tal efecte, aquest organisme organitza i participa 
en una sèrie d’activitats de promoció i orientació que inclouen: jornades de postgrau, distribució 
de fulletons d’informació dels màsters, jornades d’orientació professional dins de la FEiE i fires 
d’educació nacionals i internacionals.  
 
Els màsters interuniversitaris figuren en el catàleg de màsters oficials de les universitats en que 
participen i, per tant, es beneficien de totes aquelles activitats de difusió i promoció que es fan 
de forma general i institucional en aquestes universitats. 
 
Saló Futura de Màsters i Postgraus  
El material informatiu dels màsters oficials de la Facultat es troba a disposició dels visitants del  
‘Saló Futura’, la fira específica per a Màsters i Postgraus del Saló de l’Ensenyament de la Fira de 
Barcelona, que se celebra cada any als voltants del mes de març. Personal de l’Àrea de 
Comunicació i Promoció de la Universitat i també coordinadors dels màsters, atenen els dubtes 
i aclariments requerits pels visitants interessants. 
Saló Futura 2020 (enllaç) (Activitat anul·lada degut a l’emergència sanitària originada pel Covid-
19). 
 
Fira virtual de màsters i postgraus 
 
Correu electrònic i mailing a professionals 
Cada màster disposa d’una direcció institucional pròpia de correu electrònic on s’atenen dubtes 
i s’informa dels temes relacionats amb cada màster. Alguns màsters utilitzen aquest correu 
electrònic per fer promoció del màster, enviant material promocional del màster a professors i 

http://www.salofutura.com/
https://www.uab.cat/web/estudiar/visita-la-uab/fira-virtual-de-masters-i-postgraus-uab-1345815800917.html
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investigadors d’altres universitats. El material està dissenyat per a donar a conèixer el títol de 
màster i transmetre la personalitat i l’enfocament d’aquest. 
 
 
Xarxes socials digitals i contacte amb Alumni 
La majoria de màsters oficials de la Facultat disposen d’un perfil a Twitter, d’una pàgina a 
Facebook i/o d’un grup a LinkedIn per afavorir la seva visibilitat, promoció i captació de nous 
estudiants, per informar de les activitats pròpies de cada màster i per mantenir el vincle amb els 
antics alumnes (Alumni), ja que ells són els qui millor coneixen el màster i per tant són els millors 
ambaixadors del mateix. 

 
 Twitter Facebook Linkedin Instagram Flikr 

MAREB 
   

  

MEA  
  

  

MEBA 
 

    

MMOBE  
  

  

MUM  
    

 
Xarxes Internacionals 
El Master in Economic Analysis (MEA) participa en vàries xarxes internacionals, el que els hi 
permet un mecanisme complementari de difusió per al màster. Aquesta participació permet que 
el Programa tingui presència i es promocioni en altres universitats de primera línia internacional. 
En l’actualitat, el màster participa en les següents xarxes: 
 

 Màster Erasmus Mundus. Els cursos oferts pel Programa formen part de la docència del 
Màster Erasmus Mundus  “Models i Mètodes Quantitatius” (QEM). El QEM és un 
Programa conjunt de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universität de Bielefeld, 
la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne i la Università Ca’ FoscariVenezia. El Programa 
Erasmus Mundus cerca la millora de la qualitat educativa en l’alta educació via els 
intercanvis i la cooperació entre països. La mobilitat que indueix aquest Programa 
amplia i complementa els mecanismes de difusió del Master in Economic Analysis.  
 

 Programa ENTER. El Programa també és part d’ENTER (European Network for Training 
in Economic Research). ENTER és una xarxa de programes de doctorat a Europa. La xarxa 
la formen el Programa IDEA, programa de doctorat vinculat al Master in Economic 
Analysis, junt amb la Université Libre de Bruxelles, la University College London, la 
Universität Mannheim, CentER (Tilburg University), la University of Stockholm, 
Slockholm School of Economics, la Université de Toulouse I i la Universitat Carlos III de 
Madrid. Aquesta xarxa fomenta la mobilitat dels estudiants entre les universitats 

http://erasmusmundus-qem.univ-paris1.fr/home/
http://www.enter-network.org/en/
https://twitter.com/mastermareb
http://www.facebook.com/mastermareb
https://www.linkedin.com/groups/MAREB-6694264/about
https://www.facebook.com/idea.programme
http://es.linkedin.com/pub/idea-msc-phd-community/a9/622/715
https://twitter.com/master_meba
https://www.facebook.com/mmobe.demo
http://www.linkedin.com/groups/MMOBEDEMO-Community-4105451
https://www.facebook.com/MasterMarketingUAB?ref=ts&fref=ts
https://www.linkedin.com/groups/M%C3%A1ster-Universitario-Marketing-UAB-8133792?home=&gid=8133792
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participants i la seva interacció, permetent la promoció del Master in Economic Analysis 
en diferents àmbits. 
 

 Programa MIBF: El Màster en Anàlisi Econòmica ofereix una doble titulació amb la 
Lingnan University a estudiants que es vulguin especialitzar en Economia Financera i 
Banca i vulguin afegir al seu currículum un coneixement formatiu internacionalitzador 
d’aquesta capital financera i econòmica. El Màster en Anàlisi Econòmica ofereix una 
doble titulació amb la Lingnan University (Hong Kong) a estudiants que es vulguin 
especialitzar en Economia Financera i Banca i vulguin afegir al seu currículum un 
coneixement formatiu internacionalitzador d’aquesta capital financera i econòmica. 
Aquest programa permet que els  estudiants combinin la formació analítica en 
Economia del Màster en Anàlisi Econòmica amb la preparació especialitzada del Master 
of Science in International Bankingand Finance (MIBF). El pla d'estudis del MIBF ofereix 
una formació focalitzada en banca i finances, que també s’estén a   compatibilitat i 
regulació, i que manté vincles estrets amb el mercat financer de Hong Kong.  Amb 
aquesta doble titulació, els estudiants obtenen ambdós màsters en un termini de dos 
anys i poden accedir a les eines de suport a l’ocupació laboral d’ambdues institucions. 

