FASE 1 DE PIMPEU DE PROGRAMACIÓ DE NOUS ESTUDIS
Nom de l’estudi: BA IN HISTORY, POLITICS AND ECONOMICS (GRAU EN HISTÒRIA, POLÍTICA I
ECONOMIA)
Curs: 2018-2019

Universitat: UAB
Tipus: grau

Procedència: emergent

Dades bàsiques
Universitat sol·licitant: Universitat Autònoma de Barcelona
Tipus d'estudi: grau
Procedència: emergent
Interuniversitari 1: no
Erasmus Mundus (per als màsters universitaris i doctorats): no
Crèdits matèries bàsiques*:

48

Crèdits matèries obligatòries*:

72

Crèdits matèries optatives*:

54

Crèdits treball fi de grau*:

6

Crèdits totals*:

180

Nombre de places de nou accés:

60

Modalitat:

Presencial

Professió regulada:
Preu 2:

Públic

Criteris de programació
Tipologia, objectius i durada de l’estudi:
Es tracta d’un títol de 180 ECTS, a cursar amb la modalitat presencial en tres cursos. Els crèdits de FB i OB seran
impartits en anglès; el crèdits de formació OT es cursaran a través d’assignatures impartides en anglès, en català o
castellà i en altres llengües estrangeres existents actualment en la programació dels centres implicats en la seva
docència. Es contempla una via lenta.
El títol estarà adscrit a la Facultat de Filosofia i Lletres.
La missió del títol és que l’estudiant sigui capaç d’entendre i tingui la capacitat crítica suficient per analitzar els
fenòmens polítics, econòmics i socials actuals amb una perspectiva global, fent un ús eficaç dels instruments
d’anàlisi fonamentals que proporcionen la història, la ciència política i l’economia.
Aquesta missió resumeix els objectius formatius genèrics següents:
1.
2.

Entendre la diversitat i multiculturalitat de la nostra societat i formar‐se d’acord amb principis inclusius,
innovadors i reflexius.
Conèixer, des d’una perspectiva global, les implicacions de la història, els sistemes polítics, econòmics i
tecnològics per entendre la situació actual, i les perspectives a curt i mig termini.
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3.

4.

Tenir l’enteniment i la capacitat crítica suficient per analitzar els fenòmens polítics, econòmics i socials
actuals amb la complexitat necessària, els raonaments correctes, i fent un ús eficaç dels instruments
d’anàlisi fonamentals que proporcionen la història, la ciència política i l’economia.
Ser capaç d’expressar‐se correctament en el llenguatge propi de les tres branques de coneixement
estudiades, tant oralment com per escrit, en diferents idiomes.

Aquests objectius genèrics es concreten en els objectius formatius específics següents, d’acord amb cadascun dels
àmbits d’estudi proposats:





Conèixer l’origen dels moviments polítics i socials contemporanis especialment els esdevinguts a partir de
la segona meitat del s. XX a Europa i ser capaç d’analitzar‐los amb visió històrica, per tal de comprendre i
interpretar el context sociohistòric del món actual.
Dominar els fonaments i les eines bàsiques de l’anàlisi econòmica i conèixer els principis analítics
fonamentals en economia internacional, globalització dels mercats i processos d’integració econòmica,
especialment els referits a la Unió Europea.
Conèixer l’impacte de les institucions polítiques en les societats modernes i ser capaç d’avaluar les
decisions que prenen els sistemes polítics i d’explicar‐ne els processos.

Ser capaços de participar en la formulació de propostes que hagin de tenir impacte sobre la
realitat social, econòmica i política de l'entorn.

