GRADUAT
I GRADUADAENENECONOMIA
ECONOMIA
GRADUAT
I GRADUADA
BRANCA CONEIXEMENT
Ciències Socials i Jurídiques

ENSENYAMENT
presencial

DEDICACIÓ
temps complet /
temps parcial

CRÈDITS
240 ECTS

PLACES
125

CENTRE
Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

OBJECTIUS GENERALS DEL TÍTOL
L'objectiu central del títol de grau en Economia és formar professionals capaços d'exercir tasques de gestió, assessorament i avaluació en
els assumptes econòmics en general. Aquestes tasques poden ser desenvolupades tant en l'àmbit privat com en el públic, siga en l'empresa
o en qualsevol altra institució de rellevància econòmica i social.
El graduat o graduada ha de conèixer els conceptes bàsics i la metodologia per a abordar l'anàlisi de problemes econòmics fonamentals, la
qual cosa permet l'aplicació del marc conceptual a situacions particulars dels agents econòmics: individus, empreses i institucions. Així, ha
de conèixer i comprendre el funcionament i les conseqüències dels sistemes econòmics, de les diferents alternatives d'assignació de recursos,
d'acumulació de riquesa i de distribució de la renda i estar en condicions de contribuir al bon funcionament i millora d’aquests.
El graduat o graduada ha de ser capaç d'identificar i anticipar els problemes econòmics rellevants en qualsevol situació concreta, de discutir
les alternatives que faciliten la seua resolució, de seleccionar les més adequades als objectius i d'avaluar els resultats als quals condueix.
El pla formatiu ha de dotar el graduat o graduada en Economia d'una capacitació adequada per al desenvolupament de la seua activitat
professional.
PERFILS PROFESSIONALS
El grau en Economia formarà professionals en el coneixement de l'anàlisi econòmica moderna. El graduat o graduada en Economia ha de
tenir una sòlida formació adequada a les exigències de mercats cada vegada més competitius i selectius. De la mateixa manera, ha de
distingir-se per una formació humanista que li permeta abordar qüestions tals com l'assignació dels recursos escassos, problemes
d'eficiència i productivitat, solidaritat social i justícia distributiva, entre moltes altres.
Professions per a les quals capacita: aquesta titulació capacita per al desenvolupament de la professió d'economista. En concret, els perfils
professionals generals associats a aquest grau són els següents:


Serveis d'estudis i planificació.



Fiscalitat.



Administració pública.



Organismes internacionals.



Comerç exterior.



Direcció o gerència d'empreses.



Consultoria econòmica.



Docència i investigació.

Per tant, les eixides professionals abracen tant els sectors privat i públic (empreses, bancs, consultores, administració en els seus diferents
nivells territorials) com els organismes internacionals (OCDE, FMI, Banc Mundial o institucions de la Unió Europea).
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ESTRUCTURA
ESTRUCTURA DEL
DELPLA
PLAD'ESTUDIS
D’ESTUDISPER
PERTIPUS
TIPUSDEDEMATÈRIA
MATÈRIA
TIPUS DE MATÈRIA
Formació bàsica (FB)
Obligatòries (OB)
Optatives incloses
pràctiques externes (OP)
Treball Final de Grau
Total crèdits

