
Per què un Grau en ADE?
El Grau en Administració i Direcció d’Empreses de l’Euncet 
et proporciona la formació i les competències necessàries 
per desenvolupar-te com a professional en l’àmbit de la 
direcció, la gestió d’empresa i l’emprenedoria, entre d’altres. 
Et proporcionem una formació d’universitat privada, amb 
titulació homologada per la UPC, a un preu al teu abast i 
amb opcions de finançament. A més, ara el tens en modalitat 
presencial i semipresencial.

Titulació oficial
Graduat/da en Administració i Direcció d’Empreses per la 
Universitat Politècnica de Catalunya 

Estudis oficials homologats per l’EEES —Espai Europeu 
d’Educació Superior—, d’acord amb el Pla de Bolonya. 

Titulació pròpia
Graduat/da en Direcció i Creació d’Empreses 
per l’Euncet Business School

Alumni Euncet: junts per créixer

Alumni Euncet és l’associació d’antics alumnes de 
la universitat. Té com a missió potenciar els vincles 
personals dels antics alumnes, per crear una xarxa 
generadora de valor i fomentar el desenvolupament 
professional dels seus associats.

Ctra. de Terrassa a Talamanca, km 3 
08225 Terrassa (Barcelona)

grados@euncet.es 
www.euncet.es

Segueix-nos!

Des de 1980 amb voluntat de formar persones i 
equips directius que potenciïn les empreses.

Situada al Vallès Occidental, 
ens permet formar alumnes d’arreu de Catalunya

Tel. 93 547 60 66

GRAUS

Grau ADE
Administració i Direcció d’Empreses
Presencial i Semi-presencial

Grau MKT
Màrqueting i Comunicació Digital
Presencial i Semi-presencial

CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN

B2B
Vendes Business to Business

MINDFULNESS

MÀSTER EXECUTIVE MBA

EMBA - EXECUTIVE MBA
PDD+PHD+Especialització+TFM

MÀSTERS EN ÀREA MANAGEMENT

MÀSTER EN MANAGEMENT
PDD+PHD+TFM

MÀSTER EN MANAGEMENT 
PRESSUPOSTARI
PDD+PCG+TFM

MÀSTERS EN ÀREA COMERCIAL

MÀSTER EN DIRECCIÓ 
DE MARQUETING
PMED+PMO+TFM

MÀSTER EN DIRECCIÓ 
COMERCIAL
PMED+PDV+TFM

MÀSTER EN MÀRQUETING 
I COMERCIO EXTERIOR
PMED+PCE+TFM

MÀSTERS EN ÀREA FINANCERA

MÀSTER EN FINANCES 
ALTA DIRECCIÓ
PF+PCG+TFM

MÀSTERS EN ÀREA OPERACIONS

MÀSTER EN DIRECCIÓ 
D’OPERACIONS I LOGÍSTICA 
INTEGRAL
PGO+PLI+TFM

POSTGRAUS EN MANAGEMENT

PDD
Postgrau en Deenvolupament Directiu

PHD
Postgrau en Habilitats Directives

PCG 
Postgrau en Control de Gestió

POSTGRAUS EN MÀRQUETING I VENDES  
Especialització

PMED
Postgrau en Màrqueting i 
Estratègia Digital

PMO
Postgrau en Màrqueting On-line

PDV
Postgrau en Direcció de Vendes

PCE
Postgrau en Comercio Exterior

POSTGRAU EN FINANCES 
Especialització

PF
Postgrau en Finances

POSTGRAUS EN OPERACIONS
Especialització

PGO
Postgrau en Gestió d’Operacions i 
SCM

PLI
Postgrau en Logística Integral

Euncet = Èxit

La nostra activitat docent s’inicià a Terrassa l’any 
1980, amb la voluntat de formar persones i equips 
directius que potenciessin les petites i mitjanes 
empreses. L’Euncet, com a escola universitària, neix 
el 1996, any en què passem a ser un centre adscrit 
de la Universitat Politècnica de Catalunya.
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Borsa de treball
La borsa de treball de l’Euncet és un servei adreçat a tots 
els alumnes que estan cursant actualment qualsevol dels 
estudis que impartim i als Alumni (antics alumnes de la 
universitat que estan donats d’alta a l’associació).