 
Els estudiants que optin per aquesta doble titulació cursaran els dos semestres del primer any a 
la UAB, el primer semestre de segon any a la Lignan University i el segon semestre de segon any 
a la UAB. 

 
El Programa de doctorat d’IDEA, que és per a molts estudiants el motiu pel qual estudien el 
Master in Economic Analysis, s’organitza conjuntament amb la Barcelona Graduate School of 
Economics. Aquesta co-organització fa que el Programa de Màster en Anàlisi Econòmica estigui 
indirectament present en la pàgina web de la Barcelona GSE (www.barcelonagse.eu) i en les 
accions de promoció internacional que aquesta duu a terme. 
 
Els Master in Management, Organization and Business Economics, com que és un màster 
interuniversitari, es beneficia de totes aquelles activitats de difusió i promoció que es fan des de 
les diferents universitats que hi participen, la Universidad de Navarra i la Universitat de les Illes 
Balears. 
 
Plataforma Inomics 
El Master in Applied Research in Economics and Business (MAREB), contracta cada curs durant 
sis mesos, la plataforma Inomics, una plataforma líder en la promoció de màsters en economia 
i empresa a nivell mundial. 
 
Difusió via comunitat Alumni de la Facultat (CAFEE) 
Aquesta associació realitza accions de formació continuada i informa sobre ofertes laborals als 
membres de la comunitat. També realitza anualment la Jornada Alumni CAFEE (1a, 2a I 3a 
edició), i ha creat una pàgina web pròpia on s’interactua amb diferents xarxes socials (LinkedIn i 
Facebook).  
 
 

http://www.barcelonagse.eu/
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Difusió via altres institucions 
En els màsters interuniversitaris també es pot trobar informació a les diferents webs 
institucionals de les universitats que hi participen: 
 
Web UPNA MMOBE 
Web UIB MMOBE 
Web Uni-Bielefeld QEM 
Web UNIVE QEM 
Web Univ-Paris1 QEM 
 

B1.2. Accions d’orientació acadèmica 

Pàgines web 
Els màsters oficials de la Facultat apareixen al web institucional de la UAB. Aquest web conté 
informació general d’accés, de preinscripció, de procés de matrícula, d’oferta acadèmica i de 
sortides professionals. Des de la pàgina de cada màster es pot accedir a una pàgina web pròpia 
del màster, que proporciona informació més detallada sobre aspectes importants del màster, 
com l’estructura de continguts dels mòduls, informació sobre els professors, horaris de classe, 
beques i ajuts, criteris d'admissió, mobilitat, respostes a les preguntes més freqüents o la 
primera ocupació dels seus graduats, informació que juga un paper important en la promoció 
dels màsters. 
Web UAB MAREB 
Web UAB MEA 
Web UAB MEBA 
Web UAB MMOBE 
Web UAB MUM 
 
Correus electrònics informatius 
Després de ser admesos i abans d’arribar al campus, els estudiants de nou accés reben un 
document amb tota la informació necessària per poder incorporar-se quan comenci el calendari 
acadèmic. Aquest document inclou informació sobre: la reunió de benvinguda, el calendari 
acadèmic, la documentació per a la matrícula, l’assegurança mèdica, els tràmits de visat i permís 
de residència, l’allotjament, els transports fins a la universitat, la previsió de despeses d’inici, 
etc. És important que els estudiants tinguin aquesta informació perquè cal que iniciïn alguns dels 
tràmits des dels seu país d’origen. El personal que dóna suport administratiu al màster guia i 
dóna suport a l’estudiant en aquests tràmits. Atesa la distància, la comunicació es realitza 
principalment per correu electrònic, però també per telèfon. 
 
Guies informatives 
Master in Economic Analysis (MEA): 
Abans de començar el curs acadèmic, els estudiants del MEA també reben per correu electrònic 
la Graduate Student Guideamb tota la normativa acadèmica interna de permanència en el 

màster i de funcionament. També reben una guia amb informació per preparar l’arribada 
a Barcelona organitzada en forma de preguntes i respostes sobre allotjament, 
assegurança mèdica, documents necessaris per la matrícula (legalització en el país 

http://www.unavarra.es/estudios/posgrado/oferta-de-posgrado-oficial/titulos-oficiales-de-master/titulos-oficiales-de-master/facultad-de-ciencias-economicas-y-empresariales/master-universitario-en-gestion-organizacion-y-economia-de-la-empresa
http://estudis.uib.cat/master/MOBE/
http://www.wiwi.uni-bielefeld.de/studium/studieninteressierte/masterstudiengaenge/master_qe
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=177974
https://erasmusmundus-qem.univ-paris1.fr/
http://www.uab.cat/web/studying/official-master-s-degrees/general-information-1096480962610.html?param1=1327649197987
http://www.uab.cat/web/studying/official-master-s-degrees/general-information/economic-analysis-1096480962610.html?param1=1096480156187
http://www.uab.cat/web/studying/official-master-s-degrees/general-information/master-in-economics-and-business-administration-1096480962610.html?param1=1268033942048
http://www.uab.cat/web/studying/official-master-s-degrees/general-information/management-organization-and-business-economics-1096480962610.html?param1=1236065664764
http://www.uab.cat/web/studying/official-master-s-degrees/general-information/marketing-1096480962610.html?param1=1296632381912
https://drive.google.com/file/d/0B_yt3h6Pu6T5REFnUTJTV1Yza1k/view?usp=sharing


 

 

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL (PAT) DE LA  

FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA (UAB) 

 

 

  PAT FEiE – 09/09/2020 
 
 

21 

 

d’origen, traduccions, visats i residència d’estudiants, com arribar de l’Aeroport al centre 
de Barcelona i a la UAB. 

International Support Service (ISS) de la UAB 
Per als estudiants que necessitin sol·licitar un visat, els màsters també compten amb el suport 
de l’International Support Service (ISS) de la UAB. 

B2. ESTADA DE L’ESTUDIANT A LA UNIVERSITAT 

L’estada de l’estudiant a la universitat, compren el moment de l’arribada i el període de 
realització dels estudis. En primer lloc es presenten les accions d’acompanyament que es 
desenvolupen al llarg de tot el període, i a continuació es detallen les accions realitzades en el 
moment de l’arribada i les que tenen lloc durant el període d’intensificació de l’activitat 
acadèmica. 