Justificació de la seva programació:
Sense tenir en compte els dobles títols, aquest és el primer títol únic de caràcter interfacultatiu de la UAB, amb
participació equilibrada de les Facultats de Filosofia i Lletres, Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia, i
Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona.
L’estructura física de la UAB facilita la programació d’estudis interfacultatius tant pel que fa a l’assemblatge
d’àmbits de coneixement diversos com pel que fa a l’espai on poder‐los realitzar. En aquest sentit la proposta es
beneficia de la ubicació en un mateix edifici de les facultats de Filosofia i Lletres, Ciències Polítiques i Sociologia i
Economia i Empresa.
El grau s’emmarca dins el pla estratègic de la facultat de Filosofia i Lletres en els seus apartats referits a la
internacionalització i a la programació d’estudis (http://www.uab.cat/doc/Actuacions‐Estrategiques) i s’adiu a les
directrius del “Document marc. L’arquitectura de les titulacions de la UAB”, aprovades en el Claustre del dia 15 de
març,1 on s’afirma, entre altres coses que:


Els graus de 180 crèdits ECTS que es programin […] han de ser graus emergents i […] ofertes formatives
completes, que garanteixin l’assoliment de les competències del títol. (p. 4).



Una part important de la nova oferta formativa hauria de tenir […] caràcter interdisciplinari. (p. 5).



[En referencia a l’estratègia de programació] atenent a la nostra condició d’universitat de campus, es
consideraran estratègiques les propostes interdisciplinàries, especialment:
o L’organització de títols que combinin l’àmbit humanístic amb el de ciències socials i/o
experimentals.
o L’organització de títols que combinin l’àmbit de les tecnologies amb el de les humanitats, les
ciències socials i/o experimentals. (p. 6)

I com a resum final, s’afirma que “les propostes interfacultatives o interdisciplinàries es consideren estratègiques
i tindran prioritat i […]
o
o

1

S’haurien de plantejar a partir de les fortaleses acadèmiques dels centres implicats.
Haurien de ser propostes úniques o minoritàries al SUC.

A revisar d’acord amb les esmenes que es puguin aprovar al document presentat per l’Equip de Govern.
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o
o
o

Haurien de tenir referents externs en els sistemes universitaris dels països amb els quals fem
intercanvis de mobilitat.
Haurien de respondre a necessitats de la societat i tenir en compte, entre altres elements, els
criteris d’ocupabilitat dels titulats”.
Haurien de considerar […] l’ús de l’anglès (p. 6)

El professorat que es farà càrrec de la major part de la docència pertany a departaments amb una trajectòria
docent i investigadora molt sòlida i assentada: el Dpt. D’Història Moderna i Contemporània, el Dpt. D’Economia
Aplicada i el Dpt. De Ciència Política i Dret Públic.
Actualment al SUC no existeix una oferta en aquests estudis i, per tant, serà únic en el SUC. En el panorama
europeu existeix un grau d’aquest tipus a l’UCL BA in History, Politics and Economics
http://www.ucl.ac.uk/prospective‐students/undergraduate/degrees/history‐politics‐economics‐ba/ que s’ofereix a
través de la School of Slavonic & East European Studies; i dos itineraris (en Història i Polítiques i en Història i
Economia) dins el BA in Philosophy, Politics and Economics que organitza l’Oxford University. En el panorama
estatal públic existeixen dos graus de 240 ECTS en Filosofia, Política i Economia organitzats o coordinats per les
universitats Rey Juan Carlos i UPF.
Quant a la capacitat formativa i investigadora, la Facultat de Filosofia i Lletres ocupa la primera posició de les del
SUC en els QS World University Rankings (Arts & Humanities 2015), a setanta una posicions de la segona en el
rànquing. L’àrea d’Història es troba entre les posicions 151 i 200. El Times Higher Education World University
Rankings' Arts and Humanities Table ens col∙loca la Facultat en la seixanta‐dosena posició (i primera de l’estat
espanyol, seguits de la UB en la 80a posició i la UCM en la 90). I l’ University Ranking by Academic Performance
situa els estudis d’Història i Arqueologia en la noranta‐dosena posició, essent la segona de l’estat espanyol.
La Facultat d’Economia i Empresa de la UAB és un centre de referència en els sistemes universitaris català,
espanyol i europeu. L’àrea d’economia de la UAB es troba entre les posicions 50 i 100 en el QS World University
Rankings (https://www.topuniversities.com/qs‐world‐university‐rankings). Pel que fa a recerca, segons el rànquing
I‐UGR de la Universidad de Granada (2009‐13), la Facultat d’Economia i Empresa de la UAB ocupa la segona posició
entre les facultats d’Espanya en el camp d'economia, empresa i negocis.
La Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia QS World University Rankings by Subject (2016) ocupa la posició
entre 151 i 200 en la categoria Politics & International Studies (1a de l’estat espanyol), entre la 51 i la 100 en
l’àmbit Social Policy & Administration i entre la 101 i 150 en Sociology.

