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T’oferim una formació
d’excel·lència, amb
visió internacional,
pràctiques en
empreses i un alt
nivell d’ocupabilitat

Facultat
d’Economia i Empresa
T’oferim una formació d’excel·lència, amb visió internacional, pràctiques en empreses i un alt
nivell d’ocupabilitat. La nostra proposta docent et proporcionarà molts avantatges competitius.
Podràs cursar, si vols, gairebé la meitat del grau en anglès i tindràs l’oportunitat de fer part dels
estudis en una universitat estrangera.
Realitzaràs pràctiques en una empresa o institució durant tot un quadrimestre. A la Facultat, on
portem més de 25 anys gestionant pràctiques, tenim convenis amb més de 150 organitzacions
perquè puguis triar el lloc de pràctiques que més s’escau al teu perfil.
Rebràs una docència de qualitat i innovadora, reconeguda amb premis de la Generalitat de
Catalunya, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i el Consell Social de la URV.
Tindràs garantida l’actualització dels coneixements gràcies a la destacada trajectòria investigadora del
professorat (91 docents participen en algun dels set grups de recerca reconeguts per la Generalitat) i la
participació de directius i directives i professionals amb una àmplia experiència docent.
Som la primera facultat pública de Catalunya amb la implantació del sistema intern de garantia
de la qualitat certificat per l’Agència de Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
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Augmenta les teves
oportunitats laborals

universitats de fora d’Europa com ara l'Argentina,
el Brasil, Canadà, Corea del Sud, Estats Units,
Indonèsia, Japó, Mèxic i Xina, entre d'altres.

En finalitzar el grau, acreditaràs experiència
professional per haver realitzat 560h de pràctiques
externes durant setze setmanes a jornada completa.
Podràs ampliar aquesta experiència amb pràctiques
extracurriculars remunerades, compatibles amb
l’horari lectiu.

A més, compartiràs les aules amb estudiants
d’altres països (98 estudiants de grau al curs
2018-19) i preparar-te per moure’t en un entorn
internacional. El pla d’estudis et facilitarà que
puguis cursar fins a la meitat de les assignatures
en anglès, entre les quals hi ha les que formen la
menció en Comerç Internacional.

T’oferim convenis amb més de 150 organitzacions
(multinacionals, pimes, administració pública, entre
d'altres) perquè puguis triar el lloc de pràctiques
que més s’ajusti al teu perfil, amb una oferta de
places que supera amb escreix la demanda.
També podràs accedir a la Borsa de Treball de
la Facultat, on trobaràs moltes ofertes de treball
adreçades a estudiants d’últims cursos i titulats i
titulades
Fa més de 25 anys que la Facultat gestiona les
pràctiques. Aquesta experiència ha rebut, entre
d'altres, el Premi a la Qualitat i Millora Contínua
de la Gestió Administrativa i Tècnica, atorgat pel
Consell Social.

Faràs un mínim de
560 hores de pràctiques en
empreses i institucions

Estudia en un entorn
internacional
La internacionalització és un dels pilars de la
nostra proposta formativa. Per això, et facilitarem
que puguis complementar la formació amb una
estada en una universitat estrangera i en tornar
se’t reconeixeran les matèries cursades. D’aquesta
manera, podràs reforçar els teus coneixements
lingüístics, conèixer com funciona el món
empresarial en altres contextos i obrir-te nous
horitzons professionals.
Cada any uns 50 estudiants marxen a estudiar a
una de les més de 140 universitats de 33 països
amb què tenim conveni. A més de les beques
Erasmus i altres programes específics de la URV,
tindràs accés a l’ajut de la Fundació Privada Reddis,
que et facilita la mobilitat acadèmica.
A Europa podràs anar a universitats d’Alemanya,
Àustria, Bèlgica, Portugal, el Regne Unit, Suècia,
Suïssa, França, Grècia, Holanda, Irlanda, Itàlia i
Polònia entre d'altres. També tenim acords amb

Més de 250 places de
mobilitat en universitats de
tots els continents

Organització acadèmica
La planificació acadèmica està pensada per
facilitar-te l’aprenentatge i adaptar-se a les teves
necessitats:
Els horaris són compactes, de manera que podràs
organitzar el temps d’estudi, de treball en equip, fer
pràctiques extracurriculars, estudiar idiomes o fer
altres activitats.
Totes les assignatures optatives estan concentrades
en un quadrimestre, per facilitar-te una estada de
mobilitat en una altra universitat o cursar la menció
en Comerç Internacional o la menció en Màrqueting
(aquesta només en el grau d’ADE).
Els graus comparteixen les assignatures de primer
curs. Això possibilita, en el cas que vulguis sol·licitar
un canvi de grau, el reconeixement de totes les
assignatures superades.
Si provens d’un CFGS afí als nostres estudis, tindràs
reconeixement d’assignatures i, segons el grau que
cursis, podràs finalitzar els estudis en tres anys.
Quan t’hagis graduat, podràs completar la formació
de postgrau amb algun dels màsters i també
accedir a la màxima qualificació acadèmica seguint
el programa de doctorat en Economia i Empresa,
reconegut pel Ministeri d’Educació amb la menció
d’excel·lència.

