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Introducció 

 

El Programa Empresa-Universitat-Societat (Programa EUS), iniciat a la Facultat d’Economia i 

Empresa de la Universitat de Barcelona l’any 1989, acull els estudiants amb més bon expedient 

acadèmic dels ensenyaments d’Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i d’Economia, i els 

dona una formació íntegra en anglès intensificant els dos últims anys d’estudis perquè els 

darrers sis mesos puguin fer pràctiques a temps complet en organitzacions líders en els diferents 

sectors econòmics. 

 

El Programa EUS té una gran tradició entre les organitzacions a l’hora d’adquirir talent, ja que 

molts dels antics alumnes de la Facultat hi ocupen actualment posicions de responsabilitat dins 

de la seva estructura. Aquestes organitzacions comprenen, per tant, el potencial dels nostres 

estudiants, així com el valor afegit que representen per a les seves entitats. Tant el contingut del 

Programa EUS, com l’assignació del professorat i els requisits d’admissió dels alumnes, 

persegueixen una clara vocació cap a l’excel·lència. 

 

Pel que fa als requisits d’accés dels candidats, es fixa una nota mínima d’accés al voltant de 7/10 

així com l’obligatorietat de tenir superades totes les assignatures dels dos primers cursos de 

grau, tot i que s’estudien de forma individual casuístiques excepcionals com per exemple 

estudiants que cursen simultàniament dos graus. També es fa una especial recomanació en que 

el candidat tingui un nivell mínim B2 d’anglès, tot i que no és necessari acreditar-ho, ja que la 

pràctica totalitat de la docència i de l’avaluació es durà a terme en anglès, propiciant una 

especialització en el vessant internacional. La formació d’aquests estudiants es desenvolupa en 

grups reduïts, amb una avaluació continuada més participativa que permet un aprofundiment 

en l’adquisició de competències tècniques i transversals. 

 

Els estudiants EUS concentren la formació acadèmica dels dos darrers cursos del grau respectiu 

en tres semestres, de manera que el darrer semestre queda alliberat per poder fer pràctiques a 

jornada completa en empreses i institucions de primer nivell —a la vegada que duen a terme el 

Treball Final de Grau, generalment vinculat a les pràctiques.  

 

A més, la Facultat d’Economia i Empresa organitza activitats de desenvolupament professional 

especialitzades i exclusives per als alumnes EUS —impartides per tècnics especialistes i per 
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professionals d’empresa— amb l’objectiu de millorar les seves competències professionals i 

facilitar la detecció de talent de les organitzacions entre aquests estudiants.  

 

D’altra banda, des de l’oficina de Carreres Professionals s’ha fet un esforç important per arribar 

a empreses globals i líders en els seus sectors que ofereixin pràctiques qualificades, i per intentar 

promoure’n la conversió en feines estables en què els estudiants EUS desenvolupin la seva 

carrera professional un cop transcorregut el període de pràctiques. 

 

A continuació s’ofereix informació en xifres sobre l’evolució del nombre d’estudiants 

participants en el Programa EUS, i el nombre i característiques de les pràctiques que s’han fet 

cada curs, així com quines han estat les entitats col·laboradores en aquests darrers anys. 
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Selecció d’estudiants de la 34a promoció del Programa EUS 

 

Els gràfics següents mostren l’evolució i l’anàlisi comparativa de les candidatures rebudes i els 

alumnes acceptats en les darreres promocions del Programa EUS. També s’indica la nota mitjana 

d’expedient grupal de cadascuna d’aquestes promocions d’estudiants en el moment d’accedir 

al programa i, com es pot observar, s’aconsegueix atreure alumnes amb molt bons expedients 

acadèmics.  
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Mobilitat acadèmica internacional en el curs 2020-2021 

 

La mobilitat internacional suposa una part important del programa i un valor afegit dels nostres 

estudiants. La Facultat disposa de convenis d’intercanvi acadèmic amb universitats de països de 

tot el món, fet que permet als estudiants de sortir de les fronteres d’Europa i tenir experiències 

en altres continents com ara Amèrica i Àsia. 

 

Durant el curs acadèmic 2020-2021, la mobilitat acadèmica internacional inicialment planificada 

pels estudiants, s’ha vist afectada per la pandèmia mundial de Covid-19, que ha obligat a ajornar, 

modificar destinacions o, fins i tot, cancel·lar la majoria d’intercanvis previstos. Finalment, han 

dut a terme mobilitat acadèmic internacional sis alumnes de la 33a promoció EUS, ja sigui al 

primer o al segon semestre del curs.  

 

 

 

 

  

Mobilitat 
internacional 
33a promoció 

EUS

BELGIUM

CZECH 
REPUBLIC

GERMANY

SOUTH 
KOREA

SWEDEN

UNITED 
KINGDOM



 

6 

 

Pràctiques EUS en el curs 2020-2021 

 

La majoria d’alumnes del Programa EUS s’incorporen a les pràctiques en el segon semestre del 

darrer curs del grau, és a dir, al gener o febrer. Només en alguns casos excepcionals, com per 

exemple en el cas d’alguns estudiants que han fet una estada acadèmica a l’estranger, s’inicien 

les pràctiques en el següent semestre acadèmic, al setembre. 

 

Al curs 2020-2021 les oportunitats de pràctiques s’han vist afectades per la crisi econòmica 

arrossegada per la Covid-19. Moltes de les empreses que col·laboren habitualment en 

pràctiques EUS, no han pogut oferir les mateixes oportunitats per a aquest curs acadèmic. 

Davant la caiguda d’ofertes per a pràctiques EUS, es proposa als alumnes d’aquesta promoció 

que es puguin acollir a fer dues pràctiques curriculars sota format estàndard de grau o, fins i tot, 

de cursar excepcionalment dues assignatures optatives per tal de no perjudicar la finalització 

dels seus estudis. D’altres estudiants, decideixen aplaçar les pràctiques per al setembre següent 

(curs 2021/22), en la majoria de casos per aprofitar una opció de mobilitat acadèmica 

internacional duran aquest segon semestre del curs 2020-21. 

 

La situació final ha estat: 

Ensenyament Candidats 
Pràctiques 

EUS 

Pràctiques 

estàndard 

2 assignatures 

optatives 

Pràctiques al 

proper curs 

ADE 24 9 7 1 7 

Economia 7 1 4 1 1 

Total 31 10 11 2 8 

 

Fent una nova aposta per la internacionalització i la mobilitat dels estudiants, s’han cursat dues 

pràctiques a l’estranger. Una a Berlín, a l’empresa Comatch, a l’àrea de consultoria. L’altra a 

Andorra, a l’empresa Augé Grup, a l’àrea d’assessoria fiscal nacional i internacional.  
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