 

B2.1. Accions d’acompanyament 

Els estudiants dels màsters de la Facultat d’Economia i Empresa provenen de diferents països 
amb característiques culturals molt diverses, aquest fet fa indispensable que durant la seva 
estada a la Facultat es desenvolupin accions d’acompanyament al llarg de tota la seva estada. 
L’acompanyament de l’estudiant inclou accions que, de forma més o menys freqüent i amb 
diferents graus d’intensitat, porten a terme els Màsters de la Facultat. 
 
El coordinador del màster guia de manera personalitzada als estudiants de nou accés al llarg del 
seu camí en el màster mitjançant entrevistes personalitzades i/o enquestes dissenyades per 
copsar els interessos i motivacions dels estudiants. El personal administratiu de suport al màster 
també dóna assistència a l’estudiant en les gestions administratives que cal realitzar. 
 
El MUM ofereix un blog amb informació general sobre el màster, la seva organització acadèmica, 
els professors, els alumnes de cada curs acadèmic, calendari i horaris, sobre els programes de 
mobilitat. 
 
El MAREB utilitza el Twitter(@masterMAREB) com a mecanisme de comunicació amb els 

alumnes, es fa publicitat dels seminaris dels dos departaments que conformen el màster, 

informacions de la Facultat, i altres noticies econòmiques o ofertes de treball que puguin ser 

d’interès pels alumnes. 

Activitats socials 
Els màsters organitzen activitats socials de diferent tipus en les que alumnes i professors poden 
interactuar de forma distesa, el que fomenta l’intercanviï d’idees d’una manera natural. 
 

Activitat d’acompanyament per part del tutor (MAE-2on any) 
El Master in Economic Analysis (MEA), de 120 ECTS i dos anys de durada, té la figura de 
l’estudiant tutor, un estudiant avançat del màster (o del doctorat) que, atès el seu carisma i 
coneixement, pot resultar especialment accessible per als estudiants de nou accés. El tutor ajuda 

https://www.uab.cat/web/movilidad-e-intercambio-internacional/international-support-service/international-support-service-acogida-internacional-1345680336071.html
http://blogs.uab.cat/marketing/
https://twitter.com/masterMAREB?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3AmasterMAREB&ref_url=http%3A%2F%2Fpagines.uab.cat%2Fmareb%2Fcontent%2Fpresentation
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als estudiants en el seu procés d’adaptació, donant resposta a preguntes vàries que inclouen 
aspectes tècnics del màster però també preguntes concretes sobre les assignatures. Entre 
d’altres, la seva funció és complementar la tasca dels professors ajudants de cadascun dels 
cursos. L’estudiant tutor estableix hores de consulta que, habitualment, són dues vegades a la 
setmana. 
 
Sessions monogràfiques de formació sobre els diferents recursos bibliogràfics 
La Biblioteca de Ciències Socials organitzen diverses activitats de formació amb l’objectiu de 
donar a conèixer els recursos i serveis disponibles, i proporcionar eines i recursos d’informació 
especialitzats.  
 
Seminaris i Conferències 
Els estudiants dels màsters poden participar d’un ampli ventall de seminaris i conferències que 
s’organitzen en el si dels departaments. Aquests esdeveniments permeten que els estudiants 
siguin coneixedors dels temes i les preguntes que s’adrecen avui en Economia i Empresa. 
 

B3. ACCIONS DESENVOLUPADES EN EL MOMENT DE L’ARRIBADA 

B3.1. Accions d’acollida 

 
Sessió d’acollida  
Abans de començar l’activitat docent, els estudiants són convocats a una reunió de “benvinguda 
i orientació”. En aquesta sessió els estudiants de nou accés reben informació detallada sobre el 
programa, horaris, calendari, aules, campus virtual, professors, criteris d'avaluació, codi d'honor, 
etc.  
 
Així mateix, personal de la Gestió Acadèmica de la Facultat i dels diferents programes els explica 
en detall el procés de matriculació i la documentació necessària. Se'ls informa, també, dels 
diferents serveis que ofereix la UAB (Biblioteques, Servei de Llengües, SAS, SAF, etc).  
 
Els estudiants del MMOBE realitzen docència a Pamplona durant el tercer trimestre. El primer 
dia reben informació detallada sobre el funcionament i accés als recursos de la Universitat 
Pública de Navarra. 
 
Sessió inaugural  
La sessió inaugural és l’acte d’obertura oficial del curs especialment dirigit als estudiants i al 
professorat del màster i té un contingut acadèmic. La sessió té diferents formats per cada 
màster, des de la impartició d’una lliçó magistral per part d’un acadèmic de reconegut prestigi 
fins a una conferència d’un dia on els investigadors vinculats al Programa descriuen, d’una 
manera concisa i motivadora, preguntes interessants en diferents àrees de l’economia. 
 
 
 
 

http://www.unavarra.es/
http://www.unavarra.es/
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International Support Service (ISS) de la UAB 
L’ISS ofereix informació als estudiants no residents i resol qualsevol dubte relacionat amb els 
tràmits a realitzar per a adquirir la residència d’estudiant. Aquesta oficina està ubicada a la Plaça 
Cívica del Campus de Bellaterra.  
 

B4. ACCIONS DESENVOLUPADES DURANT ELS ESTUDIS 

B4.1. Accions d’orientació acadèmica 

Reunions de seguiment 
Les reunions de seguiment constitueixen l’element fonamental per a seguir el progrés i 
l’evolució dels estudiants del màster. Aquestes reunions tenen un caràcter individual i les 
convoca el coordinador del màster per tal d’intercanviar informació amb l’estudiant de manera 
personalitzada. Un paper important de les reunions de seguiment és permetre que els 
coordinadors del màster adquireixin una visió personalitzada de cada estudiant, entenent quina 
és l’especialització que aquest vol assolir i quin és l’ús que més endavant voldrà fer dels 
coneixements que haurà adquirit en el màster. Aquest intercanvi d’informació és fonamental 
per a poder guiar l’elecció d’assignatures, d’àrees de recerca i de directors del treball final de 
màster. A la vegada, aquest coneixement personalitzat de cada estudiant permet donar-li suport 
en la seva orientació professional ja sigui quan accedeixi al mercat laboral o quan continuï els 
estudis en un doctorat.  
 
