
ua
.e

s

Ec
on

om
ia

ua
.e

s

Títols de grau 

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

GRAU

4 ANYS

240 CRÈDITS

+ info: Servei d'Informació. Universitat d'Alacant. 
Telèfon: 965903456 - Fax: 965903755 

 a/e:  informacio@ua.es 
Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n. 

Apartat de correus 99. 03080 Alacant. 
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ARTS I HUMANITATS

■ Espanyol: Llengua i Literatures    
■ Estudis Àrabs i Islàmics  
■ Estudis Francesos    
■ Estudis Anglesos  
■ Filologia Catalana      
■ Història 
■ Humanitats   
■ Traducció i Interpretació (Alemany)
■ Traducció i Interpretació (Francés)
■ Traducció i Interpretació (Anglés)

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

(ADE)      
■ Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 
■ Criminologia 
■ Dret  
■ Dret + ADE (DADE)  
■ Dret + Criminologia (DECRIM)  
■ Dret + Relacions Internacionals (DERRII)  
■ Economia   
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I ADE)2

■ Gastronomia i Arts Culinàries
■ Geografia i Ordenació del Territori 
■ Gestió i Administració Pública 
■ Màrqueting  
■ Mestre en Educació Infantil 
■ Mestre en Educació Primària    
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■ Publicitat i Relacions Públiques 
■ Relacions Internacionals
■ Relacions Laborals i Recursos Humans 
■ Sociologia 
■ Treball Social 
■ Turisme 
■ Turisme + ADE (TADE)

CIÈNCIES

■ Biologia 
■ Ciències del Mar 
■ Física   
■ Geologia 
■ Matemàtiques  
■ Química

CIÈNCIES DE LA SALUT

■ Infermeria
■ Medicina (pendent d'autoritzar) 
■ Nutrició Humana i Dietètica 
■ Òptica i Optometria 

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

■ Arquitectura Tècnica
■ Fonaments de l'Arquitectura 
■ Enginyeria Biomèdica
■ Enginyeria Civil 
■ Enginyeria en So i Imatge en 

Telecomunicació 
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■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I2ADE)
■ Enginyeria Multimèdia 
■ Enginyeria Química 
■ Enginyeria Robòtica

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:
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Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

(Brasil) (cal tindre superats 120 crèdits de Dret).

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).



Grau en Economia
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS GENERALS

Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques

 presencialEnsenyament:

 240 ECTSNombre de crèdits:

 125Nombre de places:

Llengües utilitzades: valencià, castellà i anglès (depenent de l'oferta de cada curs)

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 seu bon funcionament i millora. 
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.

www.ua.es

www.ua.es

INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES GENERALS 

COMPETÈNCIES

Capacitat per a la recerca i anàlisi d'informació.
Capacitat de treballar en equip.
Capacitat d'aprenentatge autònom.
Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics.
Capacitat per a la presa de decisions aplicant els coneixements a la pràctica.
Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
Compromís ètic i responsabilitat social en el treball, respectant el medi ambient, coneixent i comprenent la importància 
del respecte als drets fonamentals, a la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, a l'accessibilitat universal per a les 
persones amb discapacitat i al respecte als valors propis d'una cultura de pau i valors democràtics.
Analitzar els problemes amb raonament crític, sense prejudicis, amb precisió i rigor.
Capacitat de síntesi.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Contribuir a la bona gestió de l'assignació de recursos tant en l'àmbit privat com en el públic.
Identificar i anticipar problemes econòmics rellevants en relació amb l'assignació de recursos en general, tant en l'àmbit 
privat com en el públic.
Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica.
Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors donats els objectius.
Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes de l'economia (internacional, nacional o regional) o dels seus 
sectors.
Redactar projectes de gestió econòmica a escala internacional, nacional o regional.
Integrar-se en la gestió empresarial.
Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut.
Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals sobre com funciona 
l'economia.
Tenir la capacitat per a aplicar el coneixement i les aptituds adquirides en la solució de problemes econòmics teòrics i aplicats.
Habilitats analítiques per al desenvolupament de marcs teòrics que simplifiquen l'estudi de l'economia real i capacitat per a 
establir els nivells d'abstracció apropiats per a l'estudi de les diverses qüestions econòmiques.
Ser capaç d'utilitzar les eines adequades per a l'anàlisi, diagnòstic i solució de qüestions i problemes de caràcter econòmic.

CONTINGUTS: MÒDULS DEL PLA D'ESTUDIS

El pla d'estudis està estructurat en mòduls en els quals s'integren les matèries bàsiques i obligatòries, les matèries optatives, les 
pràctiques externes optatives i el treball final de grau. 

Anàlisi Econòmica (60 crèdits - 10 assignatures). Proporcionar a l'estudiant els coneixements bàsics tant en el pla teòric com 
en l'empíric per a comprendre i analitzar els problemes econòmics. A més, l'ensenya a utilitzar el raonament analític per a 
plantejar problemes econòmics i resoldre'ls. 
Economia Espanyola i Internacional (48 crèdits - 8 assignatures). Dotar l'estudiant d'un coneixement rigorós de l'entorn 
econòmic espanyol, europeu i internacional
Política Econòmica i Sector Públic (42 crèdits - 7 assignatures). Proporcionar a l'estudiant un coneixement adequat de les 
principals polítiques econòmiques, així com dotar-lo d'un coneixement i comprensió de les actuacions i funcions del sector 
públic en l'economia i de les diferents polítiques d'ingressos públics i dels programes de despesa pública. 
Entorn Empresarial (42 crèdits - 7 assignatures). Persegueix dotar l'estudiant de les nocions bàsiques d'organització 
d'empreses, màrqueting, finances empresarials i comptabilitat. D'aquesta manera, es dota l'alumne d'un coneixement i 
comprensió de l'empresa, del disseny de decisions estratègiques, així com de les competències per a saber analitzar i 
interpretar la informació economicofinancera de les empreses. 
Matemàtiques (24 crèdits – 4 assignatures) Proporcionar a l'alumne un coneixement adequat de les eines matemàtiques 
bàsiques i de la seua aplicació a l'entorn econòmic. 
Estadística i Econometria (30 crèdits - 6 assignatures). Persegueix dotar l'estudiant d'un coneixement i comprensió de les 
eines bàsiques de naturalesa quantitativa per al diagnòstic, anàlisi i prospecció econòmica. 
Història Econòmica Espanyola i Mundial (18 crèdits – 3 assignatures). Proporcionar als alumnes un panorama de l'evolució 
de les principals economies contemporànies i de la trajectòria seguida per l'economia espanyola en els dos últims segles, així 
com oferir a l'alumne una visió històrica del desenvolupament de la ciència econòmica. 
Dret Econòmic (6 crèdits): està compost per una assignatura de caràcter bàsic, Introducció al Dret Civil i Mercantil, de 6 
crèdits, en la qual es pretén que l'estudiant conega les nocions bàsiques del dret civil i mercantil i que s'introduïsca en el 
coneixement dels elements bàsics de la legislació que regulen les operacions econòmiques. 

(2)Itineraris  del grau d'Economia: 
- Anàlisi Econòmica: permet a l'estudiant aprofundir en els temes tractats en cursos inferiors. La formació adquirida els 
capacita per a treballar en serveis d'estudis, treballs de consultoria, treballs en institucions internacionals, o dedicar-se a la 
docència i a la investigació.
- Economia Pública: pretén orientar cap a ocupacions relacionades amb el sector públic. Tant les administracions 
públiques com les empreses privades que tenen elevats nivells d'activitat vinculada a les administracions públiques 
ofereixen llocs de treball als egressats amb estudis d'economia. El coneixement del sector públic, la regulació i les polítiques 
públiques, els permeten tenir els coneixements i eines per a abordar la carrera professional amb majors garanties d'èxit.
- Economia Internacional, Regional i Urbana: aborda qüestions relacionades amb la globalització econòmica, com també 
aspectes vinculats al desenvolupament i la cooperació internacional. Així mateix, s'aborden aspectes relacionats amb el 
medi ambient i amb la planificació territorial i el desenvolupament industrial i urbà. 

Pràctiques Externes (12 crèdits – 1 assignatura): permeten a l'alumne optar per la realització de pràctiques externes en 
institucions i organitzacions empresarials a fi de facilitar la seua inserció al mercat laboral.
Treball Final de Grau (6 crèdits – 1 assignatura): permet completar l'adquisició de les competències previstes per a aquest 
títol de grau.

COMPETÈNCIES GENERALS DE LA UA

Llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès.
Usar habitualment les eines informàtiques així com la tecnologia de la informació i les comunicacions en tot el seu 
acompliment professional. 
Capacitat de comunicació oral i escrita.
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Per a adquirir la competència general de «llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en 
anglès» en les diferents assignatures del grau els materials escrits de referència, la informació rellevant a consultes en Internet, 
els continguts audiovisuals de suport, etc., podran estar indistintament en alguna de les llengües oficials de la comunitat 
autònoma o en anglès. En aquells mòduls en els quals existisquen assignatures que permeten a l'estudiant l'assoliment de la 
competència general de llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès, existeix un 
compromís que, a través de les activitats que es desenvolupen, s'aconseguisca que aquesta competència siga adquirida per part 
de l'alumne. La Facultat considera fonamental que els titulats en Economia arriben un nivell suficient de coneixement de 
l'idioma anglès (capacitat per a, en un nivell mitjà, comprendre, parlar i escriure l'idioma anglès), cosa que s'està convertint en un 
requisit per a molts dels llocs de treball cap als quals apunten aquest tipus de titulats. 

