Facultat
d’Economia
i Empresa
• GRAUS
• MÀSTERS UNIVERSITARIS
OFICIALS
• DOCTORAT I RECERCA

La Facultat d’Economia i Empresa
de la Universitat de Barcelona,
ubicada a la zona universitària de la
Diagonal, és un centre de referència
en l’ensenyament de l’economia,
l’empresa, l’estadística i la sociologia.
És la facultat amb més tradició
a Catalunya en aquests àmbits.
Ofereix cinc ensenyaments de grau
(dos dels quals acreditats amb
excel·lència) i cinc titulacions
dobles, juntament amb màsters
(quatre dels quals acreditats amb
excel·lència), postgraus
i prestigiosos programes de
doctorat. La Facultat garanteix una
docència de qualitat, àmplia i oberta
a tothom, que té com a objectiu
la formació orientada, tant
a la preparació professional
com a la recerca.
La Facultat d’Economia i Empresa
ha rebut l’acreditació institucional
de l’AQU Catalunya.
CENTRE
ACREDITAT

®

Què us oferim?
En graus
• Docència en anglès: línia en anglès al grau d’ADE,
el grau d’Empresa Internacional íntegrament
en anglès, àmplia oferta d’assignatures al grau
d’Economia i oferta d’assignatures al grau de
Sociologia.
• Pla d’Acció Tutorial: tutorització a tots els
estudiants de nou accés a través de l’assignació
d’un professor tutor i d’un alumne tutor, així com
tutors específics per a estudiants amb necessitats
especials de reforç educatiu, esportistes d’elit
i estudiants amb millors expedients.
• Programa Empresa-Universitat-Societat:
programa d’excel·lència per a estudiants d’ADE
i d’Economia que cursen la segona meitat del
grau en anglès i fan, el darrer semestre de
l’ensenyament, pràctiques a jornada completa
en empreses i institucions de primer nivell.

En màsters, postgraus i doctorats

Institucionalment
AINST-08032889-21

• Màsters: una oferta àmplia de programes
d’especialització en l’àmbit de la formació
orientada a la recerca i al doctorat i/o amb un
enfocament professionalitzador.

AQU Catalunya està inscrita a EQAR

• Docència en anglès: quatre màsters impartits
íntegrament en anglès, més molts altres que
incorporen també aquesta llengua en un
percentatge important de la docència.

POSICIÓ DE LA UB EN L’ÀMBIT
DE LES CIÈNCIES SOCIALS
SEGONS EL QS RANKING (2021)

65

Europa

149
Món

• Postgraus: una àmplia oferta d’executive
education que aposta per la formació
especialitzada i amb una clara orientació
professionalitzadora.
• Doctorats: cada curs acadèmic uns 50
investigadors predoctorals inicien la seva
tesi doctoral en un dels cinc programes de
doctorat de la Facultat. La major part dels
nous doctors desenvolupen la seva carrera
investigadora i docent a universitats
nacionals i internacionals.

Graus
Administració i Direcció
d’Empreses

Economia
Grau oficial acreditat per l’AQU

Grau oficial acreditat per l’AQU

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 300
www.ub.edu/grau-economia

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 780
www.ub.edu/grau-ade
Hi ha tota una línia del grau d’ADE que
s’imparteix en anglès.
Mencions
Possibilitat d’especialitzar-te en una de les
quatre mencions: Organització d’Empreses,
Finances i Assegurances, Màrqueting
i Investigació de Mercats, Comptabilitat
i Fiscalitat.
En què podràs treballar?
• Direcció d’empreses en les àrees de
finances, producció, comerç, màrqueting,
recursos humans i investigació de mercats.
• Consultories, auditories, assessories fiscals
o comptables, broker o controller financer.
• Direcció i gestió en l’Administració pública
i organismes internacionals.
• Creació de la teva pròpia
empresa.

94,8%*

* Dels titulats UB ocupats tres
anys després d’haver finalitzat
els estudis (AQU, 2020).