L’estudiant és l’eix central
de la planificació acadèmica

5

Qualitat
Som el primer centre universitari públic català
que ha obtingut el certificat de la implantació del
sistema intern de garantia de la qualitat, concedit
per l’AQU.
Aquest fet garanteix la qualitat dels processos
directament implicats en el desenvolupament
dels ensenyaments (pràctiques, mobilitat,
desenvolupament de l’ensenyament, pla d’acció
tutorial, recursos materials, etc.).

Oferta formativa
Graus
• Administració i Direcció d'Empreses
• Economia
• Finances i Comptabilitat

Dobles graus

A més, tenim les certificacions d’organismes
professionals com ACCA (Association of Chartered
Certified Accountants) i ICAC (Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas).

• Administració i Direcció d'Empreses i Dret
• Administració i Direcció d'Empreses i Finances i
Comptabilitat
• Administració i Direcció d’Empreses i Tècniques
de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils

Serveis i instal·lacions

Màsters universitaris

La Facultat disposa d’instal·lacions modernes
adaptades a les noves metodologies; a banda de les
aules de docència, hi ha laboratoris d’informàtica
amb el programari actualitzat i sala d’estudis.
A més, el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge
i la Investigació (CRAI) posa al teu abast un ampli
ventall de serveis per facilitar-te l’aprenentatge,
com la biblioteca, espais d’estudi individuals i per
a grups amb mitjans multimèdia, assessorament
i materials per a l’aprenentatge de llengües; i
formació per millorar les teves competències
informàtiques i de gestió de la informació.

• Direcció d’Empreses
• Emprenedoria i Innovació
• Mercats Internacionals (impartit en anglès)

Doctorat
• Doctorat en Economia i Empresa

La qualitat de les nostres instal·lacions està avalada
amb diversos premis d’arquitectura.

FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA
Campus Bellissens
Av. Universitat, 1, 43204 Reus
977 759 801 / osd.fee@urv.cat / www.fee.urv.cat
Campus Terres de l’Ebre
Av. Remolins, 13-15, 43500 Tortosa
977 464 030 / cte.secretaria@urv.cat / www.fee.urv.cat
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Estudiaràs a la primera Facultat
pública catalana que va obtenir
la certificació de la implantació
del sistema intern de garantia
de la qualitat

El millor actiu de la Facultat d’Economia i
Empresa: els nostres estudiants

”Una de les millors decisions estratègiques que he pres a nivell
personal, va ser estudiar a la Facultat d’Economia i Empresa de la
URV”
Josep M. Panicello
Director d’Estratègia i Control de Gestió del Banco
Santander a Catalunya

”La formació que vaig rebre com a estudiant de la Facultat va
impulsar la meva vida professional i ara, com a responsable de
recursos humans, tinc total confiança en els seus titulats”
Rosa Marsal
Human Resource Development Manager BASF España

”Vaig fer la formació de postgrau a la Facultat d’Economia i Empresa
de la URV i ha estat la millor decisió de la meva vida. Ho recomano a
tots els meus estudiants”
Hernán P. Vigier
Rector de la Universitat Provincial del Sudoeste (Argentina)

”Durant els meus anys com a professor a la Facultat he pogut
comprovar l’elevada qualitat dels ensenyaments que s’hi imparteixen.
Com a ocupador, és tota una garantia incorporar estudiants de la
Facultat”
Fernando Aldecoa
Director General de PortAventura World
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GRAU D’ADMINISTRACIÓ I
DIRECCIÓ D'EMPRESES
L’objectiu principal del grau d’Administració i Direcció d’Empreses és formar professionals
amb capacitat tant per emprendre el seu negoci com per treballar per compte aliè en diversos
àmbits: consultoria i assessoria d’empreses, direcció d’empreses i institucions públiques i
privades o gestió i direcció en les àrees funcionals de l’empresa. En finalitzar els estudis de
grau, sabràs identificar oportunitats i amenaces, gestionar recursos financers, materials i
humans, i analitzar i interpretar la informació tant de l’empresa com de l’entorn per prendre
decisions òptimes i avaluar els resultats obtinguts. El grau d’Administració i Direcció
d’Empreses et prepara per treballar en qualsevol àrea funcional de l’empresa: màrqueting,
producció i recursos humans, entre d'altres.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places:
Reus: 140
Tortosa: 50

Horari:
Reus: matí o tarda (2n curs i optatives matí)
Tortosa: matí
Llengües: català, castellà i anglès (optatiu)
Nota de tall juny 2019: Reus: 5,540 | Tortosa: 5,000

Perfil recomanat

Mencions

És recomanable que tinguis interès en l’àmbit de
la direcció i gestió empresarial en qualsevol de les
àrees funcionals d’una empresa o en la direcció
general. Per això, cal que tinguis predisposició per
desenvolupar les competències i actituds claus com
la responsabilitat i capacitat de treball autònom
i en equip, de raonament numèric, habilitats
comunicatives i caràcter proactiu i emprenedor.

Comerç Internacional (íntegrament en anglès)
En un entorn globalitzat, cada vegada és més
necessari tenir una formació amb visió internacional.
En aquesta menció t’especialitzaràs en el
funcionament internacional de matèries relacionades
amb el màrqueting, l’economia, les relacions
econòmiques, les finances i el dret del mercat.