Elecció d’assignatures 
Els estudiants tenen un ventall de mòduls optatius d’entre els quals triar. El coordinador del 
màster es reuneix amb cadascun dels estudiants per verificar l’encaix de les assignatures triades 
amb els seus objectius, tant en base a la seva àrea d’especialització com en base als objectius 
finals de formació i orientació laboral que l’estudiant vol assolir.  
 
Tutories  acadèmiques 
Els estudiants de tots els màsters, en cas de voler aclarir dubtes, comentar particularitats, i 
altres, es poden posar en contacte amb el professorat presencialment en el seu horari de 
despatx o mitjançant el correu electrònic o telefònicament per acordar data i hora de trobada.  
 
El Master in Economic Analysis i els seus professors ofereixen als estudiants quatre grups de 
tutoria. Els grups de tutoria els formen estudiants i professors, inclosos els directors de tesis o 
treballs de fi de màster dels estudiants. Cada setmana els grups es reuneixen i un o varis 
estudiants presenten la seva recerca. Aquest espai permet guiar als estudiants d’una manera 
distesa i interactiva i que aquests aprenguin també dels seus companys. Els estudiants de màster 
que hi estan interessats i que volen continuar els seus estudis amb un doctorat, poden 
adscriure’s i participar en un grup de tutoria. Òbviament, l’objectiu dels grups de tutoria no és 
avaluar els estudiants sinó acompanyar-los en el procés d’escriure un article innovador en 
Economia. 
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Presentació Treball Final de Màster  
Els màsters organitzen una reunió informativa sobre Treball Final de Màster (TFM) amb els seus 
estudiants. Durant aquesta sessió, la direcció del màster, sovint acompanyat del professor 
responsable del mòdul de TFM, proporcionen als estudiants tots els detalls sobre el procés de 
realització del TFM (tutor responsable TFM, calendari per a escollir tutor, seguiment del treball 
i contingut i format recomanat). 
 
La coordinació del màster també envia als estudiants una Guia de Treball Final de Màster que 
descriu tots els processos involucrats en l’elaboració i defensa del Treball Final de Màster, que 
inclou els criteris d’avaluació i els resultats d’aprenentatge que cal assolir. 
 
Presentació Mòdul Pràctiques Professionals 
El Màster de Màrqueting organitza al llarg del primer semestre una sessió informativa sobre el 
mòdul optatiu de pràctiques professionals per tots els estudiants del màster, on s’explica el 
procés i funcionament de les pràctiques i s’informa sobre les places que s’ofereixen, les 
empreses que hi col·laboren, el sistema d’avaluació i el calendari. També s’informa sobre la 
possibilitat de fer pràctiques professionals externes, extracurriculars, organitzades per l’oficina 
de Treball Campus de la UAB.  
 

B4.2. Accions d’assessorament 

 
Assessorament de Projectes 
Escriure un projecte breu és part de l’avaluació d’algunes assignatures de segon any del Master 
in Economic Analysis. Aquests projectes breus tenen un paper clau en iniciar l’estudiant en com 
plantejar i respondre a una pregunta en Economia. Sovint, aquests projectes donen pas al que, 
eventualment, serà el TFM.   
 
Sessions de seguiment del Treball de Fi de Màster 
L’estudiant ha de comunicar al coordinador del màster la seva elecció de tutor de TFM abans 
d’una data determinada. Aquest moment inicia el procés de treball en els TFM. En la primera 
entrevista amb el tutor es marca el seguiment, el calendari i s’adreça el tema a tractar. 
Posteriorment, es celebraran reunions periòdiques en les quals el tutor farà el seguiment 
personalitzat del treball de l’estudiant i farà les recomanacions pertinents.  
 
Sessions de seguiment del Mòdul de Pràctiques Professionals 
Cada estudiant te assignat un tutor/a a l´empresa i un supervisor/a a la universitat. Cas de que 

sorgeixi algun problema durant les pràctiques, l´estudiant ha de adreçar-se al seu supervisor/a 

per tal de tractar de solucionar el problema del que es tracti. De la mateixa manera, si l´empresa 

detecta algun problema amb l´estudiant haurà de contactar amb el supervisor/a a la universitat 

per tal de solucionar-lo.  

 

http://www.uab.cat/web/inici-1248934939395.html
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B4.3. Accions d’orientació professional 

 
El procés d’orientació professional als estudiants dels màsters té dues vessants, d’una banda el 
mercat laboral, ja sigui en el sector privat o en institucions governamentals i no governamentals; 
i d’altre banda els estudis de doctorat. 
 
Presentacions d’Empreses i Organismes Internacionals 
Els estudiants dels màsters són convidats a les presentacions que les empreses fan a la Facultat 
o en institucions vinculades. En aquestes presentacions, les empreses descriuen els perfils dels 
estudiants que busquen. 
Presentacions de professionals del Sector Privat 
Amb la finalitat d’orientar als estudiants, el Màster in Economic Analysis convida a que un 
investigador de l’àrea de recerca d’un banc important i el director i economista d’una empresa 
de Big Data facin una presentació als seus estudiants. En aquestes presentacions, els ponents 
expliquen als estudiants la temàtica en que treballen, l’ús que poden fer de les eines apreses en 
el màster i el perfil de formació que es busca en aquests sectors. 
 
Visites a empreses 
El Màster de Màrqueting, amb una orientació més professionalitzadora, organitza visites a 
empreses per complementar els coneixements dels estudiants. Tota la informació rellevant es 
difon mitjançant el web del màster i les xarxes socials (enllaç). També s’orienta als estudiants en 
la cerca de treball, la realització del seu currículum i en l’ús de les xarxes socials per cercar feina. 
 
Els estudiants matriculats en el mòdul de pràctiques professionals realitzen entrevistes 
personals amb professors on se’ls orienta sobre les seves expectatives professionals. 

Sessió Mòdul de Pràctiques (per a més informació podeu consultar la guia docent del 
mòdul). 
 
