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Doble grau en Economia / 
Filosofia

Doble grau en Economia i Filosofia

Durada: 5 cursos / Crèdits ECTS: 354 / Nombre orientatiu de places: 10

Estructura general

ECTS per tipus d’assignatures Total Obligatòries 234
Formació bàsica 96 Treball final de grau 12+12

Assignatures al llarg de la carrera 
bàs. (bàsiques), ob. (obligatòries), op. (optatives), rec. ac. (reconeixement acadèmic), TFG (treball final de grau)

Primer curs 66 crèdits
Matemàtiques I   12 
Introducció a l'economia  12
L'evolució de les societats humanes    12
Instruments d'economia aplicada I   6
Sociologia  6
Mètodes quantitatius  
i tecnologia d’informació   6
Món actual I   6
Món actual II   6
 
Segon curs 78 crèdits
Estadística   12
Comunicació oral i escrita   12
Matemàtiques II   6
Microeconomia   6
Lògica I   6
Ètica   6
Macroeconomia   6
Economia internacional   6
Economia industrial   6
Antropologia filosòfica   6
Lògica II   6

Tercer curs 72 crèdits
Econometria   12
Economia del medi ambient 
i dels recursos naturals   6
Economia pública   6
Anàlisis microeconòmic   6
Política econòmica I   6
Història de la filosofia antiga I  6
Temes d’història econòmica 
contemporània   6
Anàlisis macroeconòmic   6
Instruments d’economia aplicada II   6
Història de la filosofia antiga II   6
Metafísica I  6

Quart curs 72 crèdits
Història de la filosofia medieval   6
Història de la filosofia moderna I   6
Història de la filosofia contemporània   6
Filosofia del llenguatge I   6
Filosofia política I   6
Estètica I   6
Introducció comptabilitat   6
Filosofia moral   6
Història de la filosofia moderna II  6
Teoria del coneixement   6
Filosofia del llenguatge II   6
Filosofia política II   6

Cinquè curs 66 crèdits
Política Econòmica II   6
Comerç i creixement econòmic   6
Anàlisis dels cicles 
i de la conjuntura econòmica   6
Filosofia de la ciència   6
Corrents actuals de la filosofia  6
Metafísica II   6
Treball Final de Grau ECONOMIA  12
Treball Final de Grau FILOSOFIA  12
Estètica II   6
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Sortides professionals

Les més freqüents d’aquesta doble titulació, única a Catalunya, són: analista de l’activitat 
econòmica,  assessor d’organismes col·legiats, assessorament d’empreses culturals, as-
sessorament ètic (comitès de bioètica dels hospitals i departaments de recursos humans), 
col·laboració als mitjans de comunicació, consultoria de responsabilitat social corpora-
tiva, difusió científica i cultural (específicament de l’àmbit de l’economia i la filosofia), 
docència a la universitat o en centres d’investigació superior, documentalista, economis-
ta d’organismes internacionals, economista de l’Estat, ensenyament en instituts de se-
cundària, gestió pública i privada, projectes de sostenibilitat, recerca en serveis d’estudis 
públics o privats, treball en departaments de formació, estudis, personal, planificació, 
publicacions, etc., treball en editorials (edició i correcció de textos econòmics i filosòfics).

Competències adquirides

Aquest doble grau formarà l’estudiant perquè gestioni i comprengui la informació econò-
mica, la sintetitzi i analitzi amb sentit crític, sigui conscient del caràcter pluridisciplinari 
dels problemes econòmics que puguin presentar-se durant l’exercici de la seva professió, si-
gui capaç d’analitzar situacions econòmiques complexes i d’oferir respostes adequades per 
al seu tractament, interpreti i analitzi críticament textos i arguments filosòfics de distintes 
èpoques i tradicions filosòfiques, expressi de manera precisa la formulació de problemes 
filosòfics complexos i controvertits, tot comprenent les estratègies seguides per resoldre’ls, 
construeixi textos i arguments filosòfics, fent servir la terminologia tècnica escaient, i uti-
litzi en contextos no acadèmics els coneixements i les tècniques d’argumentació i d’anà-
lisi propis de la Filosofia.
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