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La Facultat  
d’Empresa  
i Comunicació

→ Administració i Direcció d’Empreses

→ Comunicació Audiovisual

→ Màrqueting i Comunicació Empresarial

→ Periodisme

→ Publicitat i Relacions Públiques

Graus de la Facultat

Internacionalització, innovació 
metodològica, ocupabilitat i 
emprenedoria són els valors que 
inspiren la nostra facultat.

Amb un recorregut de més de 30 anys, la 
Facultat d’Empresa i Comunicació ofereix 
dos graus en l’àmbit empresarial: el grau 
d’Administració i Direcció d’Empreses 
(ADE) i el grau de Màrqueting i Comunicació 
Empresarial (MCE). 

A més, la Facultat desenvolupa una activitat 
important en l’àmbit de la formació contínua 
i executiva per a empreses i organitzacions. 
Entre els programes més importants, cal 
destacar l’MBA o el Màster Universitari en 
Màrqueting Estratègic i Innovació, que 
dona accés al doctorat. La Facultat compta 
amb dos grups de recerca consolidats per 
l’AQU en l’àmbit d’Empresa: el Data Analysis 
and Modeling (DAM), especialitzat en 
metodologies quantitatives aplicades en la 
gestió d’empreses, l’estadística espacial, la 
teoria econòmica i l’anàlisi de supervivència;  
i el grup Emprèn, centrat en emprenedoria  
i la gestió de la innovació.



GRAUS EN EMPRESA UVIC·UCC

Grau en Administració
i Direcció d’Empreses
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El grau d’ADE forma professionals 
en l’àmbit empresarial amb un 
gran coneixement de les diferents 
àrees funcionals de l’empresa: 
comptabilitat i finances, producció, 
màrqueting, recursos humans, 
internacionalització, estratègia i 
innovació.

Volem que adquireixis les competències 
necessàries per poder assumir diferents 
càrrecs de gestió i direcció en qualsevol 
departament d’una empresa. Però també 
busquem reforçar totes aquelles habilitats 
transversals tan necessàries per a les 
organitzacions, com ara la comunicació, 
la innovació, la resolució de problemes, 
el lideratge i la gestió d’equips a través 
de pràctiques grupals i una metodologia 
innovadora centrada en l’estudiant.  

A més, un cop finalitzats els estudis, tindràs 
l’oportunitat d’obtenir una formació gratuïta 
en habilitats directives.   

Viure l’empresa des de dins és essencial 
per entendre el funcionament de tot 
l’engranatge. És per això que gaudiràs d’un 
ampli ventall d’experiències empresarials 
dins i fora la Universitat. Visitaràs des de 
companyies més tradicionals i pioneres 
fins a empreses de nova creació, analitzant 
els plantejaments estratègics de cada cas. 
Tenim convenis amb més de 30 empreses on 
hi podràs fer fins a 300 hores de pràctiques 
obligatòries i, per últim, aprendràs de 
l’experiència de directius d’empresa 
convidats a les aules, on compartiran els 
seus coneixements directament amb tu. 
Aquest és el programa de Professionals 
a l’Aula, de la nostra Facultat. Treballaràs, 
a més, amb una metodologia d’estudi de 
casos reals perquè tu i els teus companys 
i companyes pugueu analitzar i proposar 
solucions a determinades situacions 
d’empreses existents. I és que pensem que 
és fonamental mantenir un fort lligam amb 
el teixit empresarial del territori, per garantir 
una constant transferència de coneixement 
entre els nostres estudiants i les empreses. 

El cert és que l’empresa viu actualment en 
un entorn global, plurilingüe i tecnològic, 
en què els reptes de futur que han d’afrontar 
són molt diversos. Parlem, per exemple, 
de la responsabilitat social corporativa, el 
vincle amb el medi ambient o la indústria 
4.0. Entendre que els contextos socials, 
culturals i polítics afecten i transformen les 
empreses és vital a l’hora de plantejar una 
bona estratègia sense deixar de banda l’ètica 
empresarial. 