Inserció
laboral

De què podràs treballar?
• Economista de l’Estat, tècnic superior de la
Generalitat de Catalunya, direcció o gestió
en l’Administració pública i en organismes
internacionals.
• Expert en cooperació econòmica, avaluació
econòmica de projectes i regulació de la
competència.
• Investigador en serveis d’estudis públics
o privats o analista financer.

91,8%*
* Dels titulats UB ocupats tres
anys després d’haver finalitzat
els estudis (AQU, 2020).

Inserció
laboral

International Business
Grau oficial acreditat per l’AQU
Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 80
www.ub.edu/grau-empresa-internacional
El grau s’imparteix totalment en anglès.
En què podràs treballar?
• Direcció i gestió en departaments
d’exportació, controller internacional, compres
internacionals, logística internacional,
comptabilitat i tributació internacional.
• Avaluació de projectes internacionals,
consultor d’organismes europeus
i internacionals, i funcionaris europeus
i d’organismes internacionals.
• Creació de la teva pròpia
empresa.

95,2%*

* Dels titulats UB ocupats tres
anys després d’haver finalitzat
els estudis (Facultat, 2021).

Inserció
laboral

Estadística (UB-UPC)

Sociologia

Grau oficial acreditat per l’AQU

Grau oficial acreditat per l’AQU

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 50
www.ub.edu/grau-estadistica

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 130
www.ub.edu/grau-sociologia

En què podràs treballar?
• Consultoria: big data, business intelligence,
programació.
• Economia i finances: banca, assegurances,
avaluació de riscos, borsa, gestió de
carteres i anàlisi financera, investigació de
mercats.
• Administracions públiques: instituts oficials
d’estadística, projeccions demogràfiques,
tendències socials.
• Docència i recerca.

En què podràs treballar?
• Processos de dinamització social i cultural,
avaluació de polítiques socials i projectes
d’intervenció social i comunitària.
• Recursos humans i organització del
treball, planificació territorial i planificació
estratègica.
• Publicitat, màrqueting i estudis de mercat,
• Recerca i ensenyament.

100%*

* Dels titulats UB ocupats tres
anys després d’haver finalitzat
els estudis (AQU, 2020).

Inserció
laboral

75,8%*
* Dels titulats UB ocupats tres
anys després d’haver finalitzat
els estudis (AQU, 2020).

Inserció
laboral

Dobles itineraris
ADE – Dret

ADE – Química

Crèdits ECTS: 408-420
Places de nou ingrés: 60
www.ub.edu/doblegrau-dret-ade

Crèdits ECTS: 420
Places de nou ingrés: 20
www.ub.edu/doblegrau-quimica-ade

En què podràs treballar?
En els àmbits propis dels dos graus.
I, a més, com a fiscalista, advocat d’empresa
i assessor d’empreses en grans bufets.

En què podràs treballar?
En els àmbits propis dels dos graus.
I, a més, en gestió de laboratoris
químics, consultoria i avaluació de projectes i
direcció d’empreses del sector químic.

ADE – Matemàtiques
Crèdits ECTS: 390-402
Places de nou ingrés: 20
www.ub.edu/doblegrau-ade-mates
En què podràs treballar?
En els àmbits propis dels dos graus.
I, a més, en entitats financeres i asseguradores,
com a analista financer, broker, analista
quantitatiu, controlador financer, consultor
o auditor, analista en big data.

ADE – Sociologia
Crèdits ECTS: 402-414
Places de nou ingrés: 20
www.ub.edu/doblegrau-ade-sociologia
En què podràs treballar?
En els àmbits propis dels dos graus.
I, a més, en gestió i direcció d’empreses amb
l’òptica addicional del coneixement de la
societat.

Economia – Estadística (UB – UPC)
Acreditat, en procés d’excel·lència
Crèdits ECTS: 408-420
Places de nou ingrés: 20
www.ub.edu/doblegrau-economiaestadistica
En què podràs treballar?
En els àmbits propis dels dos graus.
I, a més, en anàlisi de costos, mercats
exteriors, investigació de mercats, anàlisi
financera i de riscos, demografia i seguretat
social, mercat de treball.

