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GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (ADE)
OBJECTIUS 

El grau en Administració i Direcció d’Empreses proporciona una sòlida formació i una capacitació pràctica i professional sobre la gestió de l’empresa, estretament 
vinculada amb la realitat empresarial i la seva relació amb l’entorn. 

Els estudis en ADE ofereixen també la possibilitat d’aprofundir amb les competències relacionades amb la innovació empresarial, la direcció general de l’empresa i la gestió de 
la globalització dels mercats i les empreses. A més, un objectiu primordial és la formació i capacitació dels futurs graduats per a la seva inserció en un món global, afavorint la 
formació empresarial en altres idiomes (preferentment, l’anglès), el treball en equip i l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.  En definitiva, la formació dels 
nostres graduats en ADE ha de capacitar-los per a resoldre tot tipus de problemes a l’empresa i contribuir, amb les seves aportacions, a l’èxit, l’expansió i la 
internacionalització de l’empresa. 

SORTIDES PROFESSIONALS 

Comptabilitat i auditoria: responsable de l’àrea de comptabilitat, auditoria 
externa, accounting i audit controller. 

Fiscalitat: consultoria, gestoria i assessoria fiscal. 

Finances: direcció financera, analista financer, responsable de tresoreria. 

Operacions i logística: direcció d’operacions i logística, direcció de la producció, 
responsable de logística, responsable d’aprovisionament i distribució.

Recursos humans: direcció de recursos humans. 

Direcció estratègica: staff de la direcció estratègica, responsable de planificació 
estratègica, adjunt de direcció. 

Empresa i mercats globals: responsable d’internacionalització, analista de 
mercats globals. 

Màrqueting i investigació de mercats: responsable de la gestió de l’àrea de 
màrqueting, responsable comercial, responsable de comunicació de màrqueting, 
direcció de màrqueting. 

Iniciativa emprenedora: emprenedoria, consultoria d’innovació, assessoria. 

Anàlisi econòmica: analista econòmic, personal tècnic en serveis d’estudis d’en-
titats públiques i privades. 

Direcció, assessorament i consultoria en qualsevol organització pública o privada. 

ESTRUCTURA

Aquest grau està planificat en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior 
(EEES). S’estructura en vuit mòduls o períodes lectius, cada un d’ells d’un quadri-
mestre. La durada total del grau és de quatre anys.  

• Formació bàsica: 60 ECTS 

• Formació específica: 120 ECTS 

• Itineraris d’optativitat: 36 ECTS 

• Pràctiques en empresa, obligatòries: 15 ECTS 

• Treball de fi de grau: 9 ECTS 

Durada: 4 anys.

Càrrega lectiva: 240 crèdits ECTS. Un crèdit equival a 10 hores lectives més 15 
hores de treball personal.

Tipus d’aprenentatge: Presencial al Campus Universitari Igualada-UdL. 

Doble grau 
internacional

Doble grau internacional en ADE i Degree in 
Business Administration and Management per la 
Novia University of Applied Sciences de Finlàndia. 
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