Algunes de les empreses 
col·laboradores:

“El 91% dels alumnes 
s’incorporen al 
mercat laboral”

• Accenture 
• Deloitte
• Würth España
• NH Hoteles 
• Grupo Inditex 
• Agbar 
• Sony 
• CIRSA
• T-Systems

• General Electric
• Banc de Sabadell 
• Mitsubishi 
• Grifols 
• Applus 
• Mapfre 
• Double Tree by Hilton
• Johnson Controls

Grau en
Administració i Direcció
d’Empreses
Titulació oficial
Graduat/da en Administració i Direcció d’Empreses 
Universitat Politècnica de Catalunya 
Estudis oficials homologats per l’EEES —Espai Europeu d’Educació Superior

Sortides professionals
Director general
Emprenedor
Director d’expansió internacional
Director financer
Desenvolupament de nous mercats
Director d’operacions
Responsable de compres
Director de delegació-sucursal
Director àrea de negoci
Project manager

Sectors i àrees
Comerç internacional
Banca i asseguradores
Sector farmacèutic 
Assessoria fiscal i tributària
Start-ups
Noves tecnologies
Internet i e-commerce
Consultoria estratègica
Administració pública
Docència i investigació

Més informació al telèfon 93 547 60 66

LA CARRERA AMB 

MÉS SORTIDES 

PROFESSIONALS



Tu tries!
Itinerari d’assignatures optatives.

Itinerari de pràctiques a empresa: 
Completa la teva formació amb una 
orientació pràctica.

Itinerari de mobilitat: 
Pots cursar a altres universitats 
matèries relacionades amb el pla 
d’estudis.

Projecte de final de grau
El treball de fi de grau sintetitza les 
capacitats adquirides durant el curs, 
i avalua el desenvolupament de les 
competències associades. L’alumne 
el pot desenvolupar a l’Euncet, en 
el marc de l’itinerari de pràctiques o 
en el marc de l’itinerari de mobilitat 
internacional. 

“Here and 
Now is an 
opportunity 
to start 
your future 
career”

Euncet disposa d’acords amb diverses 
universitats dins del marc de programes com 
el Sòcrates-Erasmus de la Unió Europea i el 
programa CINDA, entre d’altres. 

Alemanya: 
Hochschule Aalen
TH Wildau
Hochschule Furtwangen

Finlàndia: 
Tamk University of Applied Sciences

França: 
INSEEC Paris
ECE de Lyon-Bordeaux (Groupe INSEEC)

Grècia: 
Technological Educational Institute of West Macedònia

Holanda: 
Hogeschool Utrecht
Rotterdam University

Itàlia: 
Unviersità degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Unimore

Portugal: 
Escola Superior de Tecnologia i Gestao de Felgueiras 
ISCAP- School of Accounting and Administration of Porto 
Universidade Nova Lisboa
IPAM The Marketing School

Polònia: 
Warsaw University of Technology

Suècia: 
Blekinge Institute of Technology

Panamà: 
Universidad de Alta Dirección (UAD – Grupo Educativo ADEN)

Mèxic: 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Argentina: 
Universidad Nacional de Quilmes

Brasil:
Universidade de Sao Paulo

Colòmbia: 
Universidad del Norte

Taiwan: 
National Taiwan University of Science and Technology

Corea del Sud: 
Soongsil University

Qui pot accedir?

· Estudiants de batxillerat amb PAU
· Cicles formatius de grau superior (CFGS)
· Titulats universitaris
· Estudiants estrangers
· Proves d’accés per a adults
· Majors de 40 anys amb experiència 

professional
Reconeixement de fins a 36 crèdits ECTS de cicles 
formatius de grau superior.

