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Ciències Polítiques  
i de l’Administració

Estudi

 

VERIFICAT

AQU2503652

®

AQU Catalunya està inscrita a EQAR

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
Formació bàsica 60
Obligatòries 135
Optatives 30
Pràctiques externes optatives
Reconeixement acadèmic 6
Treball final de grau 9
Total de crèdits 240

Estructura per cursos
Primer curs  Crèdits
Introducció al dret constitucional   6 
Teoria del dret   6
Introducció a la ciència política I   6
Introducció a la sociologia    6
Metodologia de la investigació social   6
Història del dret i de les institucions   6
Economia política   6  
Dret administratiu   6  
Introducció a la ciència política II   6  
Fonaments d’anàlisi política   6  
Total   60
Segon curs  Crèdits  
Drets i garanties constitucionals   6  
Dret internacional públic     6  
Organització i activitat de les administracions 
públiques    6  
Història política, social i de l’estat contemporani  6  
Filosofia política   6  
Hisenda pública   6  
Ciència de l’administració   6  
Estructures socials i institucions   6  
Sistemes polítics comparats   6  
Política catalana i espanyola   6  
Total  60
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Tercer curs  Crèdits 
Anàlisi de polítiques públiques   6  
Unió Europea: Institucions i polítiques  6  
Teoria política   6  
Models d’organització territorial de l’estat  6  
Optativa   3  
Optativa   3  
Comportament polític i electoral   6  
Govern local   6  
Partits polítics i sistemes de partits   6  
Estadística aplicada a la ciència política  3  
Acció exterior de l’estat   3  
Eines de recerca politològica    3  
Optativa   3  
Total    60
 
Quart curs  Crèdits
Relacions internacionals 
i organitzacions internacionals   6  
Estat i règims de benestar   6  
Teories de la democràcia i la justícia   6  
Acció col·lectiva: moviments socials 
i grups de pressió   6  
Optativa   3  
Optativa   3  
Cultura política, comunicació i opinió pública  6  
Gestió pública   6  
Treball final de grau   9  
Optativa   3  
Reconeixement acadèmic   6  
Total   60

Sortides professionals

El grau en Ciències Polítiques i de l’Administració com-
bina les dimensions politològica i jurídica, necessàries 
per formar especialistes en l’anàlisi, la gestió i la inno-
vació, tant en l’àmbit públic com en el privat. Amb la 
formació que s’ofereix, adquiriràs coneixements multi-
disciplinaris que et permetran adaptar-te a una multi-
tud de tipologies laborals, incloses les noves demandes 
professionals.

Sortides professionals, entre altres:
–  Empreses d’assessoria, consultoria, recerca, gestió i re-

alització d’estudis demoscòpics.
–  Tècnic i assessor en comportaments polítics i en 

transformacions internacionals en empreses, partits 
polítics, sindicats, associacions empresarials, gremis, 
col·legis professionals, etc.

–  Organitzacions no governamentals.
–  Tècnic responsable de relacions internacionals en orga-

nismes 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 re-

cerca; ensenyament secundari; espais de formació 
contínua.
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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, diputa-

cions, 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 autò-

nomes.
–  Tècnic en organismes institucionals: Sindicatura de 

Comptes, Sindicatura de Greuges, consells consul-
tius, 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 admi-
nistratives; comunicar-se oralment i per escrit; disse-
nyar i fer el seguiment de diagnosis, estudis de neces-
sitats, plans estratègics i programes d’actuació per a la 
implementació de polítiques públiques; comprendre el 
marc legal de l’activitat que realitzen les administraci-
ons públiques, etc.
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