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Ciències Polítiques  
i de l’Administració
Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració

Durada mínima: 4 anys / Crèdits ECTS: 240 / Nombre orientatiu de places: 65

· Consulta els requisits d’accés a l’apartat Accés a la universitat d’aquesta mateixa guia.

Estructura general

ECTS per tipus d’assignatures Total Pràctiques externes optatives
Formació bàsica 60 Reconeixement acadèmic 6
Obligatòries 135 Treball final de grau 9
Optatives 30 Total de crèdits 240

Mòdul Tipus Nombre
 d’ass. de crèdits
Ciències polítiques 
i socials bàsiques  bas./ob.  30
Metodologia de l’anàlisi 
social i polític  bas./ob.  12
Pensament 
i filosofia política  ob.  24
Història política 
i de l’Estat  bas./ob. 12
Dret públic bas./ob.  18
Economia 
i hisenda pública bas./ob. 12

Mòdul Tipus Nombre
 d’ass. de crèdits
Política comparada, 
espanyola i catalana  ob.  24
Comportament 
i procés polític ob. 18
Ciència de l’administració ob. 12
Govern i anàlisi 
de polítiques públiques  ob.  24
Relacions internacionals  ob. 21
Optatives  op.  24
Treball final de grau  TFG  9
Total  240

  Nombre
  de crèdits
1r semestre  
Metodologia 
de la investigació social  6
Introducció a la ciència política 6
Introducció al dret constitucional 6
Introducció a la sociologia  6
Teoria del dret  6

  Nombre
  de crèdits
2n semestre
Introducció a la ciència política II   6
Economia política    6
Dret administratiu   6
Història del dret i de les institucions  6
Fonaments d’anàlisi política  6
Total  60

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

Assignatures de primer
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Sortides professionals

El grau en Ciències Polítiques i de l’Administració combina les dimensions politològica i 
jurídica, necessàries per formar especialistes en l’anàlisi, la gestió i la innovació, tant en 
l’àmbit públic com en el privat. Amb la formació que s’ofereix, adquiriràs coneixements 
multidisciplinaris que et permetran adaptar-te a una multitud de tipologies laborals, in-
closes les noves demandes professionals.

Sortides professionals, entre altres:

–  Empreses d’assessoria, consultoria, recerca, gestió i realització d’estudis demos-
còpics.

–  Tècnic i assessor en comportaments polítics i en transformacions internacio-
nals en empreses, partits polítics, sindicats, associacions empresarials, gremis, 
col·legis professionals, etc.

–  Organitzacions no governamentals.

–  Tècnic responsable de relacions internacionals en organismes o empreses privades. 

–  Mitjans de comunicació: expert en anàlisi política, gestió pública i relacions 
internacionals.

–  Organismes internacionals i d’acció exterior. 

–  Recerca i ensenyament: universitats i centres de recerca; ensenyament secun-
dari; espais de formació contínua.

Sortides professionals específicament en l’àmbit de l’Administració pública, entre altres:

–  Cos superior d’administradors civils de l’Estat. 

–  Tècnic d’administració general d’ajuntaments, diputacions, consells comarcals 
i administració de justícia. 

–  Tècnic d’administració a la Unió Europea. 

–  Inspectors i interventors de l’Estat. 

–  Cossos superiors facultatius de les comunitats autònomes.

–  Tècnic en organismes institucionals: Sindicatura de Comptes, Sindicatura de 
Greuges, consells consultius, Secretaria del Parlament, etc. 

–  Carrera diplomàtica.

Competències adquirides

Amb aquest grau adquiriràs coneixements, habilitats i competències imprescindibles 
en el món laboral com ara planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques públiques; 
comprendre la planificació i la gestió administratives; comunicar-se oralment i per escrit; 
dissenyar i fer el seguiment de diagnosis, estudis de necessitats, plans estratègics i pro-
grames d’actuació per a la implementació de polítiques públiques; comprendre el marc 
legal de l’activitat que realitzen les administracions públiques, etc.
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