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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.

Aquest grau permet adquirir les competències necessàries per poder 
assumir diferents càrrecs de gestió i direcció en una empresa i, al mateix 
temps, reforçar totes aquelles habilitats transversals tan necessàries per 
a les organitzacions, com la comunicació, la innovació, la resolució de 
problemes, el lideratge i la gestió d’equips, a través d’una metodologia 
innovadora centrada en l’estudiant.

PER QUÈ ESTUDIAR ADE  
A LA UVIC-UCC?

El grau d’ADE et dona la possibilitat de conèixer 
de forma aprofundida la complexitat de la 
realitat empresarial, entendre el funcionament 
quotidià d’una empresa i formar-te en la 
gestió d’equips d’alt rendiment o els valors de 
l’emprenedoria.

A més et permet adquirir els coneixements 
necessaris per a una correcta gestió 
empresarial, potenciar les teves eines 
interpersonals com la creativitat i l’esperit 
crític, passant per un bon domini de l’anglès 
i les eines TIC, i, per últim, preparar-te perquè 
puguis adaptar qualsevol realitat empresarial 
als canvis constants que presenta la societat.

TRETS DIFERENCIALS DEL GRAU

•  Grau d’ocupabilitat molt elevat. Segons l’AQU 
gairebé el 100% dels nostres graduats de 
l’àmbit d’Empresa tenen feina abans d’un any 
d’haver acabat els estudis.

•  Pla d’estudis totalment actualitzat i en 
sintonia amb les necessitats del món 
empresarial, que fa èmfasi, a més de les àrees 
de coneixement tradicionals i bàsiques, en 
àmbits com l’emprenedoria, la gestió integral  
i la responsabilitat social corporativa, la 
direcció d’operacions, la gestió del talent  
i la gestió del comerç internacional.

•  Utilització d’una metodologia innovadora  
i amb un component pràctic molt important 
que et facilita el procés d’aprenentatge 
i l’adquisició de les competències 
corresponents.

•  Grups reduïts amb un tracte personalitzat  
i amb una participació activa de l’alumnat des 
del primer dia.

•  Tutorització en què rebràs assessorament 
sobre els teus estudis al llarg del grau.

•  Pràctiques obligatòries amb estades de 300 
hores de pràctiques en empreses d’àmbit 
nacional o internacional.

PLA D’ESTUDIS

1r curs

4t curs

Eines TIC

Història Econòmica Mundial  

Introducció al Dret 

Matemàtiques

Organització i Gestió Empresarial  

Academic Skills for Business Studies

Iniciativa Empresarial 

Introducció a l’Economia 

Introducció a la Comptabilitat 

Matemàtiques per a l’Empresa 

Pràctiques Externes

Treball de Fi de Grau
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Anàlisi de Dades 

Comptabilitat Financera 

Fonaments de Màrqueting

Matemàtiques Financeres   

International Communication 

Microeconomia 

Direcció Financera

Dret Laboral 

Estadística

Macroeconomia
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•  Professorat del grau implicat en la docència  
i en la recerca.

•  Ensenyament progressiu de la llengua anglesa, 
amb un mínim de 30 crèdits obligatoris 
d’assignatures en anglès.

•  Possibilitat de finalitzar el grau en una de les 
més de 25 universitats internacionals amb 
convenis d’intercanvi.

•  Possibilitat d’estudiar dobles graus: ADE-MCE 
(Màrqueting i Comunicació Empresarial) i ADE-
PIRP (Publicitat i Relacions Públiques)

METODOLOGIA INNOVADORA

•  Es potencia una formació integral basada 
en la utilització de metodologies actives 
d’aprenentatge.

•  Es prioritzen les classes molt pràctiques, 
orientades a l’estudi de casos reals.

•  Es fomenta la interacció de directius 
d’empreses a les aules.

•  Es fan visites a empreses de manera habitual.

•  La docència es desenvolupa en aules 
d’informàtica totalment equipades, en 
laboratoris de creativitat i en espais de 
coworking pel treball autònom de l’alumnat.

SORTIDES PROFESSIONALS

•  Empresa: càrrecs de gestió i direcció en 
diferents departaments: comptabilitat  
i finances, recursos humans, màrqueting, 
planificació estratègica, internacionalització  
i logística

•  Consultoria i assessoria

•  Administració pública

•  Entitats financeres

•  Exercici lliure de la professió

•  Emprenedoria

•  Docència: ensenyament secundari i formació 
professional (CFGM i CFGS)
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3r curs

Anàlisi de Costos 

Economia Internacional

Gestió del Talent

Gestió Integral: Qualitat, Medi Ambient  
i Riscos Laborals

Direcció i Planificació Estratègica 

Mètodes Quantitatius 

Direcció d’Operacions 

Emprenedoria

Fiscalitat 

Gestió del Comerç Internacional 
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