GRADUAT I GRADUADA
GRADUADA EN
EN SOCIOLOGIA
SOCIOLOGIA
BRANCA CONEIXEMENT
Ciències Socials i Jurídiques

ENSENYAMENT
presencial

DEDICACIÓ
temps complet/temps parcial

CRÈDITS
240
ECTS

PLACES
60

CENTRE
Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials

OBJECTIUS GENERALS DEL TÍTOL
L'objectiu fonamental del títol és formar professionals amb el perfil de sociòleg, amb un coneixement global en les àrees relacionades
amb el coneixement científic de les societats, i amb capacitat per a dirigir el desplegament de projectes d'investigació social, intervenció
social i polítiques públiques, i adaptar-se de manera eficient a un entorn de ràpida evolució.
Tot això amb la finalitat última de contribuir, juntament amb altres professionals, al millor coneixement de les societats i al seu benestar
a través l'elaboració de marcs explicatius dels fenòmens socials, l'anàlisi dels principals problemes, la formulació de propostes operatives
d'intervenció social i la planificació i gestió de polítiques públiques.
Els graduats i graduades en sociologia per la UA podran exercir funcions directives, d'assessorament i de gestió en el sector públic, en
empreses del sector privat i en l’anomenat Tercer Sector, i en departaments dedicats al disseny, direcció, control i anàlisi d'estudis
d'opinió, consum, comunicació publicitària i com a consultors i tècnics d'estudis de qualitat; com a coordinadors de programes
d'intervenció social, tècnics en problemes socials i gestors, planificadors i avaluadors de polítiques públiques en les administracions,
associacions i organitzacions del sector terciari, consultories, instituts i gabinets d'investigació o entitats sense ànim de lucre.
PERFILS PROFESSIONALS
Perfils professionals del grau en Sociologia de la UA:






El perfil d'intervenció social pretén centrar-se en l'estudi d'antics i nous problemes socials, com les desigualtats i l'exclusió social,
la pobresa, les arrels de la violència i la investigació sobre la pau, les diferències de gènere, els canvis en les famílies, els problemes
de la joventut i de la població dependent, les noves formes de treball, l'impacte social de la crisi mediambiental, les polítiques
socials i el futur de l'Estat del Benestar i els costos i oportunitats oberts per les migracions internacionals.
El perfil de polítiques públiques pretén capacitar el graduat en sociologia com a especialista en el disseny, planificació, gestió i
avaluació de projectes i programes públics referits al desenvolupament local i territorial, la cooperació internacional, la intervenció
social, la gestió cultural o turística i altres polítiques públiques (ocupació, sanitat, urbanisme, medi ambient, gènere, participació
ciutadana, etc.).
Finalment, la investigació social aplicada és un dels camps més fecunds i demandats en l'ofici de sociòleg, centrat en el disseny,
direcció, control i anàlisi d'enquestes electorals, d'opinió i consum, en el disseny i planificació d'estratègies i campanyes comercials,
en el disseny, planificació i gestió d'estratègies i campanyes de comunicació, o en l'anàlisi dels sistemes de qualitat, tant a través
de l’ús de tècniques quantitatives com qualitatives.

Professions per a les quals capacita: sociòleg (investigació social aplicada, intervenció social i polítiques públiques).
Els estudis de sociologia, d’altra banda, resulten singularment adaptats als requeriments cognitius, personals i instrumentals d'altres
professions, com periodistes, publicistes, experts en relacions laborals, tècnics i gestors en cooperació al desenvolupament, treball social,
ensenyament, investigació bàsica i aplicada, comercialització, gestió de personal, activitats sindicals i polítiques i organitzacions sense
ànim de lucre.
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ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS PER TIPUS DE MATÈRIA
ESTRUCTURA DEL PLA D’ESTUDIS PER TIPUS DE MATÈRIA
TIPUS DE MATÈRIA
Formació bàsica (FB)
Obligatòries (OB)
Optatives incloses
Pràctiques Externes (OP)
Treball de Fi de Grau
Total crèdits