Modalitat
Presencial

Coordinació
Dra. Carme Viladecans Riera  
(carme.viladecans@uvic.cat)

Branca de coneixement
Ciències Socials i Jurídiques

Àrees temàtiques
Empresa

Durada
4 cursos

Horari
Matí

Places de nou accés
40

Crèdits ECTS
240

El compromís que tenim al llarg del teu 
recorregut formatiu, doncs, és triple; 
facilitar-te els coneixements necessaris per a 
la correcta gestió empresarial a través de les 
diferents matèries curriculars i les pràctiques 
obligatòries; potenciar les teves eines 
interpersonals com la creativitat o l’esperit 
crític, passant per un bon domini de l’anglès 
i les eines TIC; i finalment preparar-te perquè 
puguis adaptar qualsevol visió empresarial 
als canvis constants que presenta la societat 
i poder esdevenir emprenedor.
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Grau en Màrqueting 
i Comunicació Empresarial
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El grau en Màrqueting i Comunicació 
Empresarial de la UVic-UCC és un 
estudi únic tant pels seus continguts 
com pel quadre docent: innovador, 
avantguardista i clarament orientat 
a les necessitats del mercat. El món 
empresarial demana professionals 
amb una sòlida formació que els 
permeti entendre la realitat dels 
mercats i dels seus consumidors, 
amb capacitat d’anticipar-se a les 
seves necessitats, d’interpretar 
la informació, de localitzar els 
insights i de créixer per sobre de la 
competència.

Gaudiràs de la nostra metodologia Live 
Creativity, amb la qual volem formar 
estudiants amb una òptica diferenciada de la 
competència, que sàpiguen crear productes 
innovadors i detectar buits de mercat, que 
generin ”oceans blaus”, que emprenguin. 
Que vagin més enllà. 

Volem que coneguis el màrqueting mix i les 
quatre àrees essencials d’aquesta disciplina, 
que són el producte, el preu, la distribució 
i la promoció, sempre sense oblidar-te del 
consumidor i orientant el teu treball als 
interessos del mercat.

El màrqueting és la peça clau en l’èxit d’una 
marca. És així perquè a l’hora de crear  una 
empresa o producte, tot és important. Per 
crear un pla de màrqueting i una estratègia 
triomfadora, et formaràs en aspectes 
essencials com la investigació de mercats, 
l’anàlisi del consumidor, els aspectes 
jurídics o el disseny i la implementació de 

productes, òbviament sense deixar de banda 
les últimes tendències digitals i sensorials 
del màrqueting, l’e-Business o el màrqueting 
internacional.

A l’empresa, tot comunica. I és que tot el que 
transmet una marca ajuda el públic a prendre 
una millor decisió de compra. Parlarem 
de comunicació clàssica, però també de 
transgressora, així com de les tècniques 
que faran que un producte destaqui en una 
mar de competidors. En aquest món digital, 
on tot va rapidíssim, cal posicionar-se en 
la innovació i el progrés, però, sobretot, 
saber-ho transmetre de la millor manera i 

Modalitat
Presencial

Coordinació
Dr. Santiago Jordan Ávila 
(santiago.jordan@uvic.cat)

Branca de coneixement
Ciències Socials i Jurídiques

Àrees temàtiques
Comunicació, empresa i màrqueting

Durada
4 cursos

Horari
Tarda

Places de nou accés
50

Crèdits ECTS
240
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amb una estratègia molt clara. Tot això ho 
farem tractant temes com la comunicació 
i la imatge corporativa, la comunicació en 
moments de crisi o la planificació estratègica 
de la comunicació. 

Sense gestió no hi ha empresa. Com 
gestionar una empresa? No tot comença 
ni es resol amb una bona comunicació: 
necessites uns bons fonaments. Per 
això aprendràs les bases del món 
empresarial, com la seva organització, el 
treball comptable i financer, les anàlisis, 
l’estadística, la logística o la distribució, entre 
un munt d’aprenentatges fonamentals.

Infografia cedida per: Jordi Català
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Singularitza el teu perfil 
amb un doble grau

Vols tenir un perfil especialitzat en 
la gestió empresarial, així com en la 
comunicació i la promoció? Aposta 
per una formació de 360° i escull 
un dels nostres dobles graus. Amb 
una duració total d’entre 5 i 6 anys, 
et graduaràs en dues disciplines 
diferents però complementàries, 
que t’ajudaran a abordar qualsevol 
projecte d’una manera molt més 
transversal.

Avui, disciplines com el màrqueting, 
la publicitat o les relacions públiques 
esdevenen eixos vertebradors del dia a dia 
empresarial.