OCUPABILITAT I PERSPECTIVES ACADÈMIQUES DE FUTUR:
Els nous titulats i titulades tindran les habilitats necessàries per integrar‐se en equips de treball multidisciplinaris
d’ens com ara:
 Organismes públics de l’administració central de l’estat, dels governs autonòmics o dels governs
regionals.
 Organismes públics o amb participació pública com ara consorcis de promoció del comerç o de suport a
l’activitat nacional i internacional de les empreses (Cambres de Comerç, organitzacions empresarials i
organitzacions sindicals).
 Organitzacions internacionals (Parlament Europeu i institucions vinculades, OCDE, Nacions Unides, Bank
Mundial, Fons Monetari Internacional).
 Organitzacions no governamentals.
 Representacions consulars internacionals ubicades a Barcelona, com a quarta ciutat del món amb més
representació d’aquest tipus sense ser capital d’Estat.
 Centres de recerca públics associats a universitats.
 Centres de recerca privats associats a entitats o grans empreses transnacionals amb departament
d’estudis propi o amb departament de relacions internacionals.
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Grups pluridisciplinaris de generació de pensament (Think tanks).
Lobbies formals (oficialment reconeguts pel Parlament Europeu).
Empreses de consultoria econòmica, d’anàlisi geo‐política, transparència i qualitat democràtica.
Empreses de consultoria vinculades al suport logístic de grans projectes de recerca (Programa Marc,
Horitzó 2020, Science Foundation).
Mitjans de comunicació i agències de notícies amb implantació internacional.

Un cop completat el grau en HPE, la continuïtat natural es realitzar uns estudis de Màster ja siguin
professionalitzadors o de recerca. Els primers associats al model 3+1 (amb un valor de 60 / 90 crèdits) enfocats a
una especialització professional; els segons, associats al model 3+M1+M2 (amb un valor de 60+60 o 120 ECTS) i
dos anys de durada, conduents a estudis de doctorat.
L’estructura actual dels estudis en (4+1) provoca que les màsters –tant professionalitzadors com de recerca‐ es
composin de 60 ECTS. Així tenim:





Máster Interuniversitario en Diplomacia y Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática (UCM,
UAH, UCIII, UIMP, UNED, URJC).
Màster Interuniversitari d’Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania [90 ECTS] (Institut Interuniversitari
d'Estudis de Dones i Gènere (IIEDG) i en el qual participen la UB, la UAB, la UdG, la UPC, la URV, la UVic, la
UdL i la UPF.
Master in Philosophy, Politics and Economics (PPE) at Leiden University (60 ECTS).
Master in Economics and Business Administration (MEBA), ofert per la Facultat d’Economia i Empresa de
la UAB.
MU Diplomàcia i Funció Pública Internacional (UB‐UAB).
MU Comunicació de Conflictes Armats, Pau i Moviments Socials (UAB).