ECONOMIA

REQUISITS D´ACCÉS
1. BATXILLERAT LOMCE I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat 
de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials o la de Ciències. 
Podeu millorar la nota d'admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d'assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

ACCÉS

2. BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i 
tinga superada la selectivitat manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària 
de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).
L'alumnat de l'antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes 
poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU. Només qui va superar el COU abans del curs 
1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés.
Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis 
de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés 
que van obtenir (poden millorar-la a través de fase voluntària de la PAU).
3. FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o 
tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.
Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 
de ponderacions de l'apartat 1.
4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA 
HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d'accés expedida per la UNED. Poden reconèixer o examinar-se 
d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d'admissió fins 
a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula del punt 1.
5. ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol 
espanyol de batxillerat, poden examinar-se de sis assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències 
específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna). 
Se'ls aplicarà la taula de ponderacions del punt 1, en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i 
les hagen superat.
6. ALTRES: titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i 
Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys 
mitjançant prova.

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA
Límit admissió de places: 125
Preinscripció: mitjan juny – començament de juliol
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol
Matrícula: els que resulten admesos després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que s'establisquen 
a través d'Internet. 

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

El grau en Economia formarà professionals en el coneixement de l'anàlisi econòmica moderna. El graduat o la 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 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 abasten 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).

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903670/3671/3770    Fax: 965909789
facu. economiques@ua.es    economicas.ua.es/va/

CENTRE

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT
Pel que fa al perfil recomanat per a accedir a aquests estudis, l'alumne de nou ingrés haurà de tenir coneixements bàsics de 
matemàtiques, així com una bona disposició per al raonament lògic. Igualment, ha de tenir interès pels problemes econòmics, 
com ara les causes que motiven la desocupació i la inflació, el funcionament dels mercats i de les institucions econòmiques i la 
justificació del sector públic. Ha d'interessar-se per l'ús d'eines d'anàlisis per a entendre diferents aspectes de la realitat i dels 
fenòmens econòmics. A més, ha de tenir una bona predisposició cap a la responsabilitat, capacitat de treball autònom i en equip, 
i habilitats comunicatives.
Així mateix, es considera que per a aconseguir una millor adaptació de l'alumnat de nou ingrés al pla d'estudis proposat, 
l'alumne ha de tenir una certa competència lingüística en anglès, almenys suficient per a la lectura i comprensió de textos en 
aquest idioma. 
Encara que es pot accedir a aquest estudi des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana que els alumnes hagen cursat 
en segon de batxillerat, Matemàtiques II o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, i si escau, Economia de l'Empresa.
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ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. 

ARTS ESCÈNIQUES 0.1 FÍSICA 0.2 HISTÒRIA DE L’ART 0.1 

BIOLOGIA 0.1 FONAMENTS DE L’ART II 0.2 LLATÍ II 0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.1 GEOGRAFIA 0.2 

DIBUIX TÈCNIC II 0.1 GEOLOGIA 0.1 

MATEMÀTIQUES APLICADES 
A LAS CIÈNCIES SOCIALS II 

0.2 

DISSENY 0.1 GREC II 0.1 MATEMÀTIQUES II 0.2 

ECONOMIA DE L’EMPRESA 0.2 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 0.2 QUÍMICA 0.1 
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Per a adquirir la competència general de «llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en 
anglès» en les diferents assignatures del grau els materials escrits de referència, la informació rellevant a consultes en Internet, 
els continguts audiovisuals de suport, etc., podran estar indistintament en alguna de les llengües oficials de la comunitat 
autònoma o en anglès. En aquells mòduls en els quals existisquen assignatures que permeten a l'estudiant l'assoliment de la 
competència general de llegir i comunicar-se en l'àmbit professional en un idioma estranger, especialment en anglès, existeix un 
compromís que, a través de les activitats que es desenvolupen, s'aconseguisca que aquesta competència siga adquirida per part 
de l'alumne. La Facultat considera fonamental que els titulats en Economia arriben un nivell suficient de coneixement de 
l'idioma anglès (capacitat per a, en un nivell mitjà, comprendre, parlar i escriure l'idioma anglès), cosa que s'està convertint en un 
requisit per a molts dels llocs de treball cap als quals apunten aquest tipus de titulats. 

ECONOMIA

REQUISITS D´ACCÉS
1. BATXILLERAT LOMCE I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat 
de batxillerat, es recomana haver cursat la modalitat d'Humanitats i Ciències Socials o la de Ciències. 
Podeu millorar la nota d'admissió al grau examinant-vos, en la PAU, d'assignatures que ponderaran segons aquesta taula:

ACCÉS

2. BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors i 
tinga superada la selectivitat manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària 
de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).
L'alumnat de l'antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes 
poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU. Només qui va superar el COU abans del curs 
1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés.
Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis 
de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés 
que van obtenir (poden millorar-la a través de fase voluntària de la PAU).
3. FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o 
tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.
Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 
de ponderacions de l'apartat 1.
4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS ESPANYA 
HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d'accés expedida per la UNED. Poden reconèixer o examinar-se 
d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota d'admissió fins 
a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula del punt 1.
5. ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol 
espanyol de batxillerat, poden examinar-se de sis assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències 
específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna). 
Se'ls aplicarà la taula de ponderacions del punt 1, en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i 
les hagen superat.
6. ALTRES: titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i 
Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys 
mitjançant prova.

TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA
Límit admissió de places: 125
Preinscripció: mitjan juny – començament de juliol
Publicació de resultats d'admissió i espera: mitjan juliol
Matrícula: els que resulten admesos després de la publicació dels resultats es matricularan en els terminis que s'establisquen 
a través d'Internet. 

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

El grau en Economia formarà professionals en el coneixement de l'anàlisi econòmica moderna. El graduat o la 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 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 abasten 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).

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Ctra. d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig (Alacant)
Telèfon: 965903670/3671/3770    Fax: 965909789
facu. economiques@ua.es    economicas.ua.es/va/

CENTRE

PERFIL D'INGRÉS RECOMANAT
Pel que fa al perfil recomanat per a accedir a aquests estudis, l'alumne de nou ingrés haurà de tenir coneixements bàsics de 
matemàtiques, així com una bona disposició per al raonament lògic. Igualment, ha de tenir interès pels problemes econòmics, 
com ara les causes que motiven la desocupació i la inflació, el funcionament dels mercats i de les institucions econòmiques i la 
justificació del sector públic. Ha d'interessar-se per l'ús d'eines d'anàlisis per a entendre diferents aspectes de la realitat i dels 
fenòmens econòmics. A més, ha de tenir una bona predisposició cap a la responsabilitat, capacitat de treball autònom i en equip, 
i habilitats comunicatives.
Així mateix, es considera que per a aconseguir una millor adaptació de l'alumnat de nou ingrés al pla d'estudis proposat, 
l'alumne ha de tenir una certa competència lingüística en anglès, almenys suficient per a la lectura i comprensió de textos en 
aquest idioma. 
Encara que es pot accedir a aquest estudi des de qualsevol modalitat de batxillerat, es recomana que els alumnes hagen cursat 
en segon de batxillerat, Matemàtiques II o Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials II, i si escau, Economia de l'Empresa.
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(1) Prèviament a l'avaluació del treball final de grau, l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma 
estranger. Entre altres formes d'acreditació, en 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) Les assignatures optatives s'han agrupat en tres itineraris 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 un itinerari que li proporcione un perfil professional amb un elevat grau d'ocupabilitat per a 
aquest tipus d'estudis. En concret, aquests itineraris són Anàlisi Econòmica, Economia Pública i Economia 
Internacional, Regional i Urbana, cadascu dels quals està format per quatre assignatures optatives.
Per a fer un itinerari l'alumne ha de cursar les quatre assignatures corresponents a aquest itinerari. Per a 
completar la resta de l'optativitat, l'alumne pot elegir entre la resta de les matèries optatives oferides. En 
qualsevol cas, l'estudiant podrà elegir 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 sis crèdits optatius.

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS

E
C
O

N
O

M
IA

ECONOMIA

5 6

TIPUS DE MATÈRIA ECTS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 138 
Optatives (OP) 36 
Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 

 

PRIMER CURS 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

35000 
INTRODUCCIÓ A LA 
MICROECONOMIA 

FB 6 35005 
INTRODUCCIÓ A LA 
MACROECONOMIA 

FB 6 

35001 
FONAMENTS D'ECONOMIA DE 
L'EMPRESA 

FB 6 35004 
INTRODUCCIÓ AL DRET CIVIL I 
MERCANTIL 

FB 6 

35002 MATEMÀTIQUES I FB 6 35007 COMPTABILITAT FINANCERA FB 6 

35003 
HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL 
(SEGLES XIX I XX) 

FB 6 35008 MATEMÀTIQUES II FB 6 

35023 FONAMENTS DE MÀRQUETING OB 6 35009 ESTADÍSTICA I FB 6 

SEGON CURS 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

35006 MICROECONOMIA INTERMÈDIA FB 6 35010 MACROECONOMIA INTERMÈDIA OB 6 

35011 ECONOMIA MUNDIAL OB 6 35016 ECONOMIA DE LA UE OB 6 

35012 
ELABORACIÓ I ANÀLISI D'ESTATS 
COMPTABLES 

OB 6 35017 
INTRODUCCIÓ A LA POLÍTICA 
ECONÒMICA 

OB 6 

35013 MATEMÀTIQUES III OB 6 35018 ECONOMETRIA I OB 6 

35014 ESTADÍSTICA II OB 6 35019 
HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA 
(SEGLES XIX I XX) 

OB 6 

TERCER CURS 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

35015 CREIXEMENT ECONÒMIC OB 6 35025 MACROECONOMIA INTERNACIONAL OB 6 

35021 ECONOMIA ESPANYOLA OB 6 35026 
INSTITUCIONS I MERCATS 
FINANCERS 

OB 6 

35022 POLÍTIQUES INSTRUMENTALS OB 6 35027 SISTEMA FISCAL OB 6 

35029 
COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I 
ECONOMIA 

OB 6 35028 
POLÍTIQUES SECTORIALS I 
ESTRUCTURALS 

OB 6 

35024 ECONOMETRIA II OB 6 35020 MICROECONOMIA AVANÇADA OB 6 

QUART CURS 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

35030 ECONOMIA DEL SECTOR PÚBLIC OB 6 35033 TREBALL FINAL DE GRAU 
(1)

 OB 6 

35031 ECONOMIA FINANCERA OB 6 

35032 
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE 
L'EMPRESA.  