La nostra facultat ofereix els següents dobles 
graus:

•  ADE-MCE (Administració i Direcció 
d’Empreses amb Màrqueting  
i Comunicació Empresarial) de 5 anys i mig 
de durada

•  ADE-PiRP (Administració i Direcció 
d’Empreses amb Publicitat i Relacions 
Públiques) de 6 anys de durada

•  MCE-PiRP (Màrqueting i Comunicació 
Empresarial amb Publicitat i Relacions 
Públiques) de 6 anys de durada

06 07Metodologia Live  
Creativity

Ets de la Generació Z. Per com és i es 
comunica la teva generació les empreses 
han canviat, han innovat i volen continuar 
mirant endavant. Tu pots ser el següent 
agent del canvi, i per això volem orientar 
la teva formació a donar el màxim de tu. A 
través de la creativitat i l’estudi de casos 
reals, volem ajudar-te a resoldre els grans 
reptes que planteja l’actual mercat laboral: 
originalitat, creativitat, emprenedoria i ètica.

Per això, necessites desenvolupar-te amb 
una metodologia innovadora i en un entorn 
que et permeti aprendre de qui t’envolta, 
valorar les teves pròpies idees i apuntar 
molt més enllà. La resposta? La metodologia 
Live Creativity de la nostra facultat, que es 
caracteritza per:

•  Classes magistrals que no superen els 30 
minuts i en què el docent és un coach. Tu 
ets el centre de la formació!

•  Seminaris impartits per professionals en 
actiu per aproximar la realitat professional 
a l’aula.

•  Laboratoris de creativitat que trenquen 
amb les aules convencionals, que disposen 
de materials i suports audiovisuals,  
i mobiliari mòbil.

•  Tècniques cooperatives i de flipped 
learning [aprenentage invers] per construir 
els marcs teòrics.

•  Potenciació del mètode científic amb 
activitats de recerca a les aules, a través 
del treball amb equip, amb l’objectiu de 
fomentar l’esperit crític.

Per a la implementació d’aquesta 
metodologia, la Facultat disposa d’un 
equip de professorat expert que combina 
la recerca en grups reconeguts per la 
Generalitat de Catalunya i la pràctica 
professional.

Les sessions de treball sota la metodologia 
Live Creativity es desenvolupen 
preferentment en el laboratori de creativitat, 
amb ús actiu de material audiovisual i 
suport digital del Media Lab de la UVic. 
Un espai innovador que trenca amb el 
format d’aula convencional. Aquest entorn 
d’ensenyament i aprenentatge contribueix 
al desenvolupament de competències 
transversals essencials per a la millora de 
l’ocupabilitat.
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Segons l’AQU, gairebé el 100% dels 
nostres graduats tenen feina abans 
d’un any d’haver acabat els estudis. 
El tracte personalitzat que t’oferim 
com a estudiant és essencial, ja 
que ens permet conèixer les teves 
habilitats i objectius, per poder-te 
ajudar a prendre decisions de futur 
que s’adiguin al teu perfil personal.

Els períodes de pràctiques obligatòries que 
tenen tots els graus també s’han convertit 
en una porta essencial per incorporar-te al 
mercat més ràpid i amb les competències 
necessàries: podràs triar entre uns 300 
convenis de pràctiques amb empreses 
nacionals i entre 60 possibles destinacions 
internacionals. De fet, el 73% dels professorat 
opina que l’alumnat amb una experiència 
d’intercanvi té una millor formació acadèmica 
i, per tant, també està més preparat per 
enfocar el futur professional en un món 
globalitzat i multilingüe. Amb la teva ajuda i 
la del Servei de Carreres Professionals de la 
UVic, trobarem les pràctiques que s’adaptin 
més als teus interessos.

T’imagines que el teu Treball de Final de 
Grau es converteix en el teu negoci? És el 
cas d’SmartFuel, una empresa que han creat 
dos graduats en Màrqueting i Comunicació 
Empresarial de la UVic, amb el suport 
de la nostra Unitat d’Emprenedoria. Si 
vols aprofitar l’experiència universitària al 
màxim i començar a dibuixar el teu propi 
projecte, t’ajudarem tant com sigui possible. 
A més, podràs participar en programes 
d’acceleració del teu projecte emprenedor, 
com el programa europeu Ja Europe StartUp 
Programme o l’Explorer del Banco Santander.

Pràctiques  
i ocupabilitat
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Un programa  
de beques  
ambiciós 

11Internacionalització10

La Universitat inverteix anualment 
gairebé 4 milions d’euros perquè 
cap estudiant es quedi sense poder 
fer els estudis desitjats. Gairebé un 
de cada tres estudiants de la UVic-
UCC obté una beca. 

