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Doble grau 
en Economia/
Administració 
i Direcció d’Empreses

Durada mínima: 5 anys / Crèdits ECTS: 318 / Nombre 
orientatiu de places: 30

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

Estructura general 

ECTS Total

Formació bàsica 78
Obligatòries 174
Optatives* 30
Pràctiques externes (optatives) 12
Reconeixement acadèmic 12
Treball final de grau 24
Total crèdits 318

Estructura per cursos

  
Primer curs 60 crèdits

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

Segon Curs 60 crèdits

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

Tercer Curs 60 crèdits

Temes d’història econòmica contemporània 6
Anàlisi microeconòmica 6
Anàlisi macroeconòmica 6
Economia pública 6
Econometria 12
Instruments d’economia aplicada II 6
Política econòmica I 6
Economia del medi ambient i dels recursos naturals 6
Optativa 6
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Quart Curs 66 crèdits 

Política econòmica II 6
Comerç i creixement econòmic  6
Anàlisi dels cicles i de la conjuntura econòmica 6
Optativa 6
Direcció financera I 6
Comptabilitat financera 6
Interpretació d’estats financers 6
Direcció d’operacions i logística 6
Direcció financera II 6
Direcció Comercial  6
Optativa 6

Cinquè Curs 72 crèdits 

Direcció de recursos humans 6
Comptabilitat de costos 6
Pla d’empresa i emprenedoria 6
Direcció estratègica 6
Optativa 6
Optativa 6
Treball final de grau ECO-ADE 24
Reconeixement ADE 6
Reconeixement ECO 6

*Optatives:
Els estudiants de la doble titulació ECO/ADE han de cursar 
cinc optatives en el seu itinerari i poden escollir fer-les de di-
ferents tipologies:
· Cinc optatives comunes ECO/ADE (apareixen tant en el llis-
tat d’horaris d’optatives d’ADE com en el llistat d’horaris d’op-
tatives d’ECO).
· Quatre optatives comunes ECO/ADE i una optativa especí-
fica d’ADE (només apareix en el llistat d’horaris d’optatives 
d’ADE).
· Quatre optatives comunes ECO/ADE i una optativa especí-
fica d’ECO (només apareix en el llistat d’horaris d’optatives 
d’ECO).
· Tres optatives comunes ECO/ADE, una optativa específica 
d’ADE i una optativa específica d’ECO.

Sortides professionals

Les sortides professionals més freqüents d’aquesta do-
ble titulació són: la direcció general de l’empresa, la 
direcció de l’empresa en qualsevol de les seves àrees 
funcionals i la direcció especialitzada d’àrees de pro-
ducció, operacions i logística. També ofereix un perfil 
professional per a àmbits de consultoria, auditoria, ad-
ministració d’ens públics i economista de l’Estat. 

Competències adquirides

Aquest doble grau ofereix a l’estudiant una formació 
integral i multidisciplinària per a la direcció general 
de l’empresa, amb competències específiques per a la 
direcció d’àrees de producció, operacions i logística. El 
caràcter analític i pràctic del pla formatiu capacitarà 
l’estudiant per analitzar situacions empresarials com-
plexes i li permetrà oferir respostes adequades per al 
seu tractament des d’un vessant global i multidiscipli-
nari.
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