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Presentació del grau

Mobilitat internacional

L'objectiu del Grau en Administració i Direcció d'Empreses és formar
professionals capaços de gestionar, dirigir, assessorar i avaluar les
organitzacions empresarials. L’alumnat tindrà una completa formació en la
gestió i l'organització de les empreses, la qual cosa els permetrà
desenvolupar tasques de responsabilitat en l'àmbit global de les
organitzacions o en llocs directius o intermedis dels diferents departaments
que formen l'empresa (producció, recursos humans, finançament,
comercialització, inversió, administració o comptabilitat).

Gràcies als programes d'intercanvi acadèmic, s'han signat
convenis amb universitats de tot el món. Amb el programa
Erasmus podràs viatjar a Finlàndia, Regne Unit, Holanda,
França, Bèlgica, República Txeca, Polònia, Alemanya, Portugal,
Suècia, Suïssa, Noruega, etc. I amb les beques pròpies de la
UPV, les Promoe, podràs realitzar un intercanvi acadèmic amb
universitats de països com Estats Units, Singapur, Xina, Mèxic,
Argentina, Vietnam i el Canadà, entre altres. Amb les beques
Sèneca, podràs completar estudis a Madrid, Barcelona i Sevilla.
Ressaltar que existeix la possibilitat de cursar el doble títol
internacional a Finlàndia International Business en Lahti
University of Applied Science – LAMK.

El pla d'estudis conté 18 ECTS de matèries optatives, que s'agrupen en
dos itineraris diferentes:
· L'un s'estudia a l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi i consta de les
optatives següents: Assessoria i Finances, Direcció i Organització
d'Empreses, Gestió de Projectes, Qualitat i Medi Ambient.

Pràctiques en empreses

· L'altre s'estudia a la Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses, i
inclou les optatives següents: Assessoria i Serveis Financers, Organització
d'Empreses Industrials i de Serveis.

Les pràctiques en empreses són voluntàries i en tots els
convenis hi ha una bossa econòmica. Podràs realitzar
pràctiques en aquelles empreses que signen un conveni de
col·laboració amb la Universitat Politècnica de València.
Actualment, hi ha més de 350 convenis, on s'inclouen els
principals bancs i caixes d'estalvi, entitats financeres, auditores,
etc.

Continuació d’estudis

Eixides professionals

Aquest grau permet a l'accés a:

Atès el perfil generalista, podràs exercir l'activitat als llocs
directius de qualsevol tipus d'empreses: des de càrrecs de
responsabilitat en la gerència i direcció general fins a destins
més especialitzats en administració, comptabilitat, finances,
fiscalitat, recursos humans, màrqueting, qualitat, riscos
laborals, etc. També podràs treballar en auditoria, consultoria,
assessorament i formació d'altres empreses en temes
economicofinancers, sistemes de qualitat, recursos humans,
etc.
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- MU en Direcció d’Empreses (MBA)
- MU en Direcció Financera i Fiscal
- MU en Mitjà Social i Comunicació Corporativa
- MU en Gestió d'Empreses. Productes i Serveis

Les persones graduades en Administració i Direcció
d'Empreses poden desenvolupar la seua labor tant en el sector
privat com en el públic. I també poden optar per l'exercici lliure
de la professió.

Altres MU + anivellació

i forma part de

Estudia a la
Gaudeix de campus enormes i
d’espais dissenyats per a tu,
com la Casa de l'Alumne.

la millor universitat tecnològica d'Espanya
segons el rànquing de Xangai
Practica fins a 40 esports
diferents a les nostres
instal·lacions.

Infinitat de serveis a disposició teua:
classes d'idiomes, descomptes en transport
públic, orientació psicopedagògica, ajuda a
la inserció laboral…
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Assignatures que pots cursar
Formació bàsica

Economia Espanyola

Emprenedors i Creació d'Empreses

Dret de l'Empresa

Economia Financera

Fiscalitat de Productes Financers

Introducció a la Comptabilitat

Economia Mundial

Francès

Introducció a l'Administració d'Empreses

Estratègia i Disseny de l'Organització

Gestió de Comerç Exterior

Introducció a les Finances

Gestió Fiscal de l'Empresa

Gestió de ONGD

Introducció a l'Estadística

Investigació Comercial

Llengua Estrangera per a la Gestió Empresarial I - II

Macroeconomia I

Investigació Operativa

Logística i Operacions Globals

Mètodes Estadístics en Economia

Llengua Estrangera per a la Comunicació Empresarial

Mercats Turístics

Microeconomia I

Macroeconomia II

Planificació Estratègica en les Empreses

Models Matemàtics per a ADE I - II

Matemàtiques Financeres

Pràctica Comptable

Mètodes Quantitatius per a l'Ajuda a la Presa de
Decisions

Sistemes de Control Estratègic

Microeconomia II

Tècniques Avançades per a la Simulació Financera

Formació obligatòria

Valencià per a l'Empresa

Anàlisi i Consolidació Comptable
Comptabilitat de Costos i Introducció a l'Auditoria
Comptabilitat Financera i de Societats
Direcció Comercial
Direcció de Producció i Operacions
Direcció de Recursos Humans
Direcció Financera
Dret del Treball
Econometria

Sistemes d'Informació per a la Gestió

Formació optativa
Alemany
Aplicacions de Comerç Electrònic
Banca i Borsa
Cooperació per al Desenvolupament
Desenvolupament de Competències Directives i Treball
en Equip

