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TÍTOL PROPI D'ESPECIALISTA PROFESSIONAL DE COMPTABILITAT I 
FINANCES 

L'actual títol de Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses, presenta diverses 
oportunitats. D'una banda, oferix un “currículum” especialitzat per sectors 
empresarials, demandat per estos i que la Universitat no atenia. I, per un altre, per 
la pròpia caracterització de la Universitat Politècnica, permet interrelacionar les 
seues Escoles Tècniques (Agrònoms, Arquitectura, Camins, Industrials, 
Telecomunicacions i Informàtica) amb estos estudis en una doble direcció. 

No obstant, açò ha originat un menor desenvolupament dels coneixements en 
alguns dels subsistemes empresarials, com és el subsistema comptable financer, de 
gran importància en la presa de decisions en l'empresa, per la qual cosa s'oferta el 
títol propi que s'indica a continuació. 

La Facultat d'ADE, igual que altres centres de la UPV i d'altres universitats, ha 
dissenyat un títol propi, d'Especialista Professional en Comptabilitat i Finances, que 
es pot obtindre per l'alumnat d'ADE si, en paral·lel amb la realització d'ADE, tria 
com a assignatures de lliure elecció totes les que apareixen en la taula següent. 

Este títol va dirigit de manera especial als alumnes matriculats en la Facultat d'ADE, 
a fi d'oferir-los la possibilitat d'una titulació conjunta, millorar els seus 
coneixements en comptabilitat i finances, i facilitar el seu ocupació. 

La titulació es compon d'un total de 40,5 crèdits, dels quals 13,5 són reglats i 
s'impartixen en matèries troncals de la Llicenciatura en ADE, i la resta, 27, 
s'impartixen per mitjà d'assignatures de lliure elecció oferides en esta Facultat. 

Les assignatures reglades troncals que cal cursar de la Llicenciatura en ADE són les 
següents: 

Comptabilitat Financera (7,5 crèdits), de 1r curs 

Economia de l'Empresa II (6 crèdits), de 2n curs 
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RELACIÓ D'ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ DE LA LLICENCIATURA 
ADE, NECESSÀRIES PER A OBTINDRE EL TÍTOL PROPI DE LA UPV DE 
COMPTABILITAT I FINANCES: 

Curs Semestre Assignatura Crèdits 

2n A i B Mètodes Matemàtics per a l’Empresa 6 

3r A i B  Ampliació de Comptabilitat Financiera 6 

4t A Comptabilitat Pública 2,25 

4t B Comptabilitat de Gestió 3,75 

5t A Mercats Financiers i Valoració d’Empreses 5,25 

5t B Règims i Especialitats del Sistema Tributari 3,75 

  Projecte de Fi de Títol Propi  

 

MATRÍCULA 

La matrícula es realitzarà en la Facultat d'ADE en els terminis oficials establits per 
la Universitat Politècnica de València. 

ACCÉS 

Places: Per a cada una de les assignatures de lliure elecció hi haurà un únic grup de 
100 alumnes màxims. 

Recomanacions de matrícula: Per a poder accedir els alumnes a este títol, les 
assignatures de lliure elecció hauran de cursar-les de la manera següent: 

Per a cursar l'assignatura de “Mètodes Matemàtics per a l'Empresa”, hauran d'haver 
aprovat l'assignatura troncal de “Fonaments Matemàtics”. 

Per a cursar l'assignatura de “Ampliació de Comptabilitat Financera”, hauran 
d'haver aprovat l'assignatura troncal de “Comptabilitat Financera”. 

Per a cursar l'assignatura de “Comptabilitat Pública” hauran d'haver aprovat 
l'assignatura de troncal de “Comptabilitat Financera” 

Per a cursar l'assignatura de “Comptabilitat de Gestió” hauran d'haver aprovat 
l'assignatura troncal de “Comptabilitat Analítica”. 

Per a cursar l'assignatura de “Mercats Financers i Valoració d'Empreses” hauran 
d'haver aprovat l'assignatura troncal de “Economia de l'Empresa II”. 

Per a cursar l'assignatura de “Règims i Especialitats del Sistema Tributari” hauran 
d'haver aprovat l'assignatura de lliure elecció de “Ampliació de Comptabilitat 
Financera”. 