CRÈDITS
60
138
36
6
240

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS
PRIMER CURS
Semestre 1

SEGON CURS

Semestre 2

Semestre 3

TERCER CURS

Semestre 4

Semestre 5

QUART CURS

Semestre 6

Semestre 7

Semestre 8

Sociologia
General I
6 ECTS

Sociologia
General II
6 ECTS

Psicologia
Social
6 ECTS

Teoria
Sociològica
Contemporània
6 ECTS

Sociologia
de la
Comunicació
6 ECTS

Processos
Socials II:
Sociologia del
Medi Ambient
6 ECTS

Història
Econòmica,
Política i Social
Contemporània
6 ECTS

Metodologia i
Filosofia de les
Ciències Socials
6 ECTS

Teoria
Sociològica
Clàssica
6 ECTS

Canvi Social
i Tendències
de Futur
6 ECTS

Anàlisi
de Dades I
6 ECTS

Anàlisi
de Dades II
6 ECTS

Sociologia
Urbana
6 ECTS

Introducció a la
Ciència Política
6 ECTS

Antropologia
Social
6 ECTS

Estructura
Social
6 ECTS

Teoria i
Pràctica de la
Tècnica de
l'Enquesta
6 ECTS

Tècniques
Qualitatives
6 ECTS

Anàlisi
d'Informació
Qualitativa
6 ECTS

Sociologia de la Assignatura
Família
Optativa(2)
6 ECTS
6 ECTS

Socioestadística I Socioestadística II
6 ECTS
6 ECTS

Processos
Socials I:
Desigualtat i
Exclusió Social
6 ECTS

Anàlisi
Demogràfica
6 ECTS

Sociologia
Política
6 ECTS

Sociologia del
Turisme
6 ECTS

Assignatura
Optativa(2)
6 ECTS

Assignatura
Optativa(2)
6 ECTS

Tècniques d'Ús
i Recerca
d'Informació
6 ECTS

Teoria de la
Població
6 ECTS

Estudis de
Gènere
6 ECTS

Sociologia de la
Cultura
6 ECTS

Sociologia
Econòmica
6 ECTS

Assignatura
Optativa(2)
6 ECTS

Assignatura
Optativa(2)
6 ECTS

Principis
d'Economia
6 ECTS

Sociologia
Matemàtica
6 ECTS

Treball de
Fi de Grau(1)
6 ECTS

Assignatura
Optativa(2)
6 ECTS

(1)
Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'alumnat ha d'acreditar les competències en 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, que
podrà ser elevat en el futur.
(2)
Optativitat: L'alumnat ha de cursar 36 crèdits d’optativitat. Podrà triar els 36 crèdits lliurement entre les assignatures oferides, o bé triar 24 crèdits
d'entre les assignatures oferides i 12 crèdits optatius de Pràctiques Externes en empreses. Per a sol·licitar les Pràctiques Externes serà necessari haver
superat com a mínim el 50% dels crèdits totals de grau. També pot optar 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.

ASSIGNATURES OPTATIVES
Estructura Social d'Espanya

6 ECTS

Sociologia de la Desviació

6 ECTS

Identitat i Interculturalitat

6 ECTS

Sociologia de les Migracions

6 ECTS

Teoria i Formes Polítiques

6 ECTS

Planificació de la Intervenció Social

6 ECTS

Polítiques Socials i Estat del Benestar
Ciència, Tecnologia i Societat. Competència Informacional i
Gestió del Coneixement
Sociologia Electoral

6 ECTS

Investigació Aplicada al Turisme

6 ECTS

6 ECTS

Gestió Social del Mediambient

6 ECTS

Disseny i Planificació d'Estratègies de Comunicació

6 ECTS

6 ECTS

Pràctiques Externes

12 ECTS

REQUISITS PREVIS
PRÀCTIQUES EXTERNES



TREBALL DE FI DE GRAU




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