OB 6 

OPTATIVITAT 
(2)

 OP 12 

OPTATIVITAT 
(2)

 OP 24 

 

ITINERARI: ANÀLISI ECONÒMICA 

35035 ECONOMIA LABORAL 

35037 HISTÒRIA DE L'ANÀLISI ECONÒMICA 

35038 ECONOMIA DEL DESENVOLUPAMENT 

35045 TÈCNIQUES DE PREDICCIÓ EN ECONOMIA 

ITINERARI: ECONOMIA PÚBLICA 

35034 ECONOMIA PÚBLICA 

35036 COMPTABILITAT PÚBLICA 

35042 ANÀLISI DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

35043 ECONOMIA DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES I HISENDES LOCALS 

ITINERARI: ECONOMIA INTERNACIONAL, REGIONAL I URBANA 

35039 ECONOMIA DE LA GLOBALITZACIÓ 

35040 COOPERACIÓ Al DESENVOLUPAMENT 

35041 ECONOMIA AMBIENTAL I DELS RECURSOS NATURALS 

35044 ECONOMIA REGIONAL I URBANA 

FORA D’ITINERARI 

35047 TÈCNIQUES PER A "BIG DATA" EN ECONOMIA 
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(1) Prèviament a l'avaluació del treball final de grau, l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma 
estranger. Entre altres formes d'acreditació, en 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) Les assignatures optatives s'han agrupat en tres itineraris 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 un itinerari que li proporcione un perfil professional amb un elevat grau d'ocupabilitat per a 
aquest tipus d'estudis. En concret, aquests itineraris són Anàlisi Econòmica, Economia Pública i Economia 
Internacional, Regional i Urbana, cadascu dels quals està format per quatre assignatures optatives.
Per a fer un itinerari l'alumne ha de cursar les quatre assignatures corresponents a aquest itinerari. Per a 
completar la resta de l'optativitat, l'alumne pot elegir entre la resta de les matèries optatives oferides. En 
qualsevol cas, l'estudiant podrà elegir 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 sis crèdits optatius.

ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS
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5 6

TIPUS DE MATÈRIA ECTS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 138 
Optatives (OP) 36 
Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 

 

PRIMER CURS 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

35000 
INTRODUCCIÓ A LA 
MICROECONOMIA 

FB 6 35005 
INTRODUCCIÓ A LA 
MACROECONOMIA 

FB 6 

35001 
FONAMENTS D'ECONOMIA DE 
L'EMPRESA 

FB 6 35004 
INTRODUCCIÓ AL DRET CIVIL I 
MERCANTIL 

FB 6 

35002 MATEMÀTIQUES I FB 6 35007 COMPTABILITAT FINANCERA FB 6 

35003 
HISTÒRIA ECONÒMICA MUNDIAL 
(SEGLES XIX I XX) 

FB 6 35008 MATEMÀTIQUES II FB 6 

35023 FONAMENTS DE MÀRQUETING OB 6 35009 ESTADÍSTICA I FB 6 

SEGON CURS 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

35006 MICROECONOMIA INTERMÈDIA FB 6 35010 MACROECONOMIA INTERMÈDIA OB 6 

35011 ECONOMIA MUNDIAL OB 6 35016 ECONOMIA DE LA UE OB 6 

35012 
ELABORACIÓ I ANÀLISI D'ESTATS 
COMPTABLES 

OB 6 35017 
INTRODUCCIÓ A LA POLÍTICA 
ECONÒMICA 

OB 6 

35013 MATEMÀTIQUES III OB 6 35018 ECONOMETRIA I OB 6 

35014 ESTADÍSTICA II OB 6 35019 
HISTÒRIA ECONÒMICA D'ESPANYA 
(SEGLES XIX I XX) 

OB 6 

TERCER CURS 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

35015 CREIXEMENT ECONÒMIC OB 6 35025 MACROECONOMIA INTERNACIONAL OB 6 

35021 ECONOMIA ESPANYOLA OB 6 35026 
INSTITUCIONS I MERCATS 
FINANCERS 

OB 6 

35022 POLÍTIQUES INSTRUMENTALS OB 6 35027 SISTEMA FISCAL OB 6 

35029 
COMPORTAMENT ESTRATÈGIC I 
ECONOMIA 

OB 6 35028 
POLÍTIQUES SECTORIALS I 
ESTRUCTURALS 

OB 6 

35024 ECONOMETRIA II OB 6 35020 MICROECONOMIA AVANÇADA OB 6 

QUART CURS 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

35030 ECONOMIA DEL SECTOR PÚBLIC OB 6 35033 TREBALL FINAL DE GRAU 
(1)

 OB 6 

35031 ECONOMIA FINANCERA OB 6 

35032 
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE 
L'EMPRESA.  

OB 6 

OPTATIVITAT 
(2)

 OP 12 

OPTATIVITAT 
(2)

 OP 24 

 

ITINERARI: ANÀLISI ECONÒMICA 

35035 ECONOMIA LABORAL 

35037 HISTÒRIA DE L'ANÀLISI ECONÒMICA 

35038 ECONOMIA DEL DESENVOLUPAMENT 

35045 TÈCNIQUES DE PREDICCIÓ EN ECONOMIA 

ITINERARI: ECONOMIA PÚBLICA 

35034 ECONOMIA PÚBLICA 

35036 COMPTABILITAT PÚBLICA 

35042 ANÀLISI DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

35043 ECONOMIA DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES I HISENDES LOCALS 

ITINERARI: ECONOMIA INTERNACIONAL, REGIONAL I URBANA 

35039 ECONOMIA DE LA GLOBALITZACIÓ 

35040 COOPERACIÓ Al DESENVOLUPAMENT 

35041 ECONOMIA AMBIENTAL I DELS RECURSOS NATURALS 

35044 ECONOMIA REGIONAL I URBANA 

FORA D’ITINERARI 

35047 TÈCNIQUES PER A "BIG DATA" EN ECONOMIA 
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35000 
INTRODUCCIÓ A LA 
MICROECONOMIA 

FB 6 

Introducció als conceptes bàsics de Microeconomia. Inclou 
una anàlisi bàsica de la demanda i l'oferta. Elasticitat. 
Mercats. Eficiència i benestar. Comportament de l'empresa i 
mercats competitius. 

35001 
FONAMENTS D'ECONOMIA 
DE L'EMPRESA 

FB 6 
Introduir l'alumne en l'àrea de l'Economia de l'Empresa com 
a punt de vista per a l'estudi de l'empresa, l'empresari i les 
principals decisions empresarials. 

35002 MATEMÀTIQUES I FB 6 

Àlgebra lineal: sistemes d'equacions lineals, matrius, 
determinants, diagonalització i formes quadràtiques. Anàlisi 
d'una variable: Successions i sèries, càlcul diferencial i 
integral. 

35003 

HISTÒRIA ECONÒMICA 
MUNDIAL (SEGLES XIX I 
XX) 

FB 6 

L'objectiu de l'assignatura és proporcionar als alumnes un 
panorama de l'evolució de les principals economies 
contemporànies. Encara que es presta especial atenció als 
països industrials i desenvolupats d'Occident, també 
s'analitzen el problema de l'endarreriment i el 
subdesenvolupament, la industrialització fora del món 
occidental, les experiències de tipus soviètic i la progressiva 
globalització de l'economia internacional.  

35023 
FONAMENTS DE 
MÀRQUETING 

OB 6 

Màrqueting i el procés de planificació comercial. L'entorn 
comercial de l'empresa: macroentorn i microentorn. El 
mercat i el comportament del consumidor. Segmentació i 
posicionament. Disseny de l'estratègia de «màrqueting-
mix». Decisions de producte. Estratègies de fixació de preu. 
Canals de distribució. Estratègia de comunicació. 

 

35005 
INTRODUCCIÓ A LA 
MACROECONOMIA 

FB 6 

Economia i macroeconomia. Mesurament de l'activitat 
econòmica, PIB nominal i real. Índexs de preus i taxa 
d'inflació. El creixement a llarg termini. L'estalvi, la inversió i 
el sistema financer. L'oferta i la demanda agregades. La 
política fiscal. Els diners, els Bancs Centrals i el sistema 
bancari. La política monetària. La balança de pagaments i 
els tipus de canvi. El mercat laboral i l’índex de 
desocupació. 

35004 
INTRODUCCIÓ AL DRET 
CIVIL I MERCANTIL 

FB 6 

Introducció a l'ordenament jurídic espanyol. Aproximació al 
dret patrimonial. La relació obligatòria i les seues fonts. 
Compliment i incompliment de l'obligació. La responsabilitat 
contractual i extracontractual. L'estatut jurídic de 
l'empresari: empresari individual i societats mercantils. Dret 
de la competència i de la propietat industrial. 

