
       

 

Dades bàsiques del títol  
 
El Grau en Direcció d’Empreses (BBA) que proposa ESADE aportarà a la societat graduats amb 

una perspectiva integral i internacional de les organitzacions, capaços d’aplicar els 

coneixements i les eines pròpies de cadascuna de les àrees funcionals de l’empresa al servei  d 

l’estratègia empresarial i d’acord amb els valors de sostenibilitat i responsabilitat de les 

organitzacions.  

 

Titulació oficial: per l’ Universitat Ramon Llull 

Branca de Coneixement: Ciències Socials i Jurídiques  

Centre on s’imparteix: ESADE Campus Barcelona-Sant Cugat 

Cursos implementats del grau: S’han implementat  5 edicions del Grau en Direcció d’Empreses 

(BBA) 

BOE: BOE-A-2009-315 Resolució del 23 de desembre de 2008 

DOGC: DOGC núm. 5271 - 03/12/2008 Ordre IUE/516/2008, del 14 de novembre  

 

 

Objectiu de la titulació  

L¡objectiu global d’aprenentatge per al Programa de Grau en Direcció d’Empreses - BBA és el 

següent: 

Objectiu global d’aprenentage  

Al final del programa, els graduats i graduades hauran de mostrar una perspectiva integral i 

internacional de les organitzacions, i destresa en l’aplicació dels coneixements i eines pròpies 

de cadascuna de les seves àrees funcionals, al servei de l’estrategia empresarial i d’acord amb 

els valors de sostenibilitat i responsabilitat de les organitzacions.  

D’aquest objectiu general s’en deriven els objectius específics d’aprenentage, que es detallen a 

continuació:  

Objectius específics 

a. Disposar d’un llenguatge bàsic relacionat amb el mon de l’empresa, el que implica 
un coneixement en profunditat dels concpetes i eines fonamentals de gestió 
vinculats a les diferents àrees funcionals.  

 
b. Desenvolupar les habilitats necessàries que els permetin tenir una visió integral i  

general de les organitzacions i de l’entorn en el que es mouen, més enllà dels seus 
aspectes funcionals.  
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c. Demostrar rigor, esperit crític i creativitat en l’aplicació dels coneixements i les 
habilitats desenvolupades pròpies del desenvolupament de l’activitat professional 
en els diferents àmbits de la direcció d’empreses. 

 

d. Ser capaços de contribuir, des de l’àmbit funcional, a la estratègia global de 
l’empresa, amb una visió internacional de l’organització. 

 

e. Arribar a esdevenir professionals i directius o directives emprenedors i reflexius, 
sensibles a la diversitat i conscients de la seva responsabilitat personal i professional 
respecte a la societat; persones que han cultivat la qualitat humana i el sentit de la 
solidaritat i de la justícia.  

 

 

Transferència i reconeixement de crèdits: sistema proposat per la 

universitat d’acord amb l’article 13 del Reial decret 1393/2007 

 

Regulació general 

El Reial decret 1125/2003, de 5 de setembre, pel qual s’estableix el sistema europeu de crèdits 

i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i amb validesa a 

tot el territori nacional. 

El Reial decret 285/2004, de 20 de febrer; el Reial decret 309/2005, de 18 de març, i l’Acord 

del Consell de Coordinació Universitària del Ministeri d’Educació i Ciència (MEC), de 25 

d’octubre de 2004, que estableixen els criteris que són d’aplicació general respecte a la 

convalidació i l’adaptació d’estudis. 

El Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments 

universitaris oficials. 

Tal com estableix la regulació general, sempre que la titulació de procedència pertanyi a la 

branca de ciències socials i jurídiques, seran objecte de reconeixement els crèdits 

corresponents a les matèries de formació bàsica d’aquesta branca. 

En cas de procedir d’una branca diferent, també seran objecte de reconeixement els crèdits 

corresponents a aquelles matèries de formació bàsica cursades que pertanyin a la branca de 

ciències socials i jurídiques. 

Els crèdits restants seran reconeguts tenint en compte l’adequació de les competències i els 

coneixements adquirits per l’estudiant, com també els previstos en aquest pla d’estudis. 

Tot això es duu a terme seguint el procés que es proposa tot seguit: 
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Procés 

a. L’estudiant, un cop matriculat a ESADE, sol·licita el reconeixement de crèdits dels estudis 

que hagi cursat i aprovat en altres centres universitaris amb titulacions oficials. 

b. L’alumne presenta la sol·licitud a la Secretaria Acadèmica i hi aporta els documents 

següents: 

§ Certificació de notes dels estudis previs, on figuren les assignatures en qüestió. 

§ Programa de les assignatures de les quals demana el reconeixement. 

c. La direcció acadèmica del programa verifica la documentació i, si és correcta, la remet al 

professor responsable de l’assignatura. 

 

Normas de permanencia 

Todas las asignaturas tendrán 4 convocatorias, más una de gracia en condiciones 

extraordinarias. 

Paso de 1.º a 2.º 

- Podrán pasar a 2.º curso los estudiantes con un máximo de 15 ECTS suspendidos de 

1.º, una vez agotadas las convocatorias establecidas, sin tener en cuenta los idiomas 

en este cálculo. 

- Podrán repetir el 1er. curso los estudiantes con un número de entre 16 y 24 ECTS 

pendientes de 1.º. En este caso, se repetirán únicamente las asignaturas pendientes y 

la carga de trabajo se completará con asignaturas optativas. 

- El alumno/a que suspenda 25 o más créditos ECTS de 1º, una vez agotadas las 

convocatorias establecidas, sin tener en cuenta los idiomas en este cálculo, causará 

baja académica, no pudiendo continuar cursando el grado en ESADE. 

Paso de 2.º a 3.º  

- Podrán pasar a 3er. curso los estudiantes con un máximo de 20 ECTS suspendidos de 

cursos anteriores, después de las dos primeras convocatorias. 

- Se podrá repetir 2.º una