Per què estudiar el grau
d’Administració i Direcció
d’Empreses a la URV?
• Podràs cursar la meitat del grau en anglès.
• Gaudiràs d’un entorn internacional amb estudiants
d’arreu del món.
• Disposaràs de programes de mobilitat internacional
amb més de 140 universitats.
• Completaràs la formació amb 560 hores de pràctiques.
Tenim convenis amb més de 150 empreses.
• A més de les pràctiques obligatòries, en podràs fer
d’extracurriculars remunerades i compatibles amb
la teva formació.
• Rebràs classes de professorat, nacional i
internacional, d’alt nivell acadèmic combinat amb
professionals de prestigi.
• La mida dels grups facilita metodologies
participatives i la proximitat amb el professorat.
• Els horaris compactes permetran organitzar-te el temps.
• Si provens d’un CFGS de la família d’Administració
i Gestió o bé de Comerç i Màrqueting, podràs
reconèixer fins a 60 ECTS i graduar-te en tres cursos.
• Podràs continuar formant-te amb una àmplia oferta
de màsters.
• Som la primera facultat pública a Catalunya amb el
sistema intern de garantia de la qualitat certificat
per AQU Catalunya.
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Màrqueting
Adquiriràs coneixements especialitzats en
màrqueting i la seva aplicació pràctica en l'àmbit
de la gestió empresarial.

Sortides professionals
Segons l’informe d’inserció laboral d’AQU (2017),
el 92% dels graduats i graduades en l'àmbit de
l'economia, l'empresa i el turisme treballa.
El grau et capacita per exercir la professió
d’economista, regulada pel Col·legi d’Economistes,
i per desenvolupar, entre altres, les activitats
professionals següents:
• Direcció de pimes i grans empreses nacionals i
multinacionals.
• Direcció de les àrees funcionals de l'empresa:
màrqueting, producció, recursos humans, etc.
• Direcció i gestió en organismes internacionals.
• Gestió de comerç exterior.
• Assessoria i consultoria.
• Emprenedoria.
• Direcció i gestió en l'Administració pública.

La informació d’ aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la
informació actualitzada a www.urv.cat/graus.

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol*
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 120 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS

2n curs

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

6

Direcció Financera: Finançament

6

Introducció a la Microeconomia

6

Economia Mundial

6

Estadística I

6

Direcció Estratègica

6

Matemàtiques I

6

Gestió de la Qualitat

6

Dret Mercantil

6

Comptabilitat Financera

6

Organització d’Empreses

6

Introducció a la Macroeconomia
Principis d’Economia Aplicada

3r curs

Introducció a la Comptabilitat

Investigació de Mercats i Aplicacions

6

Optatives

30

6

Pràctiques Externes

24

6

Ciutadania

6

Matemàtiques II

6

Tècniques de Decisió Empresarial

6

Comptabilitat de Gestió

6

Microeconomia

6

Sociologia de l'Empresa

6

Comportament Organitzatiu

6

Fiscalitat

6

Direcció d'Operacions

6

Treball de Fi de Grau

6

Matemàtiques de les Operacions Financeres

6

Fonaments de Màrqueting

6

Direcció Financera: Inversió

6

Estadística II

6

Direcció de Recursos Humans

6

Direcció Estratègica de Màrqueting

6

Macroeconomia

6

4t curs

1r curs

ASSIGNATURA

Pràctiques externes obligatòries: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 6 ECTS

6a Facultat d'Espanya
per cursar ADE

*El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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GRAU D’ECONOMIA
Al grau d'Economia trobaràs resposta a qüestions com l'origen i l'efecte de la crisi
financera, la persistència de l'atur al mercat laboral, la competència internacional
o com el sector públic pot ser més eficient. En definitiva, aprendràs com funcionen
els mercats i les institucions econòmiques públiques i privades, i podràs aportar
solucions a problemes econòmics que presenti qualsevol economia.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 50

Horari: matí (1r curs matí o tarda)
Llengües: català, castellà i anglès (optatiu)
Nota de tall juny 2019: 5,000

Perfil recomanat

Menció

És recomanable que tinguis interès per conèixer
els elements que influeixen en l'evolució de
l'economia, els efectes de la política econòmica a
escala local i global i, en general, pels problemes
econòmics de la societat. Per això, cal que tinguis
predisposició per desenvolupar competències i
actituds claus com la responsabilitat i capacitat de
treball autònom i en equip, capacitat de raonament
numèric, habilitats comunicatives i caràcter
proactiu i emprenedor.

Comerç Internacional (íntegrament en anglès)
En un entorn globalitzat, cada vegada és més
necessari tenir una formació amb visió internacional.
En aquesta menció t’especialitzaràs en el
funcionament internacional de matèries relacionades
amb el màrqueting, l’economia, les relacions
econòmiques, les finances i el dret del mercat.

Per què estudiar el grau
d’Economia a la URV?

Segons l’informe d’inserció laboral d’AQU (2017),
el 92% dels graduats i graduades en l'àmbit de
l'economia, l'empresa i el turisme treballa.