35007 
COMPTABILITAT 
FINANCERA 

FB 6 

Objectius i finalitats de la comptabilitat. Principi de dualitat: 
relació bàsica de recursos i aplicacions. El mètode 
comptable. Elements dels estats financers. Principis 
comptables. El cicle comptable. 

35008 MATEMÀTIQUES II FB 6 
Anàlisi de diverses variables. Introducció a la convexitat. 
Optimització lliure. Optimització restringida. Programació no 
lineal. Programació lineal. Aplicacions a l'entorn econòmic. 

35009 ESTADÍSTICA I FB 6 
Anàlisi descriptiva d'una i de dues variables estadístiques. 
Conceptes bàsics de probabilitat. Variables aleatòries 
univariables discretes i contínues. Vectors aleatoris. 

 

35006 
MICROECONOMÍA 
INTERMEDIA 

FB 6 

Teoria d'elecció del consumidor. Competència imperfecta: 
monopoli, oligopoli i competència monopolista. Nocions 
bàsiques de Teoria de Jocs. Mercats i incentius. Incertesa, 
risc moral i selecció adversa. Béns públics i externalitats. 

35011 ECONOMIA MUNDIAL OB 6 

Estudi de les interaccions econòmiques en l'àmbit mundial 
amb l'objectiu de fomentar en l'alumne habilitats que li 
permeten interpretar correctament la situació mundial des 
d'un punt de vista alhora professional i humanístic. Marc 
general i situació actual del sistema capitalista. Evolució de 
l'economia mundial des de la dècada dels anys huitanta: 
diferents teories interpretatives. Relacions econòmiques 
internacionals i desigualtats. Sostenibilitat econòmica, social 
i ambiental. Àrees econòmiques del planeta. Les grans 
institucions internacionals. Macromagnituds bàsiques: càlcul 
i interpretació. 

35012 
ELABORACIÓ I ANÀLISI 
D'ESTATS COMPTABLES 

OB 6 

Els comptes anuals. Criteris de registre i reconeixement 
dels elements patrimonials. Registre i valoració de l'actiu no 
corrent. Valoració del passiu i patrimoni net. Elaboració 
d'estats financers. Introducció a l'anàlisi d'estats 
comptables: liquiditat, solvència i rendibilitat. 

35013 MATEMÀTIQUES III OB 6 
Equacions diferencials. Equacions en diferències. 
Processos estocàstics i models binomials. 

35014 ESTADÍSTICA II OB 6 
Conceptes bàsics de mostreig. Estimació puntual i per 
intervals de confiança. Contrastos d'hipòtesis. Diagnosi de 
models. 
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35000 
INTRODUCCIÓ A LA 
MICROECONOMIA 

FB 6 

Introducció als conceptes bàsics de Microeconomia. Inclou 
una anàlisi bàsica de la demanda i l'oferta. Elasticitat. 
Mercats. Eficiència i benestar. Comportament de l'empresa i 
mercats competitius. 

35001 
FONAMENTS D'ECONOMIA 
DE L'EMPRESA 

FB 6 
Introduir l'alumne en l'àrea de l'Economia de l'Empresa com 
a punt de vista per a l'estudi de l'empresa, l'empresari i les 
principals decisions empresarials. 

35002 MATEMÀTIQUES I FB 6 

Àlgebra lineal: sistemes d'equacions lineals, matrius, 
determinants, diagonalització i formes quadràtiques. Anàlisi 
d'una variable: Successions i sèries, càlcul diferencial i 
integral. 

35003 

HISTÒRIA ECONÒMICA 
MUNDIAL (SEGLES XIX I 
XX) 

FB 6 

L'objectiu de l'assignatura és proporcionar als alumnes un 
panorama de l'evolució de les principals economies 
contemporànies. Encara que es presta especial atenció als 
països industrials i desenvolupats d'Occident, també 
s'analitzen el problema de l'endarreriment i el 
subdesenvolupament, la industrialització fora del món 
occidental, les experiències de tipus soviètic i la progressiva 
globalització de l'economia internacional.  

35023 
FONAMENTS DE 
MÀRQUETING 

OB 6 

Màrqueting i el procés de planificació comercial. L'entorn 
comercial de l'empresa: macroentorn i microentorn. El 
mercat i el comportament del consumidor. Segmentació i 
posicionament. Disseny de l'estratègia de «màrqueting-
mix». Decisions de producte. Estratègies de fixació de preu. 
Canals de distribució. Estratègia de comunicació. 

 

35005 
INTRODUCCIÓ A LA 
MACROECONOMIA 

FB 6 

Economia i macroeconomia. Mesurament de l'activitat 
econòmica, PIB nominal i real. Índexs de preus i taxa 
d'inflació. El creixement a llarg termini. L'estalvi, la inversió i 
el sistema financer. L'oferta i la demanda agregades. La 
política fiscal. Els diners, els Bancs Centrals i el sistema 
bancari. La política monetària. La balança de pagaments i 
els tipus de canvi. El mercat laboral i l’índex de 
desocupació. 

35004 
INTRODUCCIÓ AL DRET 
CIVIL I MERCANTIL 

FB 6 

Introducció a l'ordenament jurídic espanyol. Aproximació al 
dret patrimonial. La relació obligatòria i les seues fonts. 
Compliment i incompliment de l'obligació. La responsabilitat 
contractual i extracontractual. L'estatut jurídic de 
l'empresari: empresari individual i societats mercantils. Dret 
de la competència i de la propietat industrial. 

35007 
COMPTABILITAT 
FINANCERA 

FB 6 

Objectius i finalitats de la comptabilitat. Principi de dualitat: 
relació bàsica de recursos i aplicacions. El mètode 
comptable. Elements dels estats financers. Principis 
comptables. El cicle comptable. 

35008 MATEMÀTIQUES II FB 6 
Anàlisi de diverses variables. Introducció a la convexitat. 
Optimització lliure. Optimització restringida. Programació no 
lineal. Programació lineal. Aplicacions a l'entorn econòmic. 

35009 ESTADÍSTICA I FB 6 
Anàlisi descriptiva d'una i de dues variables estadístiques. 
Conceptes bàsics de probabilitat. Variables aleatòries 
univariables discretes i contínues. Vectors aleatoris. 

 

35006 
MICROECONOMÍA 
INTERMEDIA 

FB 6 

Teoria d'elecció del consumidor. Competència imperfecta: 
monopoli, oligopoli i competència monopolista. Nocions 
bàsiques de Teoria de Jocs. Mercats i incentius. Incertesa, 
risc moral i selecció adversa. Béns públics i externalitats. 

35011 ECONOMIA MUNDIAL OB 6 

Estudi de les interaccions econòmiques en l'àmbit mundial 
amb l'objectiu de fomentar en l'alumne habilitats que li 
permeten interpretar correctament la situació mundial des 
d'un punt de vista alhora professional i humanístic. Marc 
general i situació actual del sistema capitalista. Evolució de 
l'economia mundial des de la dècada dels anys huitanta: 
diferents teories interpretatives. Relacions econòmiques 
internacionals i desigualtats. Sostenibilitat econòmica, social 
i ambiental. Àrees econòmiques del planeta. Les grans 
institucions internacionals. Macromagnituds bàsiques: càlcul 
i interpretació. 

35012 
ELABORACIÓ I ANÀLISI 
D'ESTATS COMPTABLES 

OB 6 

Els comptes anuals. Criteris de registre i reconeixement 
dels elements patrimonials. Registre i valoració de l'actiu no 
corrent. Valoració del passiu i patrimoni net. Elaboració 
d'estats financers. Introducció a l'anàlisi d'estats 
comptables: liquiditat, solvència i rendibilitat. 

35013 MATEMÀTIQUES III OB 6 
Equacions diferencials. Equacions en diferències. 
Processos estocàstics i models binomials. 

35014 ESTADÍSTICA II OB 6 
Conceptes bàsics de mostreig. Estimació puntual i per 
intervals de confiança. Contrastos d'hipòtesis. Diagnosi de 
models. 
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35010 
MACROECONOMIA 
INTERMÈDIA 

OB 6 

Els fets principals sobre els cicles econòmics. El Model IS-
LM, Model OA-DA. La teoria clàssica dels cicles econòmics 
reals. La teoria keynesiana. Inflació i desocupació, la corba 
de Phillips. La política monetària i la neutralitat dels diners. 
La política fiscal i el finançament públic. 

35016 ECONOMIA DE LA UE OB 6 

El contingut d'aquesta assignatura se centrarà en l'evolució 
del procés d'integració europeu, en el paper i el pes de la 
Unió Europea en el món i en l'anàlisi de la Unió Monetària 
Europea. Així mateix, s'analitzaran les conseqüències del 
procés d'integració europeu en termes de creixement 
econòmic, convergència econòmica, comprat de treball, 
benestar i pobresa. 

35017 
INTRODUCCIÓ A LA 
POLÍTICA ECONÒMICA 

OB 6 

Bases conceptuals de la política econòmica. La política 
econòmica al llarg del temps. Aspectes formals de la política 
econòmica. Objectius operatius i estratègies de Política 
Econòmica. 

35018 ECONOMETRIA I OB 6 

Model de regressió lineal: estimació i interpretació de 
resultats. Inferència en el model de regressió lineal. Anàlisi 
de regressió amb informació qualitativa. Problemes 
d'especificació: forma funcional i heteroscedasticitat. Altres 
problemes d'especificació i de dades. 