Màsters
universitaris
oficials
www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/
masters-universitaris

Ciències Actuarials i Financeres

Crèdits ECTS: 90
Quantifica el risc en assegurances, pensions...
i sigues un expert.

Comptabilitat i Fiscalitat
Crèdits ECTS: 60
Pren decisions amb informació fiable!

Creació i Gestió d’Empreses
Innovadores i de Base Tecnològica

Crèdits ECTS: 60
Tens una idea innovadora? Endavant!

La Facultat d’Economia i
Empresa també disposa d’una
àmplia oferta de programes de
postgrau (executive education),
amb titulació pròpia de la
Universitat de Barcelona,
adreçats a professionals i a la
societat en general. Per a més
informació, consulteu:

Crèdits ECTS: 60
T’agraden les aventures empresarials?

https://www.ub.edu/portal/
web/economia-empresa/
masters-i-postgraus-propis

Crèdits ECTS: 120
Entendre el present global, planificar el teu futur
personal...

Direcció d’Empreses de l’Esport

Economics

Economia, Regulació i Competència
als Serveis Públics

Crèdits ECTS: 60
Impulsa polítiques públiques basades en
l’evidència...

Estadística i Investigació Operativa

Crèdits ECTS: 90 (UPC-UB)
Domina les dades i pren el poder...

Gestió Cultural

Crèdits ECTS: 90
Perquè els esdeveniments culturals també es
gestionen...

Institutions and Political Economy
Crèdits ECTS: 120
Perquè l’economia, la política i la història són
inseparables.

International Business
Crèdits ECTS: 60
Fes negocis i menja’t el món...

Internacionalització: Aspectes
Econòmics, Empresarials
i Juridicopolítics

Crèdits ECTS: 90
Salta fronteres!

Labour Economics
Crèdits ECTS: 60 (UB-UAB-UdG)
Ajuda’ns a transformar el mercat de treball!

Gestió Pública
Màrqueting i Investigació de Mercats
Crèdits ECTS: 60 (UAB-UB)
Sector públic i excel·lència...

Global Markets, Local Creativities
(Erasmus Mundus)
Crèdits ECTS: 120
University of Glasgow (coord.). Hi participen:
Georg-August-Universität Göttingen, Kyoto
University, Uppsala University, Erasmus
Universiteit Rotterdam i Universitat de
Barcelona). Set grans universitats i dos anys
emocionants...

Història Econòmica
Crèdits ECTS: 60
Vols entendre el funcionament de l’economia
actual? Fes Història Econòmica.

Crèdits ECTS: 60
Connecta, comunica, captiva, convenç...

Recerca en Empresa

Crèdits ECTS: 60
Tens interès a fer recerca o una tesi doctoral en
temàtiques d’empresa?

Sociologia: Transformacions
Socials i Innovació

Crèdits ECTS: 90
Innovar per crear societats millors...

Doctorats
www.ub.edu/portal/web/economia-empresa/
programes-doctorat

La Facultat disposa de més de cent
cinquanta investigadors i investigadores
que fan una recerca de qualitat
reconeguda internacionalment, que
es tradueix en la publicació d’uns
dos-cents articles en revistes JCR
per any. Aquest personal investigador
forma part d’instituts i observatoris
que integren bona part dels grups de
recerca de la Facultat. A més, la Facultat
té diverses càtedres, gestionades en
col·laboració amb altres institucions
i organismes, a través de les quals
s’aprofundeix en l’estudi i la recerca en
àmbits del coneixement concrets.
UB School of Economics, UB Business
School i UB School of Sociology són tres
plataformes que centralitzen i coordinen
la recerca en economia, empresa i
sociologia, respectivament, així com els
ensenyaments de postgrau de la Facultat
(màsters de recerca i doctorats) en
aquests tres àmbits.

Empresa
Té com a objectiu formar investigadores i
investigadors en diferents àrees de la gestió de
l’empresa (estratègia i emprenedoria, tecnologia
i gestió d’operacions, màrqueting, comptabilitat,
finances i assegurances, entre d’altres).
Oferta de 15 places per any.

