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CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES

En què consisteix?
L’objectiu d’aquest títol és aportar els coneixements 
i les habilitats necessaris per a l’administració i la 
direcció d’empreses. La finalitat de l’estudi és formar 
professionals que, amb coneixements sòlids 
d’economia, siguin capaços de dur a terme tasques 
de direcció i gestió, d’anàlisi i assessorament, des 
de petites empreses fins a multinacionals. Així 
mateix, la formació es dirigeix tant a la direcció 
general com a cadascuna de les àrees funcionals de 
l’empresa: producció, recursos humans, finances, 
comercialització, administració o comptabilitat.
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Quin perfil has de tenir?
 Interès per desenvolupar una 

trajectòria professional en el 
món de l’empresa o de les 
administracions públiques. 
 Fomentar la iniciativa 

personal i l’esperit emprenedor.
 Capacitat d’anàlisi, de crítica i 

de síntesi. 
 Actitud positiva cap a les 

relacions interpersonals, el 
diàleg i la comunicació.
 Capacitat de treball en grup.

Facultat d’Economia i Empresa
Serveis administratius:
Edifici Gaspar M. de Jovellanos
Tel.: 971 25 95 63 
       971 25 99 69
secretaria.jovellanos@uib.cat

Quines sortides professionals tindràs?
 Com a administrador d’empreses privades i 

entitats públiques.
 Com a consultor: d’organització d’empreses, 

comptable o comercial.
 Com a assessor fiscal.
 Com a director: financer, comptable, comercial, 

de producció o de recursos humans.
 Com a analista financer.
 Com a auditor.
 Com a inspector d’hisenda i cossos d’intervenció.
 Com a tècnic del Govern.
 Com a investigador i docent universitari i no 

universitari.

Els graduats podran analitzar una empresa en el 
seu entorn i identificar i anticipar oportunitats de 
mercat; assignar i distribuir els recursos disponibles; 
reunir, organitzar, interpretar i transmetre informació 
rellevant; seleccionar i motivar els treballadors, 
prendre decisions i treballar en equip i adaptar-se a 
noves tecnologies i nous contextos econòmics. 

Quines competències adquiriràs?
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Itineraris:

 Itinerari en Comptabilitat i Fiscalitat de l'Empresa.
 Itinerari en Gestió d'Empreses Financeres.
 Itinerari en Gerència i Direcció.
 Itinerari en Gestió en els Serveis i el Turisme.
 Itinerari en Gestió en les Administracions Públiques.

Recorregut en anglès:

Consulta la informació sobre el 
recorregut en anglès a:
http://fee.uib.cat/estudis/grau
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DARRERA ACTUALITZACIÓ: GENER DE 2018

Material imprés 
amb el patrocini de:

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES

Nocions Bàsiques de Dret*
Entorn Econòmic*
Matemàtiques*
Introducció als Mercats i les Operacions Financeres*
Comptabilitat Financera I*

Sistema Fiscal*
Microeconomia*
Anàlisi de Dades Econòmiques*
Introducció a l’Empresa*
Comptabilitat Financera II*

Gestió de Riscs Empresarials
Estratègia Empresarial 
Macroeconomia
Comptabilitat Financera i de Societats
Direcció Comercial I

Direcció Financera
Gestió de Recursos Humans
Direcció Comercial II
Anàlisi i Auditoria Comptable 
Investigació Comercial i Comportament del Consumidor

60 120 30 12

Formació bàsica* Obligatoris Optatius
Treball de 
Fi de Grau

PRIMER CURS SEGON CURS

TERCER CURS QUART CURS
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Economia Financera
Historia Econòmica de l’Empresa
Direcció de Producció i Operacions
Econometria
Comptabilitat de Costs

Inversió i Finançament Empresarial
Disseny de les Organitzacions
Economia Industrial
Economia Espanyola i Mundial
Dret de Societats

 Treball de Fi de Grau
 Pràctiques Externes
 Optatives

la UIB t’ofereix diverses 
vies per acreditar el 
nivell d’anglès que 
necessites per obtenir 
el títol de grau?

Sabies que... 

PLA D’ESTUDIS
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 Crèdits ECTS: 240