35019 

HISTÒRIA ECONÒMICA 
D'ESPANYA (SEGLES XIX I 
XX) 

OB 6 

Es tracta de dotar els estudiants dels instruments 
necessaris per a comprendre i interpretar la realitat històrica 
i econòmica com a pas previ a l'estudi de l'evolució 
econòmica experimentada per Espanya en el transcurs dels 
segles XIX i XX, analitzant alguns aspectes clau de la nostra 
història més recent i relacionant-los amb el procés de 
convergència/divergència amb els països del nostre entorn. 

 

35015 CREIXEMENT ECONÒMIC OB 6 

Els fets principals sobre el creixement econòmic. El model 
de Solow. El creixement exogen i els límits del creixement. 
El creixement endogen i les externalitats productives. 
Interpretació de l'evidència empírica. 

35021 ECONOMIA ESPANYOLA OB 6 

Estudi dels principals trets de l'economia espanyola i la 
seua evolució en les dècades recents. Creixement 
econòmic (trets del creixement, factors determinants i 
desequilibris); aspectes sectorials (evolució de l'estructura 
productiva); aspectes institucionals (mercat laboral i sector 
públic); relacions amb l'exterior i distribució de la renda. 

35022 
POLÍTIQUES 
INSTRUMENTALS 

OB 6 
Introducció a les polítiques instrumentals. La política 
monetària. La política fiscal. La política de comerç exterior. 
La política d'ocupació. Altres polítiques instrumentals. 

35029 
COMPORTAMENT 
ESTRATÈGIC I ECONOMIA 

OB 6 

Introducció als problemes de decisió individual en un 
context d'incertesa. Introducció als conceptes bàsics de 
Teoria de Jocs: equilibri de Nash, refinaments de l'equilibri 
de Nash, jocs repetits. Aplicacions econòmiques. 

35024 ECONOMETRIA II OB 6 
Introducció a les sèries temporals. El model de regressió 
amb dades de sèries temporals. Autocorrelació. Regressors 
endògens. Models amb variable dependent binària. 

 

35030 
ECONOMIA DEL SECTOR 
PÚBLIC 

OB 6 

L'estructura del sector públic espanyol, l'administració 
central de l'estat i els ens públics. El pressupost i el cicle 
pressupostari. L'estructura pressupostària i la seua 
classificació. Les despeses: estructura funcional i 
econòmica. Els ingressos: estructura econòmica. La partida 
pressupostària, el crèdit pressupostari i el seu control 
comptable i fiscal. El desenvolupament de la gestió 
pressupostària. 

35031 ECONOMIA FINANCERA OB 6 

Risc i rendibilitat, selecció de carteres i diversificació. 
Models d'absència d'arbitratge. Models d'equilibri risc-
rendibilitat. Valoració d'accions i bons. Gestió i avaluació de 
cartera. Eficiència de mercats. Els actius derivats i els seus 
mercats: futurs, opcions, swaps. La mesura del risc i el 
disseny de cobertures. 

35032 
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 
DE L'EMPRESA 

OB 6 
El procés de direcció estratègica. Anàlisi estratègica. 
Estratègies competitives. Estratègies corporatives. 

 

35025 
MACROECONOMIA 
INTERNACIONAL 

OB 6 

Els tipus de canvi i el mercat de divises. L'estalvi, la inversió 
i la política fiscal d'una economia oberta. La balança per 
compte corrent en un model intertemporal senzill. Els diners 
i els tipus de canvi. La política macroeconòmica d'una 
economia oberta. 

35026 
INSTITUCIONS I MERCATS 
FINANCERS 

OB 6 

La organització i funcionament del sistema financer 
espanyol i les funcions que compleix dins del sistema 
econòmic. En relació amb les institucions s'abordaran, entre 
unes altres, les següents qüestions: diferents tipus d'entitats 
de crèdit i les seues característiques diferenciadores; 
creació i expansió d'entitats; operacions bancàries, balanç i 
compte de resultats; la solvència de les entitats de crèdit; 
els sistemes d'indemnització de dipositants i inversors. 
Institucions d'inversió col·lectiva. En relació amb els mercats 
de valors s'abordaran, entre unes altres, les següents 
qüestions: organització dels diferents mercats, empreses de 
serveis d'inversió, sistemes de contractació, productes 
intercanviats. 

35027 SISTEMA FISCAL OB 6 

Introducció al sistema fiscal espanyol. Impost sobre la renda 
de les persones físiques: regulació legal i aplicació pràctica. 
Impost sobre societats: regulació legal i aplicació pràctica. 
Impost sobre el valor afegit: regulació legal i aplicació 
pràctica. 

35028 
POLÍTIQUES SECTORIALS I 
ESTRUCTURALS 

OB 6 

Introducció a les polítiques sectorials. La política agrària. La 
política industrial. La política de comerç interior. La política 
de medi ambient. La política regional. Altres polítiques 
sectorials. 

35020 
MICROECONOMÍA 
AVANZADA 

OB 6 

Explicacions i conseqüències del comerç internacional de 
béns i serveis. La teoria de l'avantatge comparatiu, el model 
de comerç Heckscher-Ohlin-Samuelson. Models de comerç 
amb economies d'escala i amb economies externes. 
Mobilitat internacional de factors i geografia econòmica. 
Política comercial i integració econòmica. Elecció sota 
incertesa. Informació asimètrica. Equilibri general i benestar. 
Externalitats i béns públics. 

 



www.ua.es

www.ua.es

E
C
O

N
O

M
IA

ECONOMIA

SEGON CURS - SEMESTRE 4 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

TERCER CURS - SEMESTRE 5 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

TERCER CURS - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

QUART CURS - SEMESTRE 7 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 18 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA  12 ECTS)(2)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

9 10

35010 
MACROECONOMIA 
INTERMÈDIA 

OB 6 

Els fets principals sobre els cicles econòmics. El Model IS-
LM, Model OA-DA. La teoria clàssica dels cicles econòmics 
reals. La teoria keynesiana. Inflació i desocupació, la corba 
de Phillips. La política monetària i la neutralitat dels diners. 
La política fiscal i el finançament públic. 

35016 ECONOMIA DE LA UE OB 6 

El contingut d'aquesta assignatura se centrarà en l'evolució 
del procés d'integració europeu, en el paper i el pes de la 
Unió Europea en el món i en l'anàlisi de la Unió Monetària 
Europea. Així mateix, s'analitzaran les conseqüències del 
procés d'integració europeu en termes de creixement 
econòmic, convergència econòmica, comprat de treball, 
benestar i pobresa. 

35017 
INTRODUCCIÓ A LA 
POLÍTICA ECONÒMICA 

OB 6 

Bases conceptuals de la política econòmica. La política 
econòmica al llarg del temps. Aspectes formals de la política 
econòmica. Objectius operatius i estratègies de Política 
Econòmica. 

35018 ECONOMETRIA I OB 6 

Model de regressió lineal: estimació i interpretació de 
resultats. Inferència en el model de regressió lineal. Anàlisi 
de regressió amb informació qualitativa. Problemes 
d'especificació: forma funcional i heteroscedasticitat. Altres 
problemes d'especificació i de dades. 

35019 

HISTÒRIA ECONÒMICA 
D'ESPANYA (SEGLES XIX I 
XX) 

OB 6 

Es tracta de dotar els estudiants dels instruments 
necessaris per a comprendre i interpretar la realitat històrica 
i econòmica com a pas previ a l'estudi de l'evolució 
econòmica experimentada per Espanya en el transcurs dels 
segles XIX i XX, analitzant alguns aspectes clau de la nostra 
història més recent i relacionant-los amb el procés de 
convergència/divergència amb els països del nostre entorn. 

 

35015 CREIXEMENT ECONÒMIC OB 6 

Els fets principals sobre el creixement econòmic. El model 
de Solow. El creixement exogen i els límits del creixement. 
El creixement endogen i les externalitats productives. 
Interpretació de l'evidència empírica. 

35021 ECONOMIA ESPANYOLA OB 6 

Estudi dels principals trets de l'economia espanyola i la 
seua evolució en les dècades recents. Creixement 
econòmic (trets del creixement, factors determinants i 
desequilibris); aspectes sectorials (evolució de l'estructura 
productiva); aspectes institucionals (mercat laboral i sector 
públic); relacions amb l'exterior i distribució de la renda. 

35022 
POLÍTIQUES 
INSTRUMENTALS 

OB 6 
Introducció a les polítiques instrumentals. La política 
monetària. La política fiscal. La política de comerç exterior. 
La política d'ocupació. Altres polítiques instrumentals. 

35029 
COMPORTAMENT 
ESTRATÈGIC I ECONOMIA 

OB 6 

Introducció als problemes de decisió individual en un 
context d'incertesa. Introducció als conceptes bàsics de 
Teoria de Jocs: equilibri de Nash, refinaments de l'equilibri 
de Nash, jocs repetits. Aplicacions econòmiques. 

35024 ECONOMETRIA II OB 6 
Introducció a les sèries temporals. El model de regressió 
amb dades de sèries temporals. Autocorrelació. Regressors 
endògens. Models amb variable dependent binària. 

 

35030 
ECONOMIA DEL SECTOR 
PÚBLIC 

OB 6 

L'estructura del sector públic espanyol, l'administració 
central de l'estat i els ens públics. El pressupost i el cicle 
pressupostari. L'estructura pressupostària i la seua 
classificació. Les despeses: estructura funcional i 
econòmica. Els ingressos: estructura econòmica. La partida 
pressupostària, el crèdit pressupostari i el seu control 
comptable i fiscal. El desenvolupament de la gestió 
pressupostària. 