• Podràs cursar assignatures en anglès.
• Gaudiràs d’un entorn internacional amb estudiants
d’arreu del món.
• Disposaràs de programes de mobilitat internacional
amb més de 140 universitats.
• Completaràs la formació amb 560 hores de
pràctiques. Tenim convenis amb més de 150 empreses.
• A més de les pràctiques obligatòries, en podràs fer
d’extracurriculars remunerades i compatibles amb la
teva formació.
• Rebràs classes de professorat, nacional i
internacional, d’alt nivell acadèmic combinat amb
professionals de prestigi.
• La mida dels grups facilita metodologies
participatives i la proximitat amb el professorat.
• Els horaris compactes permetran organitzar-te
el temps.
• Si provens d’un CFGS de la família d’Administració i
gestió o bé Comerç i Màrqueting podràs reconèixer
fins a 42 ECTS.
• Podràs continuar formant-te amb una àmplia oferta
de màsters.
• Som la primera facultat pública a Catalunya amb el
sistema intern de garantia de la qualitat certificat per
AQU Catalunya.

Sortides professionals

El grau et capacita per exercir la professió
d’economista, regulada pel Col·legi d’Economistes,
i per desenvolupar, entre d'altres, les activitats
professionals següents:
• Gestió i assessorament econòmic en l'àmbit públic.
• Responsable de polítiques públiques en
departaments del sector públic.
• Analista en serveis d'estudis d'entitats públiques
i privades: bancs centrals, instituts d'estadística,
fundacions, organismes internacionals, etc.
• Tècnic o tècnica de dinamització empresarial en
administracions públiques.
• Gestió de comerç exterior.
• Direcció d'empreses.
• Assessoria en l'avaluació de projectes econòmics.

La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol*
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 120 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS

2n curs

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

6

Direcció Financera: Finançament

6

Introducció a la Microeconomia

6

Economia Mundial

6

Estadística I

6

Teoria del Sector Públic

6

Matemàtiques I

6

Econometria II

6

Dret Mercantil

6

Política Industrial

6

Comptabilitat Financera

6

Optatives

30

Organització d'Empreses

6

Introducció a la Macroeconomia

6

Dinàmica Macroeconòmica

6

Principis d'Economia Aplicada

6

Història del Pensament Econòmic

6

Matemàtiques II

6

Economia Regional i Urbana

6

Economia Laboral

6

Ciutadania

6

Pràctiques Externes

24

Treball de Fi de Grau

6

Microeconomia

6

Estadística II

6

Economia Pública

6

Mètodes Quantitatius per a l'Anàlisi Econòmica

6

Història Econòmica

6

Direcció Financera: Inversió

6

Macroeconomia

6

Teoria Econòmica del Benestar

6

Teoria de l'Organització Industrial

6

Econometria I

6

3r curs

Introducció a la Comptabilitat

4t curs

1r curs

ASSIGNATURA

Pràctiques externes obligatòries: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 6 ECTS

6a Facultat d'Espanya
per cursar Economia

*El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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GRAU DE FINANCES I
COMPTABILITAT
Amb aquest grau et prepararàs per treballar en qualsevol àrea funcional de l’empresa
especialitzant-te en els àmbits financer i comptable, i aconseguiràs una sòlida formació en
mercats financers.
Pel que fa a a la direcció financera, aprendràs a seleccionar les inversions més rendibles i
les fonts de finançament més adequades. En el vessant comptable, adquiriràs coneixements
de planificació comptable que et serviran de base per fer anàlisi d’auditoria, control de
pressupostos, tresoreria i fiscalitat. D’altra banda, aprendràs com funcionen els principals
productes financers i a gestionar les carteres d’inversió.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 240
Places: 120

Horari: matí o tarda
Llengües: català, castellà i anglès (optatiu)
Nota de tall juny 2019: 5,000

Perfil recomanat

Menció

Cal que tinguis interès per desenvolupar una
carrera professional i directiva en l’àmbit financer i
comptable d’una empresa, en entitats del sistema
financer o en assessories. Per això és recomanable
que tinguis predisposició per desenvolupar
competències i actituds claus com la responsabilitat
i capacitat de treball autònom i en equip, capacitat
de raonament numèric, habilitats comunicatives i
caràcter proactiu i emprenedor.

Comerç Internacional (íntegrament en anglès)
En un entorn globalitzat, cada vegada és més
necessari tenir una formació amb visió internacional.
En aquesta menció t’especialitzaràs en el
funcionament internacional de matèries relacionades
amb el màrqueting, l’economia, les relacions
econòmiques, les finances i el dret del mercat.

Per què estudiar el grau de
Finances i Comptabilitat a la
URV?
• Podràs cursar assignatures en anglès.
• Gaudiràs d’un entorn internacional amb estudiants
d’arreu del món.
• Disposaràs de programes de mobilitat
internacional amb més de 140 universitats.
• Completaràs la formació amb 560 hores de
pràctiques. Tenim convenis amb més de 150
empreses.
• A més de les pràctiques obligatòries, en podràs fer
d’extracurriculars remunerades i compatibles amb
la teva formació.
• Rebràs classes de professorat, nacional i
internacional, d’alt nivell acadèmic combinat amb
professionals de prestigi.
• La mida dels grups facilita metodologies
participatives i la proximitat amb el professorat.
• Els horaris compactes permetran organitzar-te
el temps.
• Si provens d’un CFGS de la família d’Administració i
Gestió o bé Comerç i Màrqueting podràs reconèixer
fins a 60 ECTS i graduar-te en tres cursos

Sortides professionals
Segons l’informe d’inserció laboral d’AQU (2017),
el 92% dels graduats i graduades en l'àmbit de
l'economia, l'empresa i el turisme treballa.
El grau et capacita per exercir la professió
d’economista, regulada pel Col·legi d’Economistes,
i per desenvolupar, entre altres, les activitats
professionals següents:
• Gerència o direcció de les àrees de comptabilitat i
finances, tant en l'àmbit públic com privat.
• Direcció i gestió d'entitats financeres.
• Anàlisi de mercats financers i gestió de carteres.
• Anàlisi financera i d'inversions en els àmbits
nacional i internacional.
• Control de gestió.
• Assessoria comptable, fiscal i financera.
• Auditoria.

