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Presentació del grau

Mobilitat internacional
Podràs continuar estudis en altres universitats europees i de la resta del 
món. El programa Erasmus et permet passar de tres a deu mesos al Regne 
Unit, Holanda, França, Bèlgica, la República Txeca, Alemanya, Portugal, 
Suècia, Suïssa, Noruega, etc.

I amb les beques pròpies de la UPV, les Promoe, pots realitzar un intercanvi 
acadèmic amb universitats de països com els Estats Units, Singapur, la Xina, 
Mèxic, l'Argentina, el Vietnam i el Canadà, entre altres.

Eixides professionals
En acabar aquests estudis, el graduat pot treballar en tasques de gestió, 
coordinació, execució i assessorament en les administracions públiques, 
institucions polítiques i altres organitzacions de caràcter públic que operen a 
l'àmbit europeu, estatal, autonòmic i local, a les que s'accedeix mitjançant 
oposició o contractació. I també com a gerent d'organismes autònoms, 
entitats públiques empresarials i fundacions públiques.

A l'empresa privada, l’alumnat en Gestió i Administració Pública resulta 
especialment atractiu en consultores, assessories, empreses concessionàries 
de serveis públics, empreses contractistes de l'administració, associacions, 
fundacions, col·legis professionals, organitzacions no governamentals i 
entitats que, en general, tinguen un contacte continu amb les 
administracions públiques, pel coneixement que té d'aquestes.

Pràctiques en empreses
Les pràctiques en empreses són voluntàries i en tots els 
convenis hi ha una bossa econòmica. Es poden realitzar 
pràctiques en aquelles empreses i administracions públiques 
que signen un conveni de col·laboració amb la Universitat 
Politècnica de València. Actualment, hi ha acords amb diversos 
ajuntaments, conselleries (com la de Benestar Social o la de 
Sanitat), la Diputació de València, la Sindicatura de Comptes de 
la Comunitat Valenciana, el Servei Valencià d'Ocupació 
(SERVOF), etc.

Continuació d’estudis
La Universitat Politècnica de València ofereix un gran nombre de màsters universitaris, 
als quals es pot accedir després d'haver cursat el Grau en Gestió i Administració 
Pública cursant les assignatures d'anivellació oportunes.

L'objectiu d'aquest grau és que els estudiants adquirisquen les habilitats i 
els coneixements necessaris per a poder ocupar llocs de treball de gestió 
tècnica en l'administració pública, directament o indirectament, si ho fan en 
empreses privades que treballen per a l'administració.

i forma part de 
la millor universitat tecnològica d'Espanya
segons el rànquing de XangaiEstudia a la

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

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…

- MU en Gestió Administrativa
- MU en Direcció Financera i Fiscal
- MU en Mitjà Social i Comunicació Corporativa
- MU en Gestió d'Empreses, Productes i Serveis
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Pla d’estudis
Crèdits establits per a obtindre la titulació

Formació Bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total

60.00 108.00 63.00 0.00 9.00 240.00

Assignatures que pots cursar

Formació bàsica
Dret Administratiu

Economia Política

Fonaments del Dret i Principis Constitucionals

Informàtica Aplicada

Introducció a la Ciència Política

Introducció a la Comptabilitat

Introducció a l'Estadística

Sociologia

Tècniques d'Investigació Social

Teoria de les Organitzacions

Formació obligatòria
Comptabilitat Pública

Direcció Estratègica d'Organitzacions Públiques

Dret Constitucional Espanyol

Dret del Treball i de la Seguretat Social

Economia de la Unió Europea

Economia del Sector Públic

Estadística Aplicada a l'Administració Pública

Estructures Administratives

Gestió de la Informació

Gestió de Recursos Humans

Gestió Financera

Gestió Jurídic Administrativa I - II

Gestió Pressupostària

Gestió Tributària

Informació i Documentació Administrativa

Règims d'Ocupació Pública

Tècniques i Mètodes de Gestió Pública

Formació optativa
Administració Electrònica Autonòmica

Alemany Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Anglès per a l'Administració B1 - B2

Aspectes Pràctics de la Gestió Econòmic Administrativa

Auditoria dels Sistemes d'Informació en Organitzacions 
Públiques

Consumidors, Ciutadans i Seguretat Pública

Control de Costos en els Sistemes de Salut i Serveis 
Socials Públics

Desenvolupament de Competències Directives i Treball 
en Equip

Economia Digital

Eines Finançament

Emprenedors i Creació d'Empreses

Emprenedoria Social

Ètica i Responsabilitat Social Corporativa

Francès Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Gestió de Qualitat

Gestió de l'Administració Local

Gestió de la Política Industrial i Tecnològica

Gestió del Document Electrònic

Gestió Estratègica d'Institucions Educatives

Gestió Laboral en les Organitzacions

Informes i Dictàmens Administratius

Immigrants i Emigrants

Instruments de Gestió Mediambiental

Italià Acadèmic i Professional A1 - A2

Màrqueting en el Sector Públic

Metodologia per a l'Elaboració del TFC per a GAP

Plans d'Igualtat

Polítiques Públiques i Tècniques de Participació 
Ciutadana

Valencià per a l'Administració C1 - C2