Job Market 
El Master in Economic Analysis té un “Job MarketBoard” on es mostra el calendari que 
l’estudiant ha de seguir per buscar feina, incloent les dates límits per a enviar el seu currículum 
i informació als principals organismes internacionals, empreses, bancs, etc. El Job Market Board 
també inclou anuncis de diferents empreses i institucions. La informació del Job Market Board 

està sempre actualitzada gràcies a acords amb entitats col·laboradores. El Màster en Anàlisi 
Econòmica té també una subscripció a una web internacional de col·locació laboral.  

 
Presentacions d’Estudis de Doctorat 
Els graduats dels màsters de recerca poden continuar els seus estudis demanant l’admissió a un 
doctorat, ja sigui en el mateix Programa on s’integra el màster que estan cursant o en una altra 
universitat. Els coordinadors de màster, via reunions individualitzades, assessoren i donen 
suport als estudiants interessats. 
 

http://pagines.uab.cat/marketing/content/noticias-20142015
http://www.slideshare.net/MasterMarketingUAB/mdulo-prcticas-profesionales
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B5. ACCIONS DESENVOLUPADES DESPRÉS DE LA FINALITZACIÓ DELS 
ESTUDIS 

B5.1. Accions de seguiment dels estudiants titulats 

 
Enquesta nous titulats 
L’objectiu de l’enquesta de titulats de la UAB és conèixer el grau de satisfacció dels titulats i 
titulades de la UAB en relació a diversos aspectes de la titulació finalitzada i del seu pas per la 
universitat. 
Enquesta titulats 2017-18 (enllaç) 
 
 
Xarxa Alumni UAB 
En el moment de la graduació, els estudiants reben informació sobre la Xarxa Alumni de la UAB. 
L’objectiu d’aquesta xarxa és  fomentar el vincle, la formació continuada, l’ocupabilitat, les 
activitats socioculturals i el treball en xarxa. 
(enllaç) 
 
Comunitat Alumni de la Facultat (CAFEE) 
El curs 2016/17 es posa en marxa la comunitat Alumni de la Facultat (CAFEE) (web) per tal de 
mantenir el contacte amb els antics alumnes, per posar en comú la nova trajectòria professional 
i facilitar el contacte personal després dels estudis. De forma anual es realitzen trobades  
centrades en una temàtica concreta. 
Trobada CAFEE 2020 (Activitat anul·lada degut a l’emergència sanitària originada pel Covid-19). 
 
LinkedIn 
La comunitat Alumni CAFEE està present a la xarxa professional LinkedIn. 
enllaç 
 
Actes de lliurament de diplomes 
Al final de cada curs acadèmic cada màster organitza sessions de titulació i entrega de diplomes. 

 
  

https://drive.google.com/open?id=1y-oL5Lj_Wv-CtwG_07o33zgOKeNOHf3i
https://www.uab.cat/alumni/
http://www.uab.cat/web/xarxa-alumni/economia-i-empresa-cafee-1345706466881.html
https://www.linkedin.com/company/cafe
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ANNEX 1: Informació històrica Estudis de Grau 

A1. ACCIONS DESENVOLUPADES ABANS DE L’INICI DELS ESTUDIS 
 
A1.1. Accions de promoció  
Jornades de portes obertes 
JPO 2014 (.pdf)  
JPO 2015 (.pdf) 
JPO 2016 (.pdf) 
JPO 2017 (.pdf) 
JPO 2018 (.pdf) 
JPO 2019 (.pdf) 
Web JPO 
 
Participació al Saló de l’Ensenyament  
Dades Saló Ensenyament 2014 (.pdf) 
Dades Saló Ensenyament 2015 (.pdf) 
Dades Saló Ensenyament 2016 (.pdf) 
Dades Saló Ensenyament 2017 (.pdf) 
Dades Saló Ensenyament 2018 (.pdf) 
Dades Saló Ensenyament 2019 (.pdf) 
Web Saló Ensenyament 
 
Dia de la Família  
Dia de la Família 2014 (.pdf) 
Dia de la Família 2015 (.pdf) 
Dia de la Família 2016 (.pdf) 
Dia de la Família 2017 (.pdf) 
Dia de la Família 2018 (.pdf) 
Dia de la Família 2019 (.pdf) 
 
Visita a instituts de secundària i a ajuntaments  
Visites 2013 (.pdf) 
Visites 2014 (.pdf) 
Visites 2016 (.pdf) 
Visites 2017 (.pdf) 
Visites 2018 (.pdf) 
Visites 2019 (.pdf) 
Web visites 
 
Trobada de professorat de secundària i universitat 
Trobada 2016-17 (.pdf) 
 
Programa Argó  
Balanç Programa Argó 2016 (.pdf) 