La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
12

ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol*
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 120 ECTS
Assignatures optatives: 30 ECTS

2n curs

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

6

Direcció Financera: Finançament

6

Introducció a la Microeconomia

6

Economia Mundial

6

Estadística I

6

Comptabilitat de Gestió

6

Matemàtiques I

6

Valoració d'Actius Financers

6

Dret Mercantil

6

Mercats i Actius Financers I

6

Comptabilitat Financera

6

Optatives

30

Organització d'Empreses

6

Introducció a la Macroeconomia

6

Auditoria

6

Principis d'Economia Aplicada

6

Planificació Econòmica i Financera

6

Matemàtiques II

6

Mercats i Actius Financers II

6

Fiscalitat

6

Ciutadania

6

Pràctiques Externes

24

Treball de Fi de Grau

6

Microeconomia

6

Comptabilitat Financera Superior

6

Administració d'Empreses

6

Matemàtiques de les Operacions Financeres

6

Màrqueting

6

Direcció Financera: Inversió

6

Estadística II

6

Anàlisi dels Estats Financers

6

Fonaments dels Mercats Financers

6

Macroeconomia Monetària

6

3r curs

Introducció a la Comptabilitat

4t curs

1r curs

ASSIGNATURA

Pràctiques externes obligatòries: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 6 ECTS

4a Facultat d'Espanya
per cursar FIC

*El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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DOBLE GRAU D’ADMINISTRACIÓ I
DIRECCIÓ D'EMPRESES I DE DRET
Amb la doble titulació, aprendràs a gestionar i dirigir qualsevol de les àrees funcionals de les
empreses i institucions o emprendre el teu negoci, alhora que et prepararàs per a l’assessoria
i consultoria juridicoempresarial. Assoliràs una sòlida formació interdisciplinària que et
permetrà ocupar llocs de treball de gran responsabilitat.
Cursaràs simultàniament totes dues titulacions de grau, Administració i Direcció d’Empreses i
Dret, en només 5 cursos i 1 quadrimestre, atès que el pla d’estudis i els horaris s’han dissenyat
especialment per compatibilitzar totes les matèries en el mínim temps possible.
Durada: 5 anys i mig
Crèdits ECTS: 390
Places: 25

Horari: matí
Llengües: català, castellà i anglès (optatiu)
Nota de tall juny 2019: 8,072

Perfil recomanat

Menció

És recomanable que tinguis interès per desenvolupar
una carrera professional en la direcció i la gestió
empresarial, i també en els àmbits legals i jurídics.
Si tens un esperit crític, si ets una persona creativa
i compromesa i tens esperit emprenedor, amb
aquest doble grau desenvoluparàs les habilitats
comunicatives, de treball en equip i de raonament
que et capacitaran per a la teva futura activitat
laboral.

Si vols cursar una menció en el doble grau, hauràs
de matricular-te de 30 crèdits optatius més dels
estrictament necessaris per obtenir la doble titulació.

Per què estudiar aquest
doble grau a la URV?
• Podràs cursar assignatures en anglès.
• Gaudiràs d’un entorn internacional amb estudiants
d’arreu del món.
• Disposaràs de programes de mobilitat
internacional amb més de 140 universitats.
• Completaràs la formació amb 560 hores de
pràctiques. Tenim convenis amb més de 150
empreses.
• A més de les pràctiques obligatòries, en podràs fer
d’extracurriculars remunerades i compatibles amb
la teva formació.
• Rebràs classes de professorat, nacional i
internacional, d’alt nivell acadèmic combinat amb
professionals de prestigi.
• La mida dels grups facilita metodologies
participatives i la proximitat amb el professorat.
• Els horaris compactes permetran organitzar-te
el temps.
• Si provens d’un CFGS de la família d’Administració
i Gestió o bé Comerç i Màrqueting podràs
reconèixer fins a 54 ECTS.
• Podràs continuar formant-te amb una àmplia
oferta de màsters.

Comerç Internacional (íntegrament en anglès)
En aquesta menció t’especialitzaràs en el
funcionament internacional de matèries relacionades
amb el màrqueting, l’economia, les relacions
econòmiques, les finances i el dret del mercat.
Màrqueting
Aquesta menció et permetrà adquirir coneixements
especialitzats en màrqueting i la seva aplicació
pràctica en l’àmbit de la gestió empresarial.