MU Interuniversitari en Migracions Contemporànies (UAB‐UB)MU en Relacions Internacionals (UPF‐UB‐






UAB). –





Master Universitari en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament ( UAB)
Master in Political Science / Master Universitari en Ciència Política (UAB)
Master Universitari en Gestió Pública (Master Interuniversitari UAB ‐ UB ‐ ESADE)



MU interuniversitari en Història Contemporània (UAB‐UCM‐UV‐UAM‐USC‐UIMP‐UPV‐UC‐Unizar)

Quant a l’oferta de màsters de 120 ECTS caldrà adaptar la programació actual, majoritàriament de 60 ECTS, a la
nova proposta, per tal que els estudiants puguin aconseguir els 300 ECTS necessaris per fer el doctorat. Tanmateix,
actualment es poden cursar màsters d’aquest tipus en l’àmbit europeu, com ara, el Master in Philosophy, Politics
and Economics (PPE) at the University of York (180 credits).
IDENTIFICACIÓ DELS ESTUDIS ACREDITATS DEL CENTRE I VALORACIÓ ATORGADA, PER PART D’AQU CATALUNYA.
Facultat de Filosofia i Lletres
Durant el curs 2015‐16 s’han verificat tres màsters, de nova programació a partir del curs 2017‐2018: Màster en
Tecnologies de la Informació Geogràfica, Màster en Filosofia Aplicada i Màster en Francès llengua estrangera i
diversitat lingüística.
Dins el procés d’acreditacions, el segon semestre del 2016 la Facultat haurà acreditat tots els seus títols o estarà en
procés de resolució, a excepció del grau d’Humanitats que té com a data límit el setembre de 2018 (el darrer curs
que pot impartir aquests estudis sense acreditació és el curs 2018‐2019).
Segon semestre de 2015
― MU en Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies (FAVORABLE)
― MU en Literatura Comparada: Estudis Literaris i Culturals (FAVORABLE)
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― MU en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana (FAVORABLE)
Primer semestre de 2016
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

Grau d'Estudis d'anglès i català (FAVORABLE)
Grau d'Estudis d'anglès i de clàssiques (FAVORABLE)
Grau d'Estudis d'anglès i espanyol (FAVORABLE)
Grau d'Estudis d'anglès i francès (FAVORABLE)
Grau d'Estudis de català i espanyol (FAVORABLE)
Grau d'Estudis francesos (FAVORABLE)
MU en Estudis avançats de llengua i literatura catalanes (FAVORABLE AMB EXCEL∙LÈNCIA)
MU en Estudis territorials i de la població (FAVORABLE AMB EXCEL∙LÈNCIA)
MU en Musicologia, educació musical i interpretació de la música antiga (FAVORABLE)
MU en Reptes de la Filosofia Contemporània (FAVORABLE)
MU en Anàlisi i gestió del patrimoni artístic (FAVORABLE AMB EXCEL∙LÈNCIA)
MU en Antropologia: Investigació Avançada i Intervenció Social (FAVORABLE)
MU en Estudis teatrals (FAVORABLE)
MU en Llengua espanyola, literatura hispànica i espanyol com a llengua estrangera (FAVORABLE AMB
EXCEL∙LÈNCIA)

Segon Semestre de 2016
(El CAE va visitar la Facultat els dies 8, 9, 10 i 14 de novembre de 2016)
―
―
―
―
―

Grau d’Antropologia Social i Cultural (EN PROCÉS D’ACREDITACIÓ)
Grau en Arqueologia (EN PROCÉS D’ACREDITACIÓ)
Grau en Estudis Anglesos (EN PROCÉS D’ACREDITACIÓ)
Grau en Estudis Clàssics (EN PROCÉS D’ACREDITACIÓ)
Grau en Filosofia (EN PROCÉS D’ACREDITACIÓ)

―
―
―
―
―
―

Grau en Geografia i Ordenació del Territori (EN PROCÉS D’ACREDITACIÓ)
Grau en Història (EN PROCÉS D’ACREDITACIÓ)
Grau en Història de l’Art (EN PROCÉS D’ACREDITACIÓ)
Grau en Llengües i literatures Catalanes (EN PROCÉS D’ACREDITACIÓ)
Grau en Llengües i literatures Espanyoles (EN PROCÉS D’ACREDITACIÓ)
Grau Musicologia (EN PROCÉS D’ACREDITACIÓ)

Facultat d’Economia i Empresa
Dins del procés d’acreditacions l’any 2015 la Facultat d’Economia i Empresa ha acreditat els títols següents:
―
―
―
―
―
―
―
―
―