35031 ECONOMIA FINANCERA OB 6 

Risc i rendibilitat, selecció de carteres i diversificació. 
Models d'absència d'arbitratge. Models d'equilibri risc-
rendibilitat. Valoració d'accions i bons. Gestió i avaluació de 
cartera. Eficiència de mercats. Els actius derivats i els seus 
mercats: futurs, opcions, swaps. La mesura del risc i el 
disseny de cobertures. 

35032 
DIRECCIÓ ESTRATÈGICA 
DE L'EMPRESA 

OB 6 
El procés de direcció estratègica. Anàlisi estratègica. 
Estratègies competitives. Estratègies corporatives. 

 

35025 
MACROECONOMIA 
INTERNACIONAL 

OB 6 

Els tipus de canvi i el mercat de divises. L'estalvi, la inversió 
i la política fiscal d'una economia oberta. La balança per 
compte corrent en un model intertemporal senzill. Els diners 
i els tipus de canvi. La política macroeconòmica d'una 
economia oberta. 

35026 
INSTITUCIONS I MERCATS 
FINANCERS 

OB 6 

La organització i funcionament del sistema financer 
espanyol i les funcions que compleix dins del sistema 
econòmic. En relació amb les institucions s'abordaran, entre 
unes altres, les següents qüestions: diferents tipus d'entitats 
de crèdit i les seues característiques diferenciadores; 
creació i expansió d'entitats; operacions bancàries, balanç i 
compte de resultats; la solvència de les entitats de crèdit; 
els sistemes d'indemnització de dipositants i inversors. 
Institucions d'inversió col·lectiva. En relació amb els mercats 
de valors s'abordaran, entre unes altres, les següents 
qüestions: organització dels diferents mercats, empreses de 
serveis d'inversió, sistemes de contractació, productes 
intercanviats. 

35027 SISTEMA FISCAL OB 6 

Introducció al sistema fiscal espanyol. Impost sobre la renda 
de les persones físiques: regulació legal i aplicació pràctica. 
Impost sobre societats: regulació legal i aplicació pràctica. 
Impost sobre el valor afegit: regulació legal i aplicació 
pràctica. 

35028 
POLÍTIQUES SECTORIALS I 
ESTRUCTURALS 

OB 6 

Introducció a les polítiques sectorials. La política agrària. La 
política industrial. La política de comerç interior. La política 
de medi ambient. La política regional. Altres polítiques 
sectorials. 

35020 
MICROECONOMÍA 
AVANZADA 

OB 6 

Explicacions i conseqüències del comerç internacional de 
béns i serveis. La teoria de l'avantatge comparatiu, el model 
de comerç Heckscher-Ohlin-Samuelson. Models de comerç 
amb economies d'escala i amb economies externes. 
Mobilitat internacional de factors i geografia econòmica. 
Política comercial i integració econòmica. Elecció sota 
incertesa. Informació asimètrica. Equilibri general i benestar. 
Externalitats i béns públics. 
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35033 
TREBALL FINAL DE GRAU 

(Veure prerequisits) 
OB 6 

El treball final de grau consistirà en l'elaboració i defensa 
d'un treball de recerca, que pot consistir en una anàlisi 
empírica o en una revisió de la literatura determinant l’«estat 
de l'art» de la qüestió triada. S'establirà entre els professors 
del centre una llista de tutors, i es fixarà un nombre màxim 
de treballs que serà tutelat per cada docent. El tutor haurà 
de fixar clarament amb l'estudiant el tema i els objectius del 
treball final de grau; supervisar el procés d'elaboració del 
treball final de grau; donar el vistiplau a la presentació i 
defensa del treball final de grau. Els treballs final de grau 
seran avaluats per una comissió o tribunal format a aquest 
efecte. 

ITINERARI DE GRAU: ANÀLISI ECONÒMICA 

35035 ECONOMIA LABORAL OP 6 

L'oferta de treball de l'individu, l'elecció entre esforç laboral i 
oci. La inversió en capital humà. La demanda de treball. Els 
sistemes de remuneració i l'eficiència del treball. La 
determinació dels salaris i de l'ocupació. La mobilitat, la 
migració i l'eficiència. Els sindicats i la negociació col·lectiva. 
L'estat i el mercat de treball. 

35038 
ECONOMIA DEL 
DESENVOLUPAMENT 

OP 6 

Els fets sobre la distribució mundial de la renda. La 
controvèrsia entre creixement i desenvolupament. Les fonts 
del creixement econòmic i les condicions per a un 
desenvolupament sostingut. Paranys de pobresa i 
problemes de coordinació. La desigualtat i el 
desenvolupament econòmic. La interacció entre el sector 
rural i el sector urbà, el canvi estructural. L'Estat i les 
polítiques per al desenvolupament econòmic. 

35045 
TÈCNIQUES DE 
PREDICCIÓ EN ECONOMIA 

OP 6 

Estudi de la naturalesa de les dades de sèries temporals en 
economia: tendència, cicle, estacionalitat i altres regularitats 
empíriques. Mètodes deterministes i mètodes estocàstics de 
predicció. Models univariables de sèries temporals per a la 
predicció: ARIMA i GARCH: propietats i aplicacions amb 
sèries econòmiques. Introducció a les tècniques de 
predicció amb models multivariants. 

 ITINERARI DE GRAU: ECONOMIA PÚBLICA 

35036 COMPTABILITAT PÚBLICA OP 6 

Entorn normatiu i comptable en el qual les entitats que 
formen el sector públic desenvolupen la seua activitat 
economicofinancera. Anàlisi i valoració de les operacions 
especials que realitzen els diferents ens del sector públic i el 
seu tractament comptable. Elaboració del pressupost de 
despeses i ingressos, i comptabilitat de les operacions 
derivades de la seua execució. Elaboració i anàlisi dels 
comptes anuals de les diferents administracions públiques 
del Sector Públic.  Sistemes de comptabilitat de gestió 
pública. 

35042 
ANÀLISI DE POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES 

OP 6 

Polítiques públiques i Estat del Benestar. El procés de 
formulació de les polítiques i programes públics. 
L'elaboració de les polítiques públiques. Participació de 
diferents agents públics i privats. El paper dels agents 
públics en el procés decisional. Finançament i gestió d'un 
pressupost. La posada en pràctica de les polítiques 
públiques. L'avaluació de l'acció pública. Objectius, funcions 
i actors de l'avaluació. Avaluació, retroalimentació i 
reprogramació. Mesurament, monitoratge i avaluació. 
Avaluació de les organitzacions prestadores de serveis 
públics. 

35043 

ECONOMIA DE LES 
COMUNITATS 
AUTÒNOMES I HISENDES 
LOCALS 

OP 6 

L'administració perifèrica, autonòmica i local. El pressupost i 
les seues diferències en l'àmbit autonòmic i local. El cicle 
pressupostari nacional i la seua incidència en l'autonòmic i 
local. Estructura econòmica dels ingressos. Estructura 
econòmica de les despeses. La partida pressupostària. Les 
modificacions de crèdit: les particularitats del sistema en 
l'àmbit autonòmic i local. 

 

ITINERARI DE GRAU: ANÀLISI ECONÒMICA 

35037 
HISTÒRIA DE L'ANÀLISI 
ECONÒMICA 

OP 6 

L'assignatura Historia de l'Anàlisi Econòmica es proposa 
oferir a l'alumne una panoràmica històrica del 
desenvolupament de la ciència econòmica. Moltes de les 
idees i conceptes que fan servir els economistes 
contemporanis tenen una gènesi històrica precisa i han 
experimentat al llarg dels anys diverses mutacions fins a 
arribar a la seua forma actual. Teories que en el passat 
constituïen el cos central de la ciència econòmica, avui dia 
han sigut relegades als manuals d'història del pensament 
econòmic. No es tracta d'un procés lineal i «transparent» en 
el qual els conceptes amb una major capacitat explicativa 
substitueixen els més imperfectes, sinó que intervenen 
altres factors de tipus sociològic, econòmic o institucional 
que contribueixen a explicar el perfil que presenta la ciència 
econòmica en l'actualitat. Encara que el contingut principal 
del temari és l'explicació de les diferents teories, també serà 
objecte d'atenció l'estudi dels períodes de transició entre les 
diferents èpoques i les raons que expliquen la successió de 
paradigmes teòrics. Ocasionalment es farà esment dels 
innombrables plantejaments heterodoxos que ha conegut 
l'anàlisi econòmica al llarg de la història, de gran interès per 
a contribuir a perfilar el nostre pensament crític. 

ITINERARI DE GRAU: ECONOMIA PÚBLICA 

35034 ECONOMIA PÚBLICA OP 6 

L'eficiència del mercat; els errors del mercat; eficiència i 
equitat; teoria de la despesa pública; l'elecció pública; 
producció pública i burocràcia; les externalitats i el medi 
ambient; l'anàlisi de la política de despesa; anàlisi cost-
benefici; la sanitat; la seguretat social; els programes 
d'assistència social i la redistribució de la renda; l'educació; 
teoria dels impostos; incidència dels impostos; els impostos 
i l'eficiència econòmica; els impostos òptims; el federalisme 
fiscal. 

ITINERARI DE GRAU: ECONOMIA INTERNACIONAL, REGIONAL I URBANA 

35041 

ECONOMIA AMBIENTAL I 
DELS RECURSOS 
NATURALS 

OP 6 

Coneixement d’internalització d'externalitats, impost pigovià, 
teorema de Coase, ecoeficiència i desenvolupament 
sostenible; i també els enfocaments alternatius incorporats 
en els conceptes de empremta ecològica, 
codesenvolupament, economia ecològica i altres conceptes 
similars. Tot això des d'una doble perspectiva (local i 
global), amb un component instrumental però alhora holístic 
i multidisciplinari, sense oblidar aspectes sobre gestió 
ambiental. 