Serveis
· Servei de transport gratuït. 
· Bus des de les estacions de tren de 
  FGC i RENFE de Terrassa
· Biblioteca i sales de treball
· Wi-Fi a tota la universitat
· Aules multimèdia
· Campus online
· Pàrquing gratuït
· Servei de bar i restaurant

Modalitats

Presencial 
De 9.30 a 13.30 h, de dilluns a divendres. 
L’horari lectiu es complementa amb el 
temps d’estudi i la realització de treballs 
fora de l’aula. 

Semipresencial 
De 18 a 22 h, dos dies a la setmana, 
dilluns i divendres. Integra les sessions 
presencials amb l’entorn virtual, gràcies 
a la incorporació d’eines innovadores de 
gestió aplicades a l’educació (recursos 
didàctics en diferents formats, eines 
d’autoavaluació i seguiment, eines de 
comunicació amb professorat i companys, 
i classes magistrals enregistrades). Amb 
aquest sistema, l’alumne pot gestionar el 
seu temps, participar activament, i rebre 
atenció i seguiment personalitzat per part 
dels professors.

Primer curs Obligatòria ECTS
Desenvolupament professional I • 6
Eines de productivitat personal • 6
Fonaments de màrqueting  • 6
Matemàtiques I • 6
Organització i administració d’empreses I • 6

Anglès I • 6
Desenvolupament professional II • 6
Introducció a l’economia • 6
Matemàtiques II • 6
Sociologia • 6

Segon curs Obligatòria ECTS
Comptabilitat financera I • 6
Direcció comercial I • 6
Economia espanyola i mundial • 6
Estadística I • 6
Anglès II • 6

Matemàtiques financeres • 6
Comptabilitat financera II • 6
Direcció comercial II • 6
Dret civil i mercantil • 6
Estadística II • 6

Tercer curs Obligatòria ECTS
Comptabilitat de costos I • 6
Dret fiscal I • 6
Macroeconomia • 6
Planificació i anàlisi d’empreses • 6
Relacions laborals • 6

Comptabilitat de costos II • 6
Desenvolupament professional III • 6
Direcció financera I: inversió • 6
Dret fiscal II • 6
Microeconomia • 6

Quart curs Obligatòria ECTS
Direcció de recursos humans • 6
Direcció financera II: finançament • 6
Mercats i instruments financers • 6
Organització i administració d’empreses II • 6
Sistemes d’informació • 6

Optativa 6
Optativa 6
Optativa 6
Projecte Empresarial • 12

Programa de Beques
T’ho volem posar fàcil: t’ajudem a cercar la millor opció de 
finançament i les opcions d’ajudes a què pots accedir, segons 
el teu cas concret i el tipus d’estudis que vulguis cursar.  
Contacta amb nosaltres per informar-te de totes les facilitats 
de pagament i del programa de beques i ajuts:

• Pagament de la matrícula fraccionat
• Borsa d’ajudes a l’estudi
• Bonificacions i exempcions en la matrícula en alguns casos 

especials
• Bonificació dels estudis mitjançant el crèdit de formació de 

les empreses
• Beques i ajuts 
• Préstec de Caixa d’Enginyers amb condicions especials per 

als nostres alumnes 

Simuladors

Els simuladors són innovadors 
sistemes d’aprenentatge interactius 
que reprodueixen situacions pròpies 
del món dels negocis. D’aquesta 
manera, els estudiants experimentaran 
les conseqüències de les seves 
decisions en un  escenari el més 
proper a la seva futura realitat.

Vine a estudiar amb nosaltres!
Contacta al 93 547 60 66

Anglès
A partir del tercer curs, s’imparteixen diverses assignatures en 
anglès. A més, sigui quin sigui el teu nivell, t’oferim  
cursos d’anglès especialitzats en l’entorn empresarial.


