
PRINCIPIS DEL MODEL EDUCATIU
El model educatiu de l’UJI es 
regeix per deu principis íntimament 
relacionats i que no es poden entendre 
sense considerar-los com un tot:

1.  Desenvolupament integral  
de l’alumnat

2.  Foment de l’ètica  
i la responsabilitat social

3.  Compromís  
amb el desenvolupament  
i la cohesió social i territorial

4.  Cultiu de la vocació investigadora

5.  Impuls de la internacionalització

6.  Compromís amb la llengua pròpia  
i amb el multilingüisme

7.  Incentivació de l’ús de les TIC

8.  Millora continuada de la qualitat

9.  Impuls de l’ocupabilitat i de 
l’esperit emprenedor intel·ligent

10. Promoció de la formació al llarg  
de la vida
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InfoCampus. Universitat Jaume I
12006 Castelló de la Plana
Tel. 964 728 080 / 964 728 000
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Grau en Economia
Branca de Ciències Socials i Jurídiques
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
www.graueconomia.uji.es
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PLA D’ESTUDIS [80 places]

Per què Economia a l’UJI
• Segona titulació: es pot obtenir el títol de grau en Administració d’empreses cursant 102 

ECTS més o el  títol de grau en Finances i comptabilitat cursant 102 ECTS més.
• Grups reduïts que permeten una atenció personalitzada.
• Ampli claustre de professor doctor amb diverses especialitats en l’àmbit de l’economia 

general i de l’empresa.
• Aules dotades amb equipament multimèdia.
• Aules virtuals amb gran varietat de recursos docents.
• Programa Erasmus+ amb universitats europees i programes d’intercanvi amb universitats 

dels Estats Units, Canadà i Austràlia. Programa SICUE amb universitats espanyoles.
• Àmplia oferta de pràctiques en empreses.
• Gran nombre de recursos bibliogràfics i connexió a bases de dades sobre economia.
• Possibilitat d’obtenir un Doble Títol Internacional amb la Università degli Studi di Modena e 

Reggio Emilia-UNIMORE (Itàlia) i amb la Università degli Studi di Cagliari-UNICA (Itàlia).
• Possibilitat d’escollir un grup de docència en anglès des de primer curs en una part important 

de les matèries, amb l’objectiu de potenciar la formació i l’estudi en anglès, així com algunes 
activitats específiques de la titulació.

• Programa d’acció tutorial universitari (PATU): Aquest grau ofereix als estudiants de primer 
curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I 
i d’integrar-los en la vida universitària.

• Possibilitat de continuar els estudis de postgrau a través del Màster interuniversitari en 
Economia o el Màster propi en Comerç Internacional.

Eixides professionals
• Gestió i anàlisi de dades per a la presa de decisions empresarials o desenvolupament de 

polítiques sectorials
• Estudis de mercat
•  Gestió d’operacions (processos productius, logística, recursos humans...)
•  Assessoria o gestió de comerç exterior
• Assessoria o gestió de programes de desenvolupament econòmic
•  Economista de l’Estat
•  Tècnic o tècnica superior de l’Institut Nacional d’Estadística (INE)
•  Tècnic o tècnica comercial
•  Inspector o inspectora d’Hisenda / Tècnic o tècnica d’Hisenda / Agent d’Hisenda
•  Inspector o inspectora d’entitats de crèdit de Banc d’Espanya
•  Tècnic o tècnica superior de l’administració nacional, autonòmica o municipal
•  Diversos càrrecs d’administració / direcció en empreses, organismes i/o institucions 

econòmiques

PRIMER CURS

 . Introducció a la 
Comptabilitat (FBB)

 . Introducció a 
l’Administració d’Empreses 
(FBB)

 . Matemàtiques de les 
Operacions Financeres 
(FBB)

 . Introducció a la 
Microeconomia (FBB)

 . Matemàtiques I (FB)
 . Matemàtiques II (FB)
 . Història Econòmica (FBB)
 . Introducció al Dret (FBB)
 . Introducció als Sistemes 

d’Informació de l’Empresa 
(OB)

 . Introducció a la 
Macroeconomia (FBB)

SEGON CURS

 . Estadística (FBB)
 . Comptabilitat Financera 

(OB)
 . Direcció Financera (OB)
 . Direcció d’Empreses (OB)
 . Macroeconomia (OB)
 . Anàlisi d’Estats Financers 

(OB)
 . Economia Espanyola i 

Mundial (OB)
 . Fonaments de Màrqueting 

(OB)
 . Mètodes Quantitatius (OB)
 . Microeconomia (OB)   

TERCER CURS

 . Fonaments d’Econometria 
(OB)

 . Teoria Microeconòmica 
(OB)

 . Teoria de Jocs (OB)
 . Sistema Financer Bancari 

(OB)
 . Anglès per a Economistes 

(OB)
 . Dret Mercantil i Tributari de 

Societats (OB)
 . Econometria I (OB)
 . Macroeconomia 

Internacional (OB)
 . Comerç Internacional (OB)
 . Teoria Macroeconòmica 

(OB)

QUART CURS

 . Economia Industrial (OB)
 . Econometria II (OB)
 . Optativa 1 (OP)
 . Optativa 2 (OP)
 . Optativa 3 (OP)
 . Migracions i Globalització 

(OB)
 . Economia del Sector Públic 

(OB)
 . Treball de Final de Grau 

(TFG)*
 . Pràctiques Externes (PE)*

OPTATIVES

 . Economia de la Innovació i 
el Canvi Tecnològic (OP)

 . Història Econòmica 
d’Espanya (OP)

 . Economia Regional i 
Urbana (OP)

 . Economia Europea (OP)
 . Macroeconomia Dinàmica 

(OP)
 . Economia Ambiental (OP)
 . Economia Laboral (OP)
 . Sistema Fiscal (OP)
 . Economia Experimental 

(OP)
 . Tècniques de Predicció 

(OP)
 . Dret de la Competència 

i dels Sectors Regulats (OP)
 . Història del Pensament 

Econòmic (OP)
 . Dret Administratiu 

Econòmic (OP)

* Per a cursar les assignatures 
Pràctiques Externes (PE) 
i Treball de Final de Grau 
(TFG) cal haver superat el 
80% dels crèdits ECTS de les 
assignatures de formació 
bàsica (FB) i obligatòries (OB).

Consulta horaris, aules, 
guies docents, assignatures, 
professorat, sistemes 
d’avaluació, etc.  
en http://sia.uji.es 

El color indica les assignatures 
que s’imparteixen totalment 
o parcialment en llengua 
estrangera.

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS I MATÈRIES 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs TOTAL
Formació bàsica (FB) / Formació bàsica de branca (FBB) 54 6 60
Obligatòries (OB) 6 54 60 24 144
Optatives (OP) 18 18
Pràctiques externes (PE) 12 12
Treball de final de grau (TFG) 6 6
TOTAL 60 60 60 60 240

Total de crèdits del grau: 240 ECTS (European Credit Transfer System). La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit
ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l’estudiantat. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a 
docència presencial (classes de teoria, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de 
l’alumnat (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).
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