https://drive.google.com/open?id=1E02GJj6wQtvvzT6iIHc9580LNdeEmlhh
https://drive.google.com/open?id=1C6UEs457G0FaCg5vt7t2gpO4JBNJMIoV
https://drive.google.com/open?id=1UzKV_6Gmd8ZYxzGj_wQyC2ve-BB0Wryb
https://drive.google.com/open?id=1kgpftTgQDICh4THYy82xgleQEIsWisHa
https://drive.google.com/open?id=1VHs3-unjrilSANJN1b4AXEJKBvtbSzLT
https://drive.google.com/open?id=1Efiha1xRpVcbhJkx973DCuuvI-lZx4QW
http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/orientacio-universitaria/jornades-de-portes-obertes-1345662188932.html
https://drive.google.com/open?id=19cO79HEzEA85tRj0fFlgFKhP99RFzjWZ
https://drive.google.com/open?id=1hdU3RWP1YmOOZXDjJqpS5y0QA0mb8iPp
https://drive.google.com/open?id=1ivt39H-jGbXHMdoIyg7VHIFzxu11RYiG
https://drive.google.com/open?id=1KvUKopobaAR9bZBQpcC71rY74szWONIN
https://drive.google.com/open?id=1kkFXgD5k2ABWWFAtiWGVASKjBIVjmSaG
https://drive.google.com/open?id=1XE0I9_JYdy-zPGv9oMdwFFyd-BYiEk7Y
http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/orientacio-universitaria/salo-de-l-ensenyament-1345673599063.html
https://drive.google.com/open?id=1lKyB4c157f68y4ogl57mVlK9VKIrnzDG
https://drive.google.com/open?id=1g_Xnubs3qxd0ucKygUhzy3gcV0D-7UYi
https://drive.google.com/open?id=14PgwwQz3yrLvX7bWX6LGhWUCk1FEFyex
https://drive.google.com/open?id=1JRfCs0X8Fr5DskLwOMq8FxZ7WDFbJqVo
https://drive.google.com/open?id=1TYx7F43mJK4cTbfjMPA70IqocJbv9PKO
https://drive.google.com/open?id=1LWo0d2zxE8K928yL8irSAjvLjTPSqNtC
https://drive.google.com/open?id=11kHJXyJqVcrgR-1MQqgLfPcYMCa_0IhX
https://drive.google.com/open?id=1upJWl0nue9PfhVwj_FrS_n5jSzyfJnIj
https://drive.google.com/open?id=1azaxFV_-lePfXW7yGuV9FX_MTdTvdLwD
https://drive.google.com/open?id=10Ocj5Mh-xrRh2YCD8i_PqD0AQlCWdnAL
https://drive.google.com/open?id=1CRNNbO5WPozdF96OmwHHJEOyTKhWXvnU
https://drive.google.com/open?id=172jCABpOD0Md9hMEBN9JPZrwIYzsvF3g
http://www.uab.cat/web/estudiar/grau/orientacio-universitaria/visites-als-centres-de-secundaria-1345662188985.html
https://drive.google.com/open?id=11Wp0aKEcjJunvtcAlzJWj0aw2dVyXLxU
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZleGY0cGREenl0akE/view?usp=sharing
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Olimpíada d’Economia  
Olimpíada d’Economia 2017 (enllaç) (.pdf) 
Olimpíada d’Economia 2018 (enllaç) (.pdf) 
Olimpíada d’Economia 2019 (.pdf) 
 
Camins de l’Economia  
Alumnes de centres de secundària i cicles formatius de grau superior visiten la FEiE durant un 
matí. S’ofereix un recorregut pels diferents espais (aules, sales d’informàtica, biblioteca, 
departaments, ...) i finalment es fa una xerrada sobre el funcionament de la FEiE i el contingut i 
diferències entre els graus que ofereix.  
Resum Camins de l’Economia (.pdf) 
 

A1.2. Accions d’orientació acadèmica 
 

Programa Tutoresport (web)  
TutoresportFEiE 2013-14 (.pdf) 
TutoresportFEiE 2014-15 (.pdf) 
TutoresportFEiE 2015-16 (.pdf) 
TutoresportFEiE 2016-17 (.pdf) 
TutoresportFEiE 2017-18 (.pdf) 
 
Pla de tutorització per estudiants amb necessitats específiques  
Dades estudiants PIUNE FEiE 2013-2016 (.pdf) 
 

A2. ACCIONS DESENVOLUPADES DURANT ELS ESTUDIS  
 
A2.1. Accions d’informació transversals 
 
Sessió inaugural 
Curs 2014-2015 (.pdf) 
Curs 2015-2016 (.pdf) 
Curs 2016-2017 (.pdf) 
Curs 2017-2018 (.pdf) 
Curs 2018-2019 (enllaç) 
 
Butlletí de la Facultat 
Butlletí 1 (enllaç) 
Butlletí 2 (núm. extraordinari) (enllaç) 
Butlletí 3 (enllaç) 
Butlletí 4 (enllaç) 
Butlletí 5 (enllaç) 
Butlletí 6 (enllaç) 
 
 

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/activitats-d-orientacio-universitaria/edicions-anteriors-1345694765975.html
https://drive.google.com/open?id=1QlDWqwzkkJ_JYhbtzCVw0KkAuqKOnPDo
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/activitats-d-orientacio-universitaria/premis-i-guanyadors-1345694765952.html
https://drive.google.com/open?id=1IEpJUzxcXC_acWfCBz30dJ4I4BJUtXCm
https://drive.google.com/open?id=13mwjRQXkvW5KJJMxZlNIadCKiURX4a2l
https://drive.google.com/file/d/0B_yt3h6Pu6T5R0tMZDRzQnRMcE0/view?usp=sharing
http://www.uab.cat/web/estudis/tutoresport-1297063183040.html
https://drive.google.com/open?id=1miXHG1h1cktkzGrQ-RloeLX9Mdb0YmiT
https://drive.google.com/open?id=12IkX9Kbl0RfKoCTwqOXS5h6dI--QoZgM
https://drive.google.com/open?id=1KavmowVkS2pnswLUkNXfJNfTsW0ldaFm
https://drive.google.com/open?id=1BmFBQeN6DlPDFC8_h7ZOVYWlF2v_GIPp
https://drive.google.com/open?id=1EoRi9FKu5YdJjVTrkq58OgECi5I3FXfs
https://drive.google.com/open?id=0B52Vkh8UHYZleWN6M0RjMFZOWlU
https://drive.google.com/open?id=1NHn9rE2C1a_Kn3vzn0fcCX8AHAS98XUu
https://drive.google.com/open?id=1Xw8pBWCHN6C3reeUPjhS8rPOls3qr2xD
https://drive.google.com/open?id=1r7vr0eeofWPQ5iNNlDDEENWfHRcofrKy
https://drive.google.com/open?id=13nJ_PL0I2imZHkQ-k-LMumPygEkMdP5O
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/la-facultat-d-8217-economia-i-empresa-inaugura-el-nou-curs-academic-1345697198279.html?noticiaid=1345773393287
http://www.uab.cat/web/feie-descripcio-butlletins/feie-butlleti-num-1-amb-entrevista-1345680293459.html
http://www.uab.cat/web/feie-descripcio-butlletins/feie-butlleti-num-2-1345688235007.html
http://www.uab.cat/web/feie-descripcio-butlletins/feie-butlleti-numero-3-1345688210697.html
http://www.uab.cat/web/feie-descripcio-butlletins/feie-butlleti-numero-4-1345708445243.html
http://www.uab.cat/web/feie-descripcio-butlletins/feie-butlleti-numero-5-1345733663983.html
https://www.uab.cat/web/butlleti/butlleti-6/juliol-de-2018-1345779613504.html
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Primer curs 
 