FORA D’ITINERARI 

35047 
TÈCNIQUES PER A "BIG 
DATA" EN ECONOMIA 

OP 6 

Eines bàsiques (conceptes de programació). Recol·lecció 
de dades estructurades i no estructurades. Processament i 
Integració de Dades. Aprenentatge supervisat: predicció i 
classificació. Avaluació de models i validació creuada. 
Regressió i arbres de decisió. Selecció de models i 
regularització. Aprenentatge no supervisat (“clustering”, 
reducció de la dimensionalitat). Anàlisi de textos. 

 PRÀCTIQUES EXTERNES 

35046 

PRÀCTIQUES EXTERNES 

(si l'alumne opta per cursar 
l'optativitat com a pràctiques 
en empreses, es poden fer 
indistintament en el setè i 
huitè semestre)  

(Veure prerequisits) 

OP 12 

Les Pràctiques en Empresa consisteixen que l'alumne 
s'integre en l'exercici professional real i aplicació en la 
pràctica els coneixements i habilitats que ha anat adquirint 
en les diferents assignatures del grau. Les tasques 
concretes a realitzar variaran d'acord amb el lloc al que 
s'incorpore l'estudiant en pràctiques. En qualsevol cas, 
aquestes tasques estaran directament vinculades a 
l'exercici professional d'un economista i, per tant, giraran 
entorn de l'anàlisi i tractament d'informació econòmica i la 
gestió dels recursos. 
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35033 
TREBALL FINAL DE GRAU 

(Veure prerequisits) 
OB 6 

El treball final de grau consistirà en l'elaboració i defensa 
d'un treball de recerca, que pot consistir en una anàlisi 
empírica o en una revisió de la literatura determinant l’«estat 
de l'art» de la qüestió triada. S'establirà entre els professors 
del centre una llista de tutors, i es fixarà un nombre màxim 
de treballs que serà tutelat per cada docent. El tutor haurà 
de fixar clarament amb l'estudiant el tema i els objectius del 
treball final de grau; supervisar el procés d'elaboració del 
treball final de grau; donar el vistiplau a la presentació i 
defensa del treball final de grau. Els treballs final de grau 
seran avaluats per una comissió o tribunal format a aquest 
efecte. 

ITINERARI DE GRAU: ANÀLISI ECONÒMICA 

35035 ECONOMIA LABORAL OP 6 

L'oferta de treball de l'individu, l'elecció entre esforç laboral i 
oci. La inversió en capital humà. La demanda de treball. Els 
sistemes de remuneració i l'eficiència del treball. La 
determinació dels salaris i de l'ocupació. La mobilitat, la 
migració i l'eficiència. Els sindicats i la negociació col·lectiva. 
L'estat i el mercat de treball. 

35038 
ECONOMIA DEL 
DESENVOLUPAMENT 

OP 6 

Els fets sobre la distribució mundial de la renda. La 
controvèrsia entre creixement i desenvolupament. Les fonts 
del creixement econòmic i les condicions per a un 
desenvolupament sostingut. Paranys de pobresa i 
problemes de coordinació. La desigualtat i el 
desenvolupament econòmic. La interacció entre el sector 
rural i el sector urbà, el canvi estructural. L'Estat i les 
polítiques per al desenvolupament econòmic. 

35045 
TÈCNIQUES DE 
PREDICCIÓ EN ECONOMIA 

OP 6 

Estudi de la naturalesa de les dades de sèries temporals en 
economia: tendència, cicle, estacionalitat i altres regularitats 
empíriques. Mètodes deterministes i mètodes estocàstics de 
predicció. Models univariables de sèries temporals per a la 
predicció: ARIMA i GARCH: propietats i aplicacions amb 
sèries econòmiques. Introducció a les tècniques de 
predicció amb models multivariants. 

 ITINERARI DE GRAU: ECONOMIA PÚBLICA 

35036 COMPTABILITAT PÚBLICA OP 6 

Entorn normatiu i comptable en el qual les entitats que 
formen el sector públic desenvolupen la seua activitat 
economicofinancera. Anàlisi i valoració de les operacions 
especials que realitzen els diferents ens del sector públic i el 
seu tractament comptable. Elaboració del pressupost de 
despeses i ingressos, i comptabilitat de les operacions 
derivades de la seua execució. Elaboració i anàlisi dels 
comptes anuals de les diferents administracions públiques 
del Sector Públic.  Sistemes de comptabilitat de gestió 
pública. 

35042 
ANÀLISI DE POLÍTIQUES 
PÚBLIQUES 

OP 6 

Polítiques públiques i Estat del Benestar. El procés de 
formulació de les polítiques i programes públics. 
L'elaboració de les polítiques públiques. Participació de 
diferents agents públics i privats. El paper dels agents 
públics en el procés decisional. Finançament i gestió d'un 
pressupost. La posada en pràctica de les polítiques 
públiques. L'avaluació de l'acció pública. Objectius, funcions 
i actors de l'avaluació. Avaluació, retroalimentació i 
reprogramació. Mesurament, monitoratge i avaluació. 
Avaluació de les organitzacions prestadores de serveis 
públics. 

35043 

ECONOMIA DE LES 
COMUNITATS 
AUTÒNOMES I HISENDES 
LOCALS 

OP 6 

L'administració perifèrica, autonòmica i local. El pressupost i 
les seues diferències en l'àmbit autonòmic i local. El cicle 
pressupostari nacional i la seua incidència en l'autonòmic i 
local. Estructura econòmica dels ingressos. Estructura 
econòmica de les despeses. La partida pressupostària. Les 
modificacions de crèdit: les particularitats del sistema en 
l'àmbit autonòmic i local. 

 

ITINERARI DE GRAU: ANÀLISI ECONÒMICA 

35037 
HISTÒRIA DE L'ANÀLISI 
ECONÒMICA 

OP 6 

L'assignatura Historia de l'Anàlisi Econòmica es proposa 
oferir a l'alumne una panoràmica històrica del 
desenvolupament de la ciència econòmica. Moltes de les 
idees i conceptes que fan servir els economistes 
contemporanis tenen una gènesi històrica precisa i han 
experimentat al llarg dels anys diverses mutacions fins a 
arribar a la seua forma actual. Teories que en el passat 
constituïen el cos central de la ciència econòmica, avui dia 
han sigut relegades als manuals d'història del pensament 
econòmic. No es tracta d'un procés lineal i «transparent» en 
el qual els conceptes amb una major capacitat explicativa 
substitueixen els més imperfectes, sinó que intervenen 
altres factors de tipus sociològic, econòmic o institucional 
que contribueixen a explicar el perfil que presenta la ciència 
econòmica en l'actualitat. Encara que el contingut principal 
del temari és l'explicació de les diferents teories, també serà 
objecte d'atenció l'estudi dels períodes de transició entre les 
diferents èpoques i les raons que expliquen la successió de 
paradigmes teòrics. Ocasionalment es farà esment dels 
innombrables plantejaments heterodoxos que ha conegut 
l'anàlisi econòmica al llarg de la història, de gran interès per 
a contribuir a perfilar el nostre pensament crític. 

ITINERARI DE GRAU: ECONOMIA PÚBLICA 

35034 ECONOMIA PÚBLICA OP 6 

L'eficiència del mercat; els errors del mercat; eficiència i 
equitat; teoria de la despesa pública; l'elecció pública; 
producció pública i burocràcia; les externalitats i el medi 
ambient; l'anàlisi de la política de despesa; anàlisi cost-
benefici; la sanitat; la seguretat social; els programes 
d'assistència social i la redistribució de la renda; l'educació; 
teoria dels impostos; incidència dels impostos; els impostos 
i l'eficiència econòmica; els impostos òptims; el federalisme 
fiscal. 

ITINERARI DE GRAU: ECONOMIA INTERNACIONAL, REGIONAL I URBANA 

35041 

ECONOMIA AMBIENTAL I 
DELS RECURSOS 
NATURALS 

OP 6 

Coneixement d’internalització d'externalitats, impost pigovià, 
teorema de Coase, ecoeficiència i desenvolupament 
sostenible; i també els enfocaments alternatius incorporats 
en els conceptes de empremta ecològica, 
codesenvolupament, economia ecològica i altres conceptes 
similars. Tot això des d'una doble perspectiva (local i 
global), amb un component instrumental però alhora holístic 
i multidisciplinari, sense oblidar aspectes sobre gestió 
ambiental. 

FORA D’ITINERARI 

35047 
TÈCNIQUES PER A "BIG 
DATA" EN ECONOMIA 

OP 6 

Eines bàsiques (conceptes de programació). Recol·lecció 
de dades estructurades i no estructurades. Processament i 
Integració de Dades. Aprenentatge supervisat: predicció i 
classificació. Avaluació de models i validació creuada. 
Regressió i arbres de decisió. Selecció de models i 
regularització. Aprenentatge no supervisat (“clustering”, 
reducció de la dimensionalitat). Anàlisi de textos. 