Sortides professionals
Segons l'informe d'inserció laboral d'AQU (2017),
el 92% des graduats i graduades en l'àmbit de
l'economia, l'empresa i el turisme treballa.
• Direcció de pimes i grans empreses nacionals i
multinacionals.
• Exercici lliure de l’advocacia i la procuradoria.
• Direcció de les diferents àrees funcionals
de l’empresa.
• Judicatura i fiscalia.
• Direcció i gestió en diferents àmbits de
l’Administració pública.
• Direcció i gestió en organismes internacionals.
• Notaria i registre.
• Gestoria.
• Gestió de comerç exterior.
• Cossos de lletrats de les administracions públiques.
• Assessoria i consultoria.
• Emprenedoria.

La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 108 ECTS
Formació obligatòria: 246 ECTS

3r curs

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

6

Dret Comparat

3

Fonaments de Màrqueting

6

Dret de Família

4

Habilitats del Jurista

6

Dret Financer

6

Introducció a la Comptabilitat

6

Drets Reals

6

Matemàtiques I

6

Història del Dret

6

Dret Mercantil: l'Empresari i la seva Activitat en el
Mercat. L'Empresari Social

8

Teoria del Dret

6

Constitució i Sistema de Fonts

6

Ciència Política

6

Comptabilitat Financera

6

Dret Internacional Públic

8

Matemàtiques II

6

Organització d'Empreses

6

Fonaments de Dret Públic de Catalunya

6

Estadística I

6

Introducció al Dret Processal

6

Introducció a la Microeconomia

6

Matemàtiques de les Operacions Financeres

6

Organització i Institucions Bàsiques Administratives

6

Introducció a la Macroeconomia

6

Activitat Administrativa i Control de les
Administracions Públiques

4

Drets Fonamentals

5

Estadística II

6

Part General del Dret Civil

6

Principis d'Economia Aplicada

6

Ciutadania

6

Comportament Organitzatiu

6

Comptabilitat de Gestió

6

Direcció d'Operacions

6

Gestió de la Qualitat

6

Microeconomia

6

Dret Penal: Part General

8

L'Acció Administrativa Especialitzada i
els Béns Públics

6

Dret d'Obligacions i Contractes

6

Dret del Treball i de la Seguretat Social

8

Institucions de Dret de la Unió Europea

6

5è curs

4t curs

Dret Romà

6è curs

2n curs

1r curs

ASSIGNATURA

Pràctiques externes obligatòries: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

Dret Processal Civil

7

Direcció Estratègica

6

Direcció Estratègica de Màrqueting

6

Direcció Financera: Inversió

6

Direcció de Recursos Humans

6

Macroeconomia

6

Sociologia de l'Empresa

6

Tècniques de Decisió Empresarial

6

Direcció Financera: Finançament

6

Els Delictes en el Sistema Penal Espanyol

8

Dret de Successions

5

Economia Mundial

6

Investigació de Mercats i Aplicacions

6

Sistema Tributari

7

Dret Internacional Privat

8

Dret Mercantil: Insolvència i Tràfic Jurídic
de l'Empresari

7

Dret Processal Penal

3

Filosofia del Dret

3

Treball de Fi de Grau I (Grau Dret)

6

Treball de Fi de Grau II
(Grau Administració i Direcció d’Empreses)

6

1r quadrimestre
Pràctiques externes

24

4a Facultat d'Espanya
per cursar ADE+Dret

**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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DOBLE GRAU D'ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ
D'EMPRESES I FINANCES I COMPTABILITAT
Amb aquest doble grau aprendràs a dirigir qualsevol àrea d’una organització i també et
familiaritzaràs amb el funcionament dels mercats financers. En finalitzar-lo sabràs identificar
oportunitats i amenaces, gestionar recursos financers, materials i humans, interpretar la
informació de l’empresa i de l’entorn per prendre decisions i avaluar els resultats. També
aprendràs el funcionament dels principals productes financers i la gestió de carteres d’inversió.
L’objectiu és donar-te les eines per emprendre el teu negoci o per treballar per compte aliè en
els departaments de màrqueting, finances, comptabilitat i recursos humans.
Durada: 4 anys
Crèdits ECTS: 282
Places: 30

Horari: matí
Llengües: català, castellà i anglès (optatiu)
Nota de tall juny 2019: 10,104

Perfil recomanat

Menció

Cal que tinguis interès per desenvolupar una
carrera professional en l’àmbit de la direcció i gestió
empresarial, en qualsevol de les àrees funcionals o en
entitats del sistema financer. Per això és recomanable
que tinguis predisposició per desenvolupar
competències i actituds claus com la responsabilitat
i capacitat de treball autònom i en equip, capacitat
de raonament numèric, habilitats comunicatives i
caràcter proactiu i emprenedor.

Si vols cursar una menció en el doble grau, hauràs
matricular-te de més crèdits optatius dels estrictament
necessaris per obtenir la doble titulació.

Per què estudiar aquest
doble grau a la URV?
• Podràs cursar assignatures en anglès.
• Gaudiràs d’un entorn internacional amb estudiants
d’arreu del món.
• Disposaràs de programes de mobilitat
internacional amb més de 140 universitats.
• Completaràs la formació amb 560 hores de
pràctiques. Tenim convenis amb més de 150
empreses.
• A més de les pràctiques obligatòries, en podràs fer
d’extracurriculars remunerades i compatibles amb
la teva formació.
• Rebràs classes de professorat, nacional i
internacional, d’alt nivell acadèmic combinat amb
professionals de prestigi.
• La mida dels grups facilita metodologies
participatives i la proximitat amb el professorat.
• Els horaris compactes permetran organitzar-te
el temps.
• Si provens d’un CFGS de la família d’Administració
i Gestió o bé Comerç i Màrqueting podràs
reconèixer fins a 66 ECTS.
• Podràs continuar formant-te amb una àmplia
oferta de màsters.
• Som la primera facultat pública a Catalunya amb el
sistema intern de garantia de la qualitat certificat
per AQU Catalunya.