A2.4. Accions d’acollida  
Sessió d’acollida i rebuda 
Sessió de acollida 2014-15 (campus de Bellaterra.pdf) (campus de Sabadell .pdf) 
Sessió de acollida 2015-16 (campus de Bellaterra.pdf) (campus de Sabadell .pdf) 
Sessió de acollida 2016-17 (ADE, Economia i ADE+Dret) (campus de Sabadell .pdf) 
Sessió de acollida 2017-18 (ADE, Economia i ADE+Dret) (campus de Sabadell .pdf) 
Sessió  d’acollida 2018-19 (enllaç) 
 
Sessió de benvinguda   
Sessió benvinguda 2014-15 (.pdf) 
Sessió benvinguda 2015-16 (.pdf) 
Sessió benvinguda 2016-17 (ADE, ECO, CiF, EiT) 
Sessió benvinguda 2017-18 (enllaç) 
 
Enquesta de motivació i expectatives professionals  
Enquesta 2014-15 (enllaç) 
Enquesta 2015-16 (enllaç) 
Enquesta 2016-17 (enllaç) 
Enquesta 2017-18 (enllaç) 
Enquesta 2018-19 (enllaç) 

 
A2.5. Accions d’assessorament primer curs 
 
Accions propedèutiques  
Curs propedèutic de matemàtiques 2014-15 (.pdf)  
Curs propedèutic de matemàtiques 2015-16 (.pdf) 
Curs propedèutic de matemàtiques 2016-17 (.pdf) 
Curs propedèutic de matemàtiques 2017-18 (.pdf) 
Curs propedèutic de matemàtiques 2018-19 (.pdf) 

 
Prova de nivell d’anglès  
Instruccions prova nivell 2015-16 (.pdf) 
Resultats prova nivell 2015-16 (.pdf) 
Instruccions prova nivell 2016-17 (.pdf) 
Resultats prova nivell 2016-17 (.pdf) 
Instruccions prova nivell 2017-18 (.pdf) 
Resultats prova nivell 2017-18 (.pdf) 
Resultats prova nivell 2018-19 (.pdf) 

 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B_yt3h6Pu6T5dlFuUGFTam5lTE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_yt3h6Pu6T5RDNzRGNKbERSSkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlMm9SY2hBOVd1TEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlSnZaWjFOUm1Gdnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZldTNLWXU5SWQtN0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZla3UxLWlYSURrNE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlUG9UWmV1Y0JkZmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlV1JlSVdvc2h1SFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B52Vkh8UHYZlWXlXOUJsUkZjTjQ
https://drive.google.com/open?id=0B52Vkh8UHYZlSjN3a0NpOTdCZVk
https://drive.google.com/open?id=0B52Vkh8UHYZlWG5fQzJidzdzZkE
https://drive.google.com/open?id=0B52Vkh8UHYZldHhOTHByeGs5Unc
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/sessions-d-acollida-dels-alumnes-de-primer-curs-2018-2019-1345697198279.html?noticiaid=1345768147663
https://drive.google.com/file/d/0B_yt3h6Pu6T5RUhlOHBSUzJSWkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlT1k0V2cyeDNnQUE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlOUsyRkw2WFh0anc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlNE00cTg0enA5MjA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlYWpQdldvaEhCRlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlTWZVQkpqLWhzXzg/view?usp=sharing
https://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/sessions-informatives-pels-alumnes-de-nou-acces-1345697198279.html?noticiaid=1345732126288
https://drive.google.com/file/d/0B_yt3h6Pu6T5djRwdEV1bE1QWVU/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1FreE2U7mbla06nnWNEFpQrC2AFZPnCO57O9JzI66tiA/viewform
http://goo.gl/forms/YZoT3q7bfuUlsSZh2
https://goo.gl/forms/IYcbzvzrktrarorp2
https://drive.google.com/open?id=1I4gugHgPGEiLbBJ-C7H0b5KOdaw0i1bE
https://drive.google.com/file/d/0B_yt3h6Pu6T5QXhEYV9zRWx1NVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_yt3h6Pu6T5SVpoSzhHMDlhcDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlNG9GYkJ3bk1fTm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B52Vkh8UHYZlMXJyREFxTWRHVTQ
https://drive.google.com/open?id=1II0Jd8-gU967or9IcurhT-7vmAIKdMVW
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlczdxRHIyLU9adTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B52Vkh8UHYZlU2kybllmRGNGaGc
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlUEI1b0RsWkFuUnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlU2NrcWNTU0lXT2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=0B52Vkh8UHYZlY0xmT3Y1ZVphSms
https://drive.google.com/file/d/1I09K0bvMtnXZ4J4iO2ej2GP0zb0MgtkP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1PXpc3qVixt1GYUlaFNYvhQ5D8go1XVP2
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Tercer curs 
 
A2.8. Accions d’orientació acadèmica tercer curs  
 
Sessió informativa sobre assignatures optatives i Treball de Fi de Grau  
Curs 2014-15 (enllaç)  
Curs 2015-16 (enllaç) 
Curs 2016-17 (enllaç) 
Curs 2017-18 (enllaç) 
 
Presentació de l’assignatura Pràctiques Externes  
Presentació pràctiques curs 2015-16 (enllaç) 
Presentació pràctiques curs 2016-17 (enllaç) 
Presentació pràctiques curs 2017-18 (enllaç) 
 
 

Quart curs 
 
A2.10. Accions d’orientació acadèmica quart curs  
 
Presentació de l’assignatura Treball de Fi de Grau i sessions de suport  
Curs 2014-15 (enllaç)  
Curs 2015-16 (enllaç) 
Curs 2016-17 (enllaç) 
Curs 2017-18 (enllaç) 
 

A2.12. Accions d'orientació professional 
 
Jornades d’Orientació Professional (2014a, 2014b) 
Presentació del Col·legi d’Economistes(2011) 
Sessions com preparar un currículum (2014) 
Seminari Habilitats CO (2014) 
Conferències empreses i altres (2014a, 2014b, 2014c, 2014d, 2015a, 2015b, 2016a, 2016b, 
2017a, 2017b) 
Jobs Week-Setmana de l’Ocupabilitat (2017) 
Jobs Week-Setmana de l’Ocupabilitat (2018) 
Jobs Week-Setmana de l’Ocupabilitat (2019) 
 
 
Auditor per un dia  
El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya organitza, anualment, una Jornada perquè 
els alumnes puguin passar una jornada laboral en una empresa auditora. Els estudiants reben 
informació per poder-se inscriure i participar-hi.  

