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Economia

Grau en Economia

Durada mínima: 4 anys / Crèdits ECTS: 240 / Nombre 
orientatiu de places: 50

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

Estructura general 

ECTS Total

Formació bàsica 78
Obligatòries 114
Optatives* 30
Pràctiques externes (optatives) 12
Reconeixement acadèmic 6
Treball final de grau 12
Total crèdits 240

Estructura per cursos

Primer curs 60 crèdits 

Història econòmica 12
Matemàtiques I 12
Introducció a l’economia 12
Instruments d’economia aplicada I 6
Sociologia 6
Fonaments de l’empresa 6 
Mètodes quantitatius i tecnologia de la informació 6

Segon Curs 60 crèdits 

Estadística  12
Introducció al dret  6
Economia de l’empresa  6
Matemàtiques II 6
Microeconomia  6
Macroeconomia   6
Introducció a la comptabilitat 6
Economia internacional 6
Economia industrial 6

Tercer Curs 60 crèdits 

Econometria  12
Economia pública 6
Economia del medi ambient 
i dels recursos naturals 6
Anàlisi microeconòmica 6
Política econòmica I 6
Temes d’història econòmica contemporània 6
Anàlisi macroeconòmica 6
Instruments d’economia aplicada II 6
Optativa 6

Quart Curs 60 crèdits 

Política econòmica II 6
Comerç i creixement econòmic 6
Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica 6
Optativa 6
Optativa 6
Optativa 6
Optativa 6
Treball final de grau 12
Reconeixement 6



9

Sortides professionals

Les sortides professionals més freqüents d’aquesta 
titulació són: gestió d’ens públics, recerca en serveis 
d’estudis públics o privats, economista de l’Estat, eco-
nomista d’organismes internacionals, analista de l’ac-
tivitat econòmica, assessor d’organismes col·legiats, 
ens públics i privats.

Competències adquirides

Aquest grau formarà l’estudiant perquè gestioni i com-
prengui la informació econòmica i la sintetitzi i analitzi 
amb sentit crític. També l’instruirà perquè sigui consci-
ent del caràcter pluridisciplinari dels problemes econò-
mics que es poden presentar durant l’exercici de la seva 
professió. Finalment, el farà apte per analitzar situacions 
econòmiques complexes i oferir respostes adequades per 
al seu tractament.

Novetat

Pel curs 2020-2021 es programarà una Menció en 
Administració Pública, per especialitzar els estudiants 
que vulguin accedir a la funció pública.