 PRÀCTIQUES EXTERNES 

35046 

PRÀCTIQUES EXTERNES 

(si l'alumne opta per cursar 
l'optativitat com a pràctiques 
en empreses, es poden fer 
indistintament en el setè i 
huitè semestre)  

(Veure prerequisits) 

OP 12 

Les Pràctiques en Empresa consisteixen que l'alumne 
s'integre en l'exercici professional real i aplicació en la 
pràctica els coneixements i habilitats que ha anat adquirint 
en les diferents assignatures del grau. Les tasques 
concretes a realitzar variaran d'acord amb el lloc al que 
s'incorpore l'estudiant en pràctiques. En qualsevol cas, 
aquestes tasques estaran directament vinculades a 
l'exercici professional d'un economista i, per tant, giraran 
entorn de l'anàlisi i tractament d'informació econòmica i la 
gestió dels recursos. 
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PREREQUISITS

MOBILITAT
La mobilitat dels estudiants és un aspecte bàsic que contribueix a la consecució dels objectius que es persegueixen per als 
graduats en Economia. Així, l'objectiu central del grau en Economia és la formació de professionals capaços d'exercir 
tasques de gestió, assessorament i avaluació en els assumptes econòmics en general, tasques que poden ser 
desenvolupades tant en l'àmbit privat com en el públic. A través de la mobilitat, tant nacional com internacional, 
s'aconsegueix una millora en la formació dels estudiants que pot ser de gran utilitat a l'hora d'exercir les seues tasques. En 
concret, les accions de mobilitat permeten que s'obtinga un millor coneixement d'altres sistemes universitaris, que els 
alumnes entren en contacte directe amb la cultura d'un país estranger, s'aconsegueix un valor afegit en l'expedient 
acadèmic dels estudiants, ja que cada vegada són més les empreses que valoren i busquen una major formació 
internacional, i s'aconsegueix el perfeccionament d'altre idioma. En definitiva, els programes de mobilitat van a contribuir 
al fet que s'aconseguisca una formació integral de l'estudiant. La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials té entre 
els seus objectius aconseguir un grau d'internacionalització elevat, per això és fonamental la promoció de la mobilitat 
dels diferents col·lectius que la formen.

PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT
Programes de Mobilitat Erasmus+ d'estudiants amb finalitats d'estudi: el Programa d'Aprenentatge Permanent 
Erasmus està promogut per la Unió Europea amb la finalitat d'incentivar els intercanvis d'estudiants entre els països 
membres.
Programa de Mobilitat no Europea: per mitjà d'aquest programa, els estudiants de la UA poden fer una part dels estudis 
en universitats no europees amb les quals la UA haja subscrit convenis d'intercanvi d'estudiants. Aquest intercanvi es farà 
amb l'objectiu de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al perfil curricular.
Programa propi de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials per a estudis a la Xina i als EUA.

PROGRAMES NACIONALS DE MOBILITAT
Programa de Mobilitat Nacional SICUE: permeten als estudiants fer una part dels estudis en una altra universitat 
espanyola diferent de la pròpia, amb garanties de reconeixement acadèmic i d'aprofitament, com també d'adequació al 
perfil curricular.
Programa DRAC: té com a objectiu la mobilitat d'estudiants entre les institucions que integren la XARXA VIVES 
D'UNIVERSITATS. Inclou diferents convocatòries d'ajudes (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada i DRAC- Estiu).
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35039 
ECONOMIA DE LA 
GLOBALITZACIÓ 

OP 6 

Anàlisi del procés, causes i efectes de la globalització dels 
mercats de béns, de serveis, de capital i de treball. Estudi, 
anàlisi i debat del fenomen de globalització econòmica i dels 
seus efectes. Anàlisi d'alguns dels vessants més importants 
de la globalització, amb èmfasi en el desenvolupament de la 
societat de la informació, Internet i la innovació tecnològica i 
la seua rellevància en el sistema econòmic. 

35040 
COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 

OP 6 

Anàlisi des de la perspectiva de l'enfocament del 
desenvolupament humà de les causes estructurals que 
motiven que milions de persones no tinguen accés a les 
capacitats per a satisfer les seues necessitats bàsiques. 
Adquirir coneixements del marc institucional de la 
cooperació internacional al desenvolupament, així com de 
les corresponents estratègies, programes i projectes. 
Adquirir coneixement de les eines bàsiques de gestió de la 
cooperació internacional al desenvolupament. 

35044 
ECONOMIA REGIONAL I 
URBANA 

OP 6 

Conceptes bàsics del pensament econòmic espacial. El 
concepte de regió. Evolució del pensament econòmic 
espacial. Models de renda regional. Teories del creixement 
regional. Localització i organització de l'espai. Teories del 
creixement endogen. L'economia urbana. Teoria espacial i 
creixement urbà. Política regional de la UE. 

 

MOBILITAT I INTERNACIONALITZACIÓ
Idiomes (anglès, francès, alemany, italià, xinès, japonès, rus, àrab...) / Beques 
d'idiomes / Períodes d'estudis en l'estranger: àmbit europeu (Erasmus +) i no 
europeu / Estades lingüístiques a l'estiu / Estudis en altres universitats espanyoles 
(Sicue–Drac) / Cooperació al desenvolupament.

CULTURA
Tallers i cursos / Activitats culturals: concerts, teatre, música, dansa, exposicions... / 
MUA ( Museu Universitari) / Teatre i grups teatrals / Grups musicals (Orquestra 
Filharmònica, Coral) / Voluntariat cultural.

FORMACIÓ PRÀCTICA I OCUPABILITAT
Pràctiques curriculars i extracurriculares / Borsa d'ocupació / Gabinet d'Iniciatives 
per a l'Ocupació (GIPO) / Formació i orientació laboral / Centre d'Ocupació / 
Observatori d'Inserció Laboral / Pràctiques per a estudiants i titulats en empreses 
d'Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprèn.

ESPORTS
Pràctica lliure / Lligues internes / Lligues federades / Campionats Autonòmic i 
Nacional / Múltiples modalitats esportives / Instal·lacions ampliades.

ALLOTJAMENT I SERVEIS
Residències universitàries / Habitatges per a llogar i compatir / Cafeteries i menjadors 
amb preus especials / Transport universitari.

SUPORT I INFORMACIÓ A L'ESTUDIANT
Servei d'Informació / CSE (Centre de Suport a l'Estudiant) / Secretaries dels Centres / 
Guia d'Estudiants / Sessions d'acolliment per a estudiants de nou ingrés / Programa 
d'Acció Tutorial.
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DOCÈNCIA I INNOVACIÓ EDUCATIVA
Materials, tutories i debats en línia / Sessions docents / Autoavaluació en línia / 
Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament-aprenentatge / Biblioteques 
especialitzades / Sales d'estudi 24 hores / Préstec, reserves d'ordinadors i de sales en 
línia / Processos d'adaptació als criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior: 
titulacions, continguts, metodologies ensenyament-aprenentatge...

RECURSOS TECNOLÒGICS
Ordinadors de lliure accés / Xarxa sense fil / Correu electrònic personal / Espai web 
propi per a publicar / Avantatges en adquisició de portàtils / Impressió remota de 
documents / Promoció de l'ús de programari lliure (COPLA) / Seu electrònica / Accès a 
la UA des de dispositius mòbils.

35046 PRÀCTIQUES EXTERNES Tenir superats, almenys, el 50 % dels crèdits del grau. 

35033 TREBALL DE FI DE GRAU 

Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l’alumnat ha 
d'acreditar, com a mínim, un nivell B1 del Marc de Referència Europeu per 
a les Llengües Modernes (MERC), encara que es recomana el nivell B2. 
Per a cursar el Treball Final de Grau, l'alumnat ha de complir els requisits 
establits en la Normativa de permanència i continuació d'estudis per als 
estudiants matriculats en títols de grau de la Universitat d'Alacant vigent. 
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Títols de grau 

TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR

GRAU

4 ANYS

240 CRÈDITS

+ info: Servei d'Informació. Universitat d'Alacant. 
Telèfon: 965903456 - Fax: 965903755 

 a/e:  informacio@ua.es 
Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n. 

Apartat de correus 99. 03080 Alacant. 
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ARTS I HUMANITATS

■ Espanyol: Llengua i Literatures    
■ Estudis Àrabs i Islàmics  
■ Estudis Francesos    
■ Estudis Anglesos  
■ Filologia Catalana      
■ Història 
■ Humanitats   
■ Traducció i Interpretació (Alemany)
■ Traducció i Interpretació (Francés)
■ Traducció i Interpretació (Anglés)

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

(ADE)      
■ Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 
■ Criminologia 
■ Dret  
■ Dret + ADE (DADE)  
■ Dret + Criminologia (DECRIM)  
■ Dret + Relacions Internacionals (DERRII)  
■ Economia   
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I ADE)2

■ Gastronomia i Arts Culinàries
■ Geografia i Ordenació del Territori 
■ Gestió i Administració Pública 
■ Màrqueting  
■ Mestre en Educació Infantil 
■ Mestre en Educació Primària    
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■ Publicitat i Relacions Públiques 
■ Relacions Internacionals
■ Relacions Laborals i Recursos Humans 
■ Sociologia 
■ Treball Social 
■ Turisme 
■ Turisme + ADE (TADE)

CIÈNCIES

■ Biologia 
■ Ciències del Mar 
■ Física   
■ Geologia 
■ Matemàtiques  
■ Química

CIÈNCIES DE LA SALUT

■ Infermeria
■ Medicina (pendent d'autoritzar) 
■ Nutrició Humana i Dietètica 
■ Òptica i Optometria 

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

■ Arquitectura Tècnica
■ Fonaments de l'Arquitectura 
■ Enginyeria Biomèdica
■ Enginyeria Civil 
■ Enginyeria en So i Imatge en 

Telecomunicació 

4

4

■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I2ADE)
■ Enginyeria Multimèdia 
■ Enginyeria Química 
■ Enginyeria Robòtica

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:
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Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

(Brasil) (cal tindre superats 120 crèdits de Dret).

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).
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