CRÈDITS
60
138
36
6
240

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS
PRIMER CURS

SEGON CURS

TERCER CURS

Semestre 2

Semestre 3

Introducció a
Microeconomia
6 ECTS

Introducció a
Macroeconomia
6 ECTS

Macroeconomia
Intermèdia
6 ECTS

Creixement
Econòmic
6 ECTS

Comerç
Internacional
6 ECTS

Macroeconomia
Internacional
6 ECTS

Economia del
Sector Públic
6 ECTS

Treball de
Fi de Grau (1)
6 ECTS

Fonaments
d'Economia de
l'Empresa
6 ECTS

Microeconomia
Intermèdia
6 ECTS

Economia
Mundial
6 ECTS

Introducció a la
Política
Econòmica
6 ECTS

Economia
Espanyola
6 ECTS

Institucions i
Mercats
Financers
6 ECTS

Economia
Financera
6 ECTS

Assignatura
Optativa
d'Especialitat (2)
6 ECTS

Matemàtiques I
6 ECTS

Matemàtiques II
6 ECTS

Elaboració i
Anàlisi d'Estats
Comptables
6 ECTS

Història
Econòmica
d'Espanya
(s. XIX i XX)
6 ECTS

Polítiques
Instrumentals
6 ECTS

Sistema Fiscal
6 ECTS

Direcció
Estratègica de
l'Empresa
6 ECTS

Assignatura
Optativa
d'Especialitat (2)
6 ECTS

Comptabilitat
Financera
6 ECTS

Matemàtiques III
6 ECTS

Econometria I
6 ECTS

Econometria II
6 ECTS

Polítiques
Sectorials i
Estructurals
6 ECTS

Assignatura
Optativa
d'Especialitat (2)
6 ECTS

Assignatura
Optativa
d'Especialitat (2)
6 ECTS

Estadística I
6 ECTS

Estadística II
6 ECTS

Economia
de la UE
6 ECTS

Fonaments de
Màrqueting
6 ECTS

Comportament
Estratègic i
Economia
6 ECTS

Assignatura
Optativa (2)
6 ECTS

Assignatura
Optativa (2)
6 ECTS

Història
Econòmica
Mundial
(s. XIX i XX)
6 ECTS
Introducció al
Dret Civil i
Mercantil
6 ECTS

Semestre 4

Semestre 5

Semestre 6

QUART CURS

Semestre 1

Semestre 7

Semestre 8

Prèviament a l'avaluació del treball de final de grau l'alumne ha d'acreditar el domini d'un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació, a la
Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes i es recomana
el B2. El nivell mínim B1 es considera transitori i podrà modificar-se quan es considere oportú.

(1)

(2)
Les assignatures optatives s'han agrupat en tres especialitats que corresponen a perfils professionals habituals dels titulats en Economia i que, al mateix
temps, serveixen d'inici en el camí cap a l'especialització professional, que trobarà la seua continuïtat en els cursos de postgrau. Per tant, durant l'últim any
l'alumne podrà optar per una especialitat que li proporcione un perfil professional amb un elevat grau d’ocupabilitat per a aquest tipus d'estudis. En concret,
aquestes especialitats són Anàlisi Econòmica; Economia Pública; i Economia Internacional, Regional i Urbana, cadascuna de les quals està formada per
quatre assignatures optatives. Per a fer una especialitat l'alumne ha de cursar les quatre assignatures corresponents a una especialitat. Per a completar la
resta de l’optativitat, l'alumne pot triar entre la resta de les matèries optatives oferides. En qualsevol cas, l'estudiant podrà triar els 36 crèdits lliurement
d'entre les assignatures oferides. A més, també pot optar per la realització de pràctiques externes (12 crèdits) així com per la realització de determinades
activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació, que fixe la Universitat, per les quals podrà obtenir un reconeixement
acadèmic de fins a un màxim de 6 crèdits optatius.

ESPECIALITAT: ECONOMIA
INTERNACIONAL, REGIONAL I URBANA
Economia de la
6 ECTS
Globalització
Cooperació al
6 ECTS
Desenvolupament

ESPECIALITAT: ANÀLISI ECONÒMICA

ESPECIALITAT: ECONOMIA PÚBLICA

Economia Laboral

6 ECTS

Economia Pública

6 ECTS

Història de l'Anàlisi
Econòmica

6 ECTS

Comptabilitat Pública

6 ECTS

Economia del
Desenvolupament

6 ECTS

Anàlisi de Polítiques
Públiques

6 ECTS

Economia Regional i
Urbana

6 ECTS

Tècniques de Predicció en
Economia

6 ECTS

Economia de les
Comunitats Autònomes i
Hisendes Locals

6 ECTS

Economia Ambiental i dels
Recursos Naturals

6 ECTS

FORA D'ITINERARI
Pràctiques
Externes

12 ECTS

REQUISITS PREVIS
PRÀCTIQUES EXTERNES EN EMPRESES



Serà necessari haver superat com a mínim el 50% dels crèdits totals del grau.

TREBALL DE FI DE GRAU



Serà necessari acreditar com a mínim el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a Llengües Modernes.
Tenir aprovats 168 crèdits.
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