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (FAVORABLE AMB EXCEL∙LÈNCIA)
Grau d'Economia (FAVORABLE AMB EXCEL∙LÈNCIA)
Grau de Comptabilitat i Finances (FAVORABLE)
Grau d’Empresa i Tecnologia (FAVORABLE)
MU en Anàlisi Econòmica (FAVORABLE AMB EXCEL∙LÈNCIA)
MU en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa (FAVORABLE)
MU en Recerca Aplicada en Economia i Empresa (FAVORABLE)
MU en Economia i Administració d'Empreses (FAVORABLE)
MU en Màrqueting (FAVORABLE)

Dins del procés d’acreditacions l’any 2016, s’ha acreditat:
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― MU en Història Econòmica (UB‐UAB‐UdZ) (FAVORABLE AMB EXCEL∙LÈNCIA)
Paral∙lelament han obtingut l’acreditació de la dimensió d’internacionalització de l’AQU els següents títols:
―
―
―
―
―

Grau d'Administració i Direcció d'Empreses
Grau d'Economia
MU en Anàlisi Econòmica
MU en Gestió, Organització i Economia de l'Empresa
MU en Recerca Aplicada en Economia i Empresa

Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
―
―
―
―
―
―

Grau en Ciència Política i Gestió Pública (FAVORABLE AMB EXCEL∙LÈNCIA)
Grau en Sociologia (FAVORABLE AMB EXCEL∙LÈNCIA)
MU en Ciència Política /Political Science (FAVORABLE AMB EXCEL∙LÈNCIA)
MU en Gestió Pública (FAVORABLE AMB EXCEL∙LÈNCIA)
MU en Política Social, Treball i Benestar (FAVORABLE AMB EXCEL∙LÈNCIA)
MU en Relacions Internacional, Seguretat i Desenvolupament (FAVORABLE AMB EXCEL∙LÈNCIA)

Índex d’eficiència del centre responsable de l’estudi:
La Facultat de Filosofia i Lletres ofereix actualment entrada a 13 títols de grau:
 Antropologia Social i Cultural
 Arqueologia
 Estudis Anglesos
 Estudis Clàssics
 Estudis Francesos (títol interuniversitari)
 Filosofia
 Geografia i Ordenació del Territori
 Història
 Història de l’Art
 Humanitats
 Llengua i Literatura Catalanes
 Llengua i Literatura Espanyoles
 Musicologia
Igualment ofereix cinc entrades més que combinen diversament els títols filològics, sense cap cost addicional, atès
que tota la seva programació s’assenta sobre els plans d’estudis dels títols simples (ombrejat verd). A més, el curs
2016‐2017 ha començat la desprogramació d’altres cinc títols combinats que els darrers cursos presentaven una
matrícula nul∙la o insignificant (ombrejat blau). Heus aquí el quadre que ho resumeix.
Estudiants matriculats de nou ingrés
RUCT