Comerç Internacional (íntegrament en anglès)
En aquesta menció t’especialitzaràs en el
funcionament internacional de matèries relacionades
amb el màrqueting, l’economia, les relacions
econòmiques, les finances i el dret del mercat.
Màrqueting
Aquesta menció et permetrà adquirir coneixements
especialitzats en màrqueting i la seva aplicació
pràctica en l’àmbit de la gestió empresarial.

Sortides professionals
Segons l’informe d’inserció laboral d’AQU (2017),
el 92% dels graduats i graduades en l'àmbit de
l'economia, l'empresa i el turisme treballa.
El doble grau d’Administració i Direcció d’Empreses
i Finances i Comptabilitat et capacita per exercir
la professió d’economista, regulada pel Col·legi
d’Economistes, i per desenvolupar, entre d’altres, les
activitats professionals següents:
• Direcció en les diferents àrees funcionals de
l'empresa.
• Direcció i gestió d'entitats financeres.
• Direcció i gestió en diferents àmbits de
l'Administració pública.
• Anàlisi de mercats financers i gestió de carteres.
• Gestió de comerç exterior.
• Anàlisi financera i d'inversions en els àmbits
nacional i internacional.
• Assessoria i consultoria.
• Control de gestió.
• Emprenedoria.
• Auditoria.

La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 60 ECTS
Formació obligatòria: 168 ECTS
Assignatures Optatives: 18 ECTS

2n curs

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

6

Direcció Estratègica

6

Introducció a la Microeconomia

6

Direcció Financera: Finançament

6

Estadística I

6

Economia Mundial

6

Matemàtiques I

6

Investigació de Mercats i Aplicacions

6

Dret Mercantil

6

Mercats i Actius Financers I

6

Fonaments de Màrqueting

6

Valoració d'Actius Financers

6

Comptabilitat Financera

6

Comptabilitat de Gestió

6

Organització d'Empreses

6

Sociologia de l'Empresa

6

Introducció a la Macroeconomia

6

Principis d'Economia Aplicada

6

Matemàtiques II

6

Direcció Estratègica de Màrqueting

6

3r curs

Introducció a la Comptabilitat

Tècniques de Decisió Empresarial

6

Optatives

18

Auditoria

6

Ciutadania

6

Comportament Organitzatiu

6

Fiscalitat

6

Comptabilitat Financera Superior

6

Mercats i Actius Financers II

6

Direcció d'Operacions

6

Planificació Econòmica i Financera

6

Gestió de la Qualitat

6

Pràctiques Externes

24

Matemàtiques de les Operacions Financeres

6

Microeconomia

6

Treball de Fi de Grau I
(Grau Finances i Comptabilitat)

6

Anàlisi dels Estats Financers

6

Treball de Fi de Grau II
(Grau Administració i Direcció d’Empreses

6

Direcció Financera: Inversió

6

Direcció de Recursos Humans

6

Estadística II

6

Fonaments dels Mercats Financers

6

Macroeconomia

6

4t curs

1r curs

ASSIGNATURA

Pràctiques externes obligatòries: 24 ECTS
Treball de fi de grau: 12 ECTS

1a Facultat d'Espanya
per cursar ADE+FIC

**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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DOBLE GRAU D’ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ
D’EMPRESES I DE TÈCNIQUES DE DESENVOLUPAMENT
D’APLICACIONS WEB I MÒBILS
Amb aquest doble grau et formaràs com a professional multidisciplinar per donar resposta a les
necessitats tecnològiques de les empreses a partir de la teva expertesa en administració i direcció
d’empreses. Podràs detectar el model de negoci, la millora en el servei o la necessitat empresarial i
en donaràs resposta amb la tecnologia web o mòbil que tu mateix/a podràs desenvolupar.
El món de l'empresa és cada cop més tecnològic i es basa en la computació. Aquest doble grau
cobreix la demanda de professionals amb aquest doble perfil.
Durada: 5 anys
Crèdits ECTS: 342
Places: 10

Horari: matí i tarda
Llengües: català, castellà i anglès (optatiu)
Nota de tall juny 2019: 5,505

Perfil recomanat

Sortides professionals

És recomanable que tinguis predisposició
per desenvolupar competències clau com la
responsabilitat i capacitat de treball autònom
i en equip, de raonament numèric, habilitats
comunicatives i caràcter proactiu i emprenedor.
Alhora, has de tenir interès en la programació de
software i per tant, amb aptituds per a la tecnologia
i, particularment, per a la programació informàtica.

El doble grau integra assignatures de dues
titulacions que són independents i, alhora,
complementàries de manera que et capacitaràs
per ocupar càrrecs de responsabilitat tant en els
equips directius d’empreses com en departaments
informàtics i, especialment, en empreses i
institucions de base tecnològica.

Si vens d’un CFGS que sigui de la família
d’Administració i Gestió, Comerç i Màrqueting o bé
d’Informàtica i comunicacions, podràs reconèixer
fins a 54 ECTS.