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/oferta-de-graus/treball-de-fi-de-grau/tfg-2014-2015-1345714360281.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/oferta-de-graus/treball-de-fi-de-grau/tfg-2015-2016-1345714360655.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/oferta-de-graus/treball-de-fi-de-grau/tfg-2016-2017-1345725187044.html
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/informacio-per-als-estudiants-que-cursaran-4t-6e-ade-dret-el-2017-2018-1345697198279.html?noticiaid=1345733660199
https://drive.google.com/file/d/0B_yt3h6Pu6T5RWM2ajBPX05SMDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlcF9SeGVKcEpDWGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ztTj0X91949jG6pwf6uwpjSWSunHOG-s
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/oferta-de-graus/treball-de-fi-de-grau/tfg-2014-2015-1345714360281.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/oferta-de-graus/treball-de-fi-de-grau/tfg-2015-2016-1345714360655.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/oferta-de-graus/treball-de-fi-de-grau/tfg-2016-2017-1345725187044.html
http://www.uab.cat/web/detall-de-noticia/informacio-per-als-estudiants-que-cursaran-4t-6e-ade-dret-el-2017-2018-1345697198279.html?noticiaid=1345733660199
https://drive.google.com/file/d/0B_yt3h6Pu6T5QlZTaDlwMXVJWUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_yt3h6Pu6T5X3E5TDE1MmVTSnM/view?usp=sharing
http://www.uab.cat/web/noticies/detall-d-una-noticia-1090226434100.html?noticiaid=1304491932733
https://drive.google.com/file/d/0B_yt3h6Pu6T5OTZoMndmdHlRT1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_yt3h6Pu6T5elpvcXlxQWtOUTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_yt3h6Pu6T5T0Z3VV9LOEVGb1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_yt3h6Pu6T5QU02Smt6ZEN2Q00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_yt3h6Pu6T5ZG9PR254NWRUNHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_yt3h6Pu6T5LXdNanAyTzNkYlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_yt3h6Pu6T5UUpIZW16ekg5ZEU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_yt3h6Pu6T5b2Rxa1FrMjdSWVE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlZ0NMN3FIa1l0b1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlNTR4NTV6RmpvOFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlTWhYY1M1RmY2bEE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlUVdTSkN2anFLczg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B52Vkh8UHYZlMUc3NnFkaWdDams/view?usp=sharing
https://www.uab.cat/web/estudiar/ocupabilitat/jobs-week-2018-1345745857242.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/ocupabilitat/jobs-week-2019-1345782198301.html
http://www.auditors-censors.com/ca/auditor-x1-dia-2016
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A3. ACCIONS DESENVOLUPADES DESPRÉS DE LA FINALITZACIÓ DELS 
ESTUDIS 

A3.1. Accions orientades a titulats i titulades 
 
Enquesta nous graduats 
Enquesta nous graduats 2014-15 (enllaç) 
Enquesta nous graduats 2015-16 (enllaç) 
Enquesta nous graduats 2016-17 (enllaç) 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/19qZh15Vgen8t8mjUSNsAK5C143d22UALbc5ES5nHyD4/viewform
http://goo.gl/forms/H5BnaJ3fYSdYT9rJ3
https://goo.gl/forms/uceiWFUnFH6Uxbfj1
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ANNEX 2: Informació històrica Estudis de Màster 

B1. ACCIONS DESENVOLUPADES ABANS DE L’INICI DELS ESTUDIS DE 
MÀSTER 
 
B1.1. Accions de promoció  
 
Fira de Postgrau UAB  
Fira de Postgrau 2014 (enllaç) 
Fira de Màsters i Postgraus 2015 (enllaç) 
Presentació dels màsters a la Facultat 2016 (campus Sabadell, campus Bellaterra) 
Fira de Màsters i Postgraus 2017 (enllaç) 
 
Participació al Saló de l'Ensenyament: Saló Futura de Màsters i Postgraus  
Saló Futura 2017 (enllaç) 
Saló Futura 2018 (enllaç) 
Saló Futura 2019 (enllaç) 

B4. ACCIONS DESENVOLUPADES DURANT ELS ESTUDIS 
 

B4.3. Accions d’orientació professional 
 
Visites a empreses 
Sessió Mòdul de Pràctiques  
 

B5. ACCIONS DESENVOLUPADES DESPRÉS DE LA FINALITZACIÓ DELS 
ESTUDIS 
 

B5.1. Accions de seguiment dels estudiants titulats 
 
Enquesta nous titulats 
Enquesta titulats 2017-18 (enllaç) 
 
 
 
 

https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia-1345667174054.html?noticiaid=1345677099805
https://www.uab.cat/fira-masters-i-postgraus/
https://drive.google.com/open?id=0B52Vkh8UHYZlZG5LTWhBVjAxQmc
https://drive.google.com/open?id=0B52Vkh8UHYZlOThKU0xBbkVfY2c
https://www.uab.cat/web/sala-de-premsa/detall-de-noticia-1345667174054.html?noticiaid=1345720710439
http://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/consigue-tu-invitacion-para-futura-2016-salon-de-los-masters-y-postgrados-1345667994339.html?noticiaid=1345682566183
https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/consigue-tu-invitacion-para-futura-2018-salon-de-los-masters-y-postgrados-1345667994339.html?noticiaid=1345749715585
https://www.uab.cat/web/sala-de-prensa/detalle-noticia/consigue-tu-invitacion-para-futura-2019-salon-de-los-masters-y-postgrados-1345667994339.html?noticiaid=1345784361930
http://www.slideshare.net/MasterMarketingUAB/mdulo-prcticas-profesionales
https://drive.google.com/open?id=1y-oL5Lj_Wv-CtwG_07o33zgOKeNOHf3i