Estudi

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

2016/17

2500256 Antropologia Social i Cultural

83

76

80

80

82

77

76

81

2500241 Arqueologia

80

86

85

82

78

80

74

62

2500243 Estudis Clàssics

22

14

25

25

23

26

19

23

2501902 Estudis d'Anglès i Català

9

33

30

29

30

29

27

32

2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques

5

17

27

32

21

14

21

22

2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol

26

34

34

32

37

35

31

39

2501913 Estudis d'Anglès i Francès

0

30

35

32

34

33

32

29

11

33

26

22

13

16

13

7

0

23

37

20

17

15

13

22

2501801 Estudis de Català i Espanyol
2502533 Estudis Francesos

6

2500245 Estudis Anglesos

80

78

81

81

80

73

76

83

2500246 Filosofia

67

92

83

48

59

56

45

62

2501002 Geografia i Ordenació del Territori

73

113

128

100

53

53

48

66

2500501 Història

124

144

162

149

133

113

114

97

2500239 Història de l'Art

108

113

109

109

74

44

46

80

0

0

0

76

54

49

50

69

2500247 Llengua i Literatura Catalanes

12

43

28

17

12

11

14

15

2500248 Llengua i Literatura Espanyoles

35

70

60

60

28

25

56

41

2500240 Musicologia

78

79

70

60

60

54

63

61

2501792 Estudis de Català i de Clàssiques

2

3

6

2

4

6

0

0

extingida

2501802 Estudis d'Espanyol i de Clàssiques

4

7

15

6

9

5

2

0

extingida

2501818 Estudis de Francès i Català

0

6

6

4

1

3

0

0

extingida

2501856 Estudis de Francès i de Clàssiques

0

1

4

0

0

1

0

0

extingida

2501857 Estudis de Francès i d'Espanyol

0

13

25

18

13

7

13

0

extingida

2502758 Humanitats

Dels 13 títols esmentats, el curs 2016‐2017 10 han superat l’entrada de ≥ 40 estudiants. En aplicació de l’índex
d’eficiència, d’això resulta que la Facultat el compleix en un 77%. Cal tenir en compte, però, que els Estudis
Francesos, amb una entrada de ± 20 estudiants per curs, és una titulació interuniversitària, única en el seu àmbit
en el SUC. La UAB entén que aquest és un títol estratègic en el SUC i que no es pot desprogramar sense
conseqüències fins i tot polítiques, ja que, si es fes, el SUC quedaria sense oferta d’uns estudis en una llengua i
cultura de gran influència en el nostre país i a Europa.
Igualment, per al càlcul de l’índex d’eficiència s’han tingut en compte els “Estudis Clàssics” que serien substituïts a
partir del curs 2018‐29 per una proposta nova.
Així les coses, existeixen dues possibilitats de correcció:
Els Estudis Francesos no haurien de penalitzar la Facultat en el còmput del total de títols, amb la qual
cosa estaríem en un índex d’eficiència del 83,3%.
b) Els Estudis Clàssics, en la mesura que són transformats tampoc no haurien de comptar, amb la qual
cosa la Facultat se situaria en un índex d’eficiència del 90%.

a)

Justificació de la plantilla de professorat i disponibilitat en el Pla d’activitat docent (PAD/POA):
La impartició del nou grau es basarà essencialment en oferta ja existent en cada un dels centres. A l’espera de
l’estudi acurat del vicerectorat de Personal Acadèmic, la Facultat de Filosofia i Lletres estaria en condicions
d’absorbir la nova docència sense necessitat de nous recursos de professorat; quant a la docència a càrrec de les
Facultats d’Economia i Empresa i de Ciències Polítiques i Sociologia caldria estudiar la dotació de recursos
necessària de professorat al llarg dels tres primers cursos d’impartició.

Noves necessitats de recursos per a la impartició de l’estudi, per part de la universitat:
No es necessiten recursos (espais docents i de recerca, recursos TIC, PAS) per a la implantació d’aquesta
titulació.
____________________________________________________________________________
1
2

En cas afirmatiu, seria convenient indicar la previsió d’universitats participants
Cal indicar si és preu públic o privat
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*Aquests camps són opcionals, en la Fase 1 de PIMPEU

Universitats catalanes
Nom

Ens universitari 3

UAB

Facultat de Filosofia i Lletres

Coordinadora

Ubicacions 4
Nom

Municipi

Campus

Adreça

Edifici

Facultat de Filosofia i Lletres. Cerdanyola del Vallès. Campus de Bellaterra. C/ de la Fortuna s/n. Edifici B

Procedència
Tipus

Nom

Extingeix

Branca
Nom branca

Principal

Ciències Socials

Matèries bàsiques*
Matèria bàsica

Branca

Crèdits

____________________________________________________________________________
3

En cas que es tracti d’un centre de nova adscripció, caldrà informar qui és el titular, justificació de la seva
adscripció, així com una planificació de l’activitat acadèmica del centre, per a un període de 3 anys
4
Edifici o edificis on s’impartirà la docència de l’estudi
*Aquests camps són opcionals, en la Fase 1 de PIMPEU
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