
 

NORMATIVA DEL RECORREGUT EN ANGLÈS AL GRAU D’ECONOMIA i AL GRAU 
D’ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES.  

El recorregut en anglès dels graus en Administració i Direcció d’Empreses i en Economia és un 
projecte d’internacionalització dels estudis d’economia i empresa que suposa una major 
obertura i integració a l’Espai Europeu d’Educació Superior, alhora que és una mostra del 
senyal que la UIB vol donar de què l’anglès és important per als nostres graduats. Els alumnes 
que cursin el recorregut en sortiran amb un domini important de l’anglès, la qual cosa dóna 
resposta a la demanda del teixit empresarial i de la societat balear. Així mateix, el programa 
facilita la mobilitat internacional, tant de recepció (disponibilitat d’assignatures pels alumnes 
d’intercanvi que venen) com d’emissió d’estudiants. En qualsevol cas, es tracta d’un element 
de qualitat universitària de la Facultat i de la UIB.  

 

PROJECTE.  

Realitzar aquest recorregut en el grau d’Economia o en el grau d’ADE implica que una part 
significativa de les assignatures s’imparteixi en anglès (classes, lectures, exercicis, material, 
referències, etc. incloses). Haver cursat aquest recorregut donarà lloc a una menció o certificat 
acreditatiu al final del Grau, així com al Suplement Europeu al Títol, d’haver participat en el 
programa en anglès. En qualsevol cas, al Suplement Europeu al Títol s’indicarà el nombre de 
crèdits, les assignatures, les estades, etc., cursats en anglès, tant per als alumnes del 
recorregut en anglès com per als que no verifiquin tots els criteris necessaris per poder obtenir 
la Menció de “Recorregut curricular en anglès”. 

 

ORGANITZACIÓ DOCENT. 

La Facultat organitzarà grups específics pensats pels alumnes que vulguin dur a terme el 
recorregut en anglès. En qualsevol cas, els grups d’anglès estaran oberts a tots els estudiants. 
Cursar una assignatura en anglès vol dir que totes les activitats docents relacionades amb 
l’assignatura es faran en anglès:  

 La docència a classe del professor així com les preguntes dels alumnes, les respostes 
dels professors a classe, els exercicis, els exàmens, els treballs i les presentacions dels 
alumnes a classe.  

 El material que es lliurarà a l’alumne serà majoritàriament en anglès: transparències, 
articles, lectures, llibres de text, material audiovisual, etc. Ocasionalment es pot lliurar 

Així, és recomanable que l’alumne compti, com a mínim, amb un nivell d’anglès equivalent a 
B1. 

 

REQUISITS PER L’OBTENCIÓ DEL RECORREGUT CURRICULAR EN ANGLÈS  

Els alumnes que desitgin obtenir el recorregut en anglès hauran de: 

1. Superar a la UIB un mínim de 10 assignatures (60 ECTS) en anglès durant els 3 primers 
cursos del grau.  



2. A més a més, durant el grau, l’alumne haurà de fer una estada de com a mínim un 
semestre a un centre estranger cursant assignatures en anglès.  

3. Addicionalment, els alumnes del recorregut en anglès hauran d’escriure 
obligatòriament i, si escau, també defensar, el Treball de Fi de Grau en anglès.  

4. D’aquesta manera, el requisit global per tal d’assolir la certificació d’haver cursat el 
recorregut curricular en anglès implicarà tenir superats un mínim de 100 ECTS en 
anglès durant el grau. 

Un cop els alumnes hagin completat el recorregut en anglès se’ls reconeixerà també el nivell 
d’anglès necessari per tal d’assolir el grau.  

Si por motius excepcionals resultés impossible assignar pràctiques a aquells alumnes del 
recorregut en anglès que facin una estada en un centre estranger durant tot un curs acadèmic, 
es permetria completar la formació docent a través de la superació d’un nombre major de 
crèdits optatius.  

 

INSCRIPCIÓ  

Els alumnes que desitgin optar al recorregut en anglès o fer només alguna assignatura en 
anglès s’han de matricular als grups específics que la facultat organitza amb tal finalitat. Els 
grups d’anglès pel grau d’ADE són el 50 per les assignatures de primer curs, el 60 per les de 
segon i el 70 per les de tercer. En el cas del grau d’Economia els grups d’anglès són el 20 per les 
assignatures de primer curs, el 30 per les de segon i el 40 per les de tercer. Aquests grups estan 
oberts a tots els alumnes de la Facultat, tinguin intenció o no de completar el recorregut en 
anglès.  