Sociologia
Aquest programa ofereix una formació de
qualitat per a la investigació sociològica orientada
a l’anàlisi de la societat —en tots els seus
components estructurals, culturals i relacionals— i
també del seu canvi i transformació.
Oferta de 15 places per any.

Doctorats interuniversitaris
Estudis de Gènere: Cultures, Societats
i Polítiques
Aquest programa, impulsat per l’Institut
Interuniversitari en Estudis de Dones i Gènere amb
participació de la UAB, UB, UdG, UVIc-UCC i URV,
té com a objectiu la innovació en la investigació
científica d’excel·lència en els estudis sobre dones,
gènere i feminismes mitjançant aproximacions
transversals i interdisciplinàries.
Oferta de 2 places per any.

Història Econòmica

Economia
Amb vocació clarament internacional, és un
dels pocs programes de doctorat que han rebut
la Menció de Qualitat per a l’Excel·lència en
Recerca del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports
espanyol.
Oferta de 15 places per any.

Es tracta d’un programa conjunt de les universitats
de Barcelona, Carlos III de Madrid i València que té
com a objectiu formar investigadors i investigadores
en les diverses branques de la història econòmica
i de crear coneixement en les àrees de la història
econòmica i del desenvolupament econòmic en el
molt llarg termini.
Oferta de 10 places per any.

Què ens fa diferents?
UNA GRAN FACULTAT*

més de

més de

6.000

600

estudiants de grau i
més de 8.000 en total

elevada optativitat:
possibilitat d’escollir entre

60

professors

instal·lacions
de més de

47.000m2

assignatures a ADE, 29 a Economia,
27 a Empresa Internacional,
12 a Estadística, 10 a Sociologia

100

aules, 15 aules
d’informàtica, 9 sales
d’estudi i 2 biblioteques
* Dades del curs 2021-2022

PRÀCTIQUES EN EMPRESES**

més de

50

més de

més de

1.200
estudiants fan
pràctiques
anualment

1.800

activitats de
desenvolupament
professional i
ocupabilitat

pràctiques en
empreses

espai de

més de

1.000
empreses
i entitats

coworking
amb
assessorament
per engegar
noves ideees
de negoci

més de

25

projectes
emprenedors

MOBILITAT INTERNACIONAL**
Compartireu l'aula amb
més de 400 estudiants
de gairebé 40 països

Tenim 24 convenis de mobilitat internacional amb universitats
situades entre les 100 més prestigioses del món
i 54 convenis més amb universitats situades entre les 200

Tenim gairebé 200 acords amb
150 universitats de 37 països

Gairebé 300 estudiants
de la Facultat marxen
cada any a més de 30 països

Tots els estudiants de la
Facultat que ho desitgen poden
fer mobilitat internacional
** Dades del curs 2020-2021

On estudiaràs?
Facultat d’Economia i Empresa
Av. Diagonal, 690-696
08034 Barcelona
934 024 304
www.ub.edu/portal/web/economia-empresa
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«La docència en anglès al grau i les moltes
possibilitats de fer mobilitat en universitats de
prestigi d’arreu és un gran valor afegit que la
Facultat m’ha ofert com a estudiant.»

«El màster de Sociologia m’ha permès accedir al
doctorat i ha incentivat la meva vocació científica.»
Giovanni Guida,
doctorand del programa de Sociologia

Francesc Almendros,
estudiant de grau d’International Business

«El programa EUS de la Facultat d’Economia i
Empresa m’ha donat l’oportunitat d’accedir al
mercat laboral amb un clar avantatge competitiu.
Mentre estudiava, les pràctiques a l’empresa m’han
ajudat a enfocar la meva carrera professional i
posicionar-me amb força en el món laboral.»
Mireia Gras,
graduada en Administració
i Direcció d’Empreses

«La docència a la universitat pública és la meva
vocació. Fer docència de qualitat suposa un esforç
important, però està plenament recompensat per
la resposta dels estudiants. A més, afavoreix que
els estudiants surtin amb una bona formació i
excel·lents expectatives laborals.»
Patricia García Durán,
professora d’Economia