Entre el gran ventall de beques que pots 
sol·licitar, destaquem les vinculades a la 
formació dual. Aquest tipus de formació 
és una oportunitat única per fomentar 
l’ocupabilitat futura dels graduats. Per això, 
la UVic-UCC ha dissenyat les beques Sí-
Sí (estudio i treballo), que permeten a les 
empreses incorporar estudiants en règim 
de pràctiques a mitja jornada durant un 
període de quatre anys, a canvi de finançar-
los el cost total dels estudis de grau. A 
través d’un procés competitiu de selecció, 
facilitem a empreses i organitzacions que 
ho desitgin formar conjuntament els seus 
futurs empleats des del primer curs del grau, 
amb un seguiment tutoritzat conjunt entre la 
Universitat i l’Empresa.

En segon lloc, la UVic-UCC ha engegat el 
curs 2018-19 les beques Modolell-Calderó, 
un programa dotat amb 100.000 euros per 
poder finançar amb 2.000 euros, cada curs 
durant tota la formació de grau, estudiants 
empadronats a la comarca d’Osona que 
per motius econòmics, socials o familiars 
es troben en una situació econòmica 
vulnerable.

El món està cada dia més interconnectat, 
per això a la nostra facultat tenim ganes 
d’ensenyar i donar a conèixer què fem, 
quina metodologia implementem, quines 
línies de recerca seguim i quins projectes 
desenvolupen els nostres estudiants. Tenim 
el repte d’esdevenir un centre de referència 
internacional a través del desenvolupament 
d’activitats acadèmiques innovadores que 
preparin els alumnes per als seus rols futurs 
com a ciutadans i professionals en contextos 
locals, internacionals i multiculturals. 

I és que els nostres alumnes disposen de 
més de 200 places per fer part dels seus 
estudis o pràctiques a l’estranger, alhora 
que la Facultat dona la benvinguda cada 
any a més de 200 alumnes internacionals 
provinents d’arreu del món en programes 
d’intercanvi, de doble grau, study abroad 
o programes internacionals d’estiu. Al 
mateix temps, es beneficien del professorat 
i alumnat estranger visitant del centre així 
com de les assignatures de grau en anglès i 
els esdeveniments internacionals que tenen 
lloc al llarg del curs. L’objectiu és dotar-te 
del perfil internacional i multicultural que 
busquen les empreses, ja que consideren 
que els graduats amb experiència 
internacional estan més ben preparats. 

L’estratègia i els indicadors 
d’internacionalització de la Facultat han 
contribuït a posicionar la UVic-UCC com a la 
desena universitat de l’Estat en orientació 
internacional el 2018, segons el rànquing 
que elabora anualment la Fundación CyD, 
entitat sorgida com a iniciativa del sector 
empresarial amb l’objectiu d’analitzar i 
promoure la contribució de les universitats 
al desenvolupament econòmic i social de 
l’Estat espanyol.
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Instal·lacions destacades 12

Aules de creativitat 

Hem dissenyat tres aules de 
creativitat pensades per treballar 
el llançament de nous productes, 
fer sessions de brainstorming o 
estudiar noves eines del camp del 
màrqueting i la publicitat. Equipades 
amb televisió, càmeres, sofàs, taules 
modulables i parets rotulables.

Aules d’informàtica 

Disposem de 105 ordinadors amb les 
darreres versions de software Adobe 
Creative Suit 6 (gràfic i web), SPSS 
i altres programaris específics de 
tractament de dades, àudio i vídeo.

Espais de coworking 

Les zones de coworking són espais 
de treball compartit perquè els 
estudiants explotin tota la seva 
creativitat a l’hora de desenvolupar 
els seus projectes, o perquè puguin 
treballar en grup en un entorn 
amable i multifuncional de manera 
distesa. 

13Alumni amb èxit

Pep Noguer
OmniChannel Manager a Boehringer Ingelheim 

“ Recordo la Universitat amb nostàlgia, és una 
època de la vida molt intensa. Estudies finalment 
allò que t’agrada i descobreixes a què et vols 
dedicar”.

Eva Bori
Departament de Controlling Internacional a Seidor  

“ Acabo una etapa interessant d’aprenentatge  
i continuo tenint les mateixes ganes d’adquirir 
nous coneixements sobre l’àmbit empresarial, així 
com d’aplicar-los en el transcurs de la meva vida 
professional i personal”.

Judit Creixans 
Assessora fiscal 

“ Del meu pas per la UVic, el què més recordo és 
la proximitat amb els professors, la facilitat per 
poder-hi parlar, quedar i fer tutories. També, que 
m’ensenyessin a fer recerca”.

Ferran Arcarons 
Departament de Màrqueting a Alvic 

“ La meva experiència a la UVic-UCC, a part 
de donar-me coneixements, m’ha fet un bon 
professional. Si hagués de tornar a estudiar,  
no dubtaria a fer-ho aquí”.


