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Tu fas el teu currículum....
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Nosaltres t’ajudem
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G
Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE), Economia, i
Finances i Comptabilitat (FiC)
Doble grau en ADE‐Dret o en ADE‐FiC
Mencions en: Comerç Internacional o Màrque ng

F
Màster Oficial en Direcció d’Empreses, en Emprenedoria i Innovació,
o en Mercats Internacionals
Doctorat en Economia i Empresa

M
Estudis en universitats estrangeres
Estudis en universitats espanyoles

E
Pràc ques curriculars (560 hores) en empreses o ins tucions
Pràc ques extracurriculars
Experiència laboral
Beques del CRAI, d’informà ca,...
Beques d’assistent de professorat

Aquest pot ser el teu currículum
en sor r de la Facultat

I
Domini de l’anglès i altres idiomes

P
Premi a la millor nota d’admissió
Premi al millor expedient acadèmic

A

www.fee.urv.cat
www.facebook.com/EconomiaEmpresaURV/

Representant d’estudiants
Par cipació a l’aula de teatre, cinema , etc.
Pràc ca d’esports
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Primer any comú a ADE, FIC i ECO
Pots cursar ADE o FiC en 3 anys si vens de CFGS afins
Cursa el doble grau d’ADE‐FiC en 4 anys i d’ADE‐Dret en 5½ anys
Horari compacte de docència

 Pots cursar la Menció en Comerç Internacional des de qualsevol grau i la Menció
en Màrque ng si fas el grau d’ADE
 Menció en Comerç Internacional impar da en anglès

 Completa els teus estudis cursant els màsters en 1 any www.fee.urv.cat/masters
 Disponibilitat de 25 beques per a cursar el Màster
 Possibilitat de beques de recerca mentre curses el Doctorat





Convenis amb més de 80 universitats de tots els con nents
Més de 250 places en universitats estrangers i espanyoles
Beques ERASMUS i SÉNECA
A més, t’oferim beques pròpies (Fundació Privada REDDIS)

 Un quadrimestre de pràc ques obligatòries en una empresa o ins tució
 Més de 200 en tats col·laboradores
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: DOCÈNCIA I RECERCA



Avaluació posi va per part d’AQU i d’ANECA dels graus, màsters i doctorat
Sistema Intern de Garan a de Qualitat cer ficat per AQU
Doctorat amb Menció cap a l’Excel·lència del Ministeri d’Educació



30 anys d’experiència amb empreses i en tats de l’entorn




Reconeixement al sistema de ges ó de la Borsa de Treball per part del Consell Social
de la URV
Professorat amb gran experiència i avaluacions posi ves de la seva trajectòria docent



Mida de grups que afavoreixen una docència par cipa va i pràc ca



Recerca de qualitat, la FEE compta amb 7 grups de recerca consolidats reconeguts
per la Generalitat de Catalunya



Josep M. Panicello (Llic. Administració i Direcció d’Empreses, 1999 )
Director d’Estratègia i Control de Ges ó de Banc Santander a Catalunya
“Una de las millors decisions estratègiques que he pres a nivell personal, va
ser estudiar a la Facultat d’ Economia i Empresa de la URV.”

 Borsa de Treball pròpia de la facultat
 Pràc ques a l’estranger
 Beques de col·laboració de la URV
 Possibilitat de cursar gairebé el 50% de les assignatures en anglès i en un entorn
d’estudiants internacionals (més de 70 estudiants d’altres països)

Rosa Marsal (Llic. Administració i Direcció d’Empreses, 1994 )
Responsable de Selecció i Desenvolupament de BASF Española S.L.
“La formació que vaig rebre com a estudiant de la Facultat va impulsar
la meva vida professional, i ara, com a responsable de recursos humans
Ɵnc total confiança en els seus Ɵtulats.”

 Possibilitat de fer cursos del Servei Lingüís c al nostre centre
En el moment d’entrada... 
 Premi Fundació Coll‐Urgellès a la millor nota d’admissió
 Premi de l'Olimpíada d’Economia
Quan finalitzis...
 Premi al millor expedient de cada ensenyament de la URV
 Premi al millor expedient de grau pel Col·legi d’Economistes

Hernán P. Vigier (Doctor en Economia i Empresa, 2001 )
Rector de la Universidad Provincial del Sudoeste (ArgenƟna)
“Vaig fer la meva formació de postgrau a la Facultat d’Economia i Empresa de la URV i ha estat la millor decisió de la meva vida. Ho recomano a
tots els meus estudiants.”

Per a més informació:

webfee@urv.cat