A més d’exercir com economista, professió
regulada pel Col·legi d’Economistes, podràs
desenvolupar, entre d’altres, les activitats següents:

Per què estudiar aquest
doble grau a la URV?
• Obtindràs una visió global per definir, gestionar i
dirigir projectes relacionats amb aplicacions web i
mòbils dedicades al món de l'empresa.
• Podràs cursar assignatures en anglès.
• Gaudiràs d’un entorn internacional amb estudiants
d’arreu del món.
• Disposaràs de programes de mobilitat
internacional amb més de 140 universitats.
• Completaràs la formació amb 560 hores de
pràctiques. Tenim convenis amb més de 150
empreses.
• A més de les pràctiques obligatòries, en podràs fer
d’extracurriculars remunerades i compatibles amb
la teva formació.
• La mida dels grups facilita metodologies
participatives i la proximitat amb el professorat.
• És l'únic doble grau de l'Estat amb què et pots
especialitzar en programació d'aplicacions per a
entorns web i dispositius mòbils.
• Rebràs classes de professorat, nacional i
internacional, d'alt nivell acadèmic combinat amb
professionals i directius i directives de prestigi.

• Direcció de les àrees funcionals de l'empresa:
màrqueting, producció, recursos humans, etc.
• Direcció de tecnologia (CIO) d’empreses i
institucions de base tecnològica.
• Direcció de projectes web i d’aplicacions mòbils
relacionats amb el món empresarial/financer.
• Direcció d’operacions (CEO) d’empreses i
institucions de base tecnològica.
• Programació en empreses, posant especial
èmfasi en aquelles feines relacionades amb la
programació web i de dispositius mòbils.
• Emprenedoria, especialment en empreses de
base tecnològica.
• Assessoria i consultoria.

La informació d’aquest catàleg s’ha redactat al desembre de 2019. En pots consultar la
informació actualitzada a www.urv.cat/graus.
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ASSIGNATURES
Distribució de crèdits del títol**
Formació bàsica: 90 ECTS
Formació obligatòria: 210 ECTS
Pràctiques externes obligatòries: 24 ECTS
Treballs de fi de grau: 18 ECTS

3r curs

2n curs

ECTS

ASSIGNATURA

ECTS

6

Direcció Estratègica

6

Anàlisi Matemàtica I

6

Direcció Financera: Finançament

6

Física

6

Economia Mundial

6

Fonaments de Programació I

6

Gestió de la Qualitat

6

Dret Mercantil

6

Investigació de Mercats i Aplicacions

6

Introducció a la Comptabilitat

6

Microeconomia

6

Fonaments de Computadors

6

Comptabilitat de Gestió

6

Fonaments de Programació II

6

Fiscalitat

6

Anàlisi Matemàtica II

6

Macroeconomia

6

Comptabilitat Financera

6

Tècniques de Decisió Empresarial

6

Organització d'Empreses

6

Principis d'Economia Aplicada

6

Treball de Fi de Grau I
(Grau Administració i Direcció d'Empreses)

6

Estadística I

6

Programació Avançada de Dispositius Mòbils

6

Introducció a la Microeconomia

6

Tècniques Avançades de Programació

6

Comportament Organitzatiu

6

Desenvolupament Avançat d'Aplicacions Web

6

Direcció d'Operacions

6

Base de Dades Avançades

6

Fonaments de Màrqueting

6

Matemàtiques de les Operacions Financeres

6

Introducció a la Macroeconomia

6

Ciutadania

6

Direcció de Recursos Humans

6

Direcció Estratègica de Màrqueting

6

Sociologia de l'Empresa

6

Direcció Financera: Inversió

6

Arquitectures per Aplicacions en Xarxa

6

Enginyeria de Llocs Web

6

Programació

6

Xarxes de Dades

6

Estadística

6

Bases de Dades

8

Anàlisi i Disseny d'Aplicacions

6

Aplicacions i Serveis Mòbils

6

Estructures de Dades

8

Fonaments de Sistemes Operatius

6

Seguretat en Xarxes

6

4t curs

Àlgebra Lineal

5è curs

1r curs

ASSIGNATURA

Computació Ubiqua

6

Pràctiques Externes

24

Treball de Fi de Grau II (Grau de Tècniques de
Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils)

12

Forma’t per ocupar càrrecs de
responsabilitat en els equips
directius d'empreses i
departaments informàtics en
l’únic doble grau de l’Estat
amb què et pots especialitzar
en programació per a entorns
web i dispositius mòbils

**El crèdit ECTS és la unitat que utilitzen totes les universitats de l’espai europeu
d’educació superior i serveix per mesurar la dedicació d’un estudiant a una assignatura.
A la URV cada crèdit equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, tenint en compte tant
el treball presencial a l’aula com el treball autònom.
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Oficina de l'Estudiant
977 558 191 · orientacio@urv.cat
www.urv.cat

FACULTAT D’ECONOMIA I EMPRESA
Campus Bellissens
Av. Universitat, 1, 43204 Reus
977 759 801 / osd.fee@urv.cat / www.fee.urv.cat
Campus Terres de l'Ebre
Av. Remolins, 13-15, 43500 Tortosa
977 464 030 / cte.secretaria@urv.cat / www.fee.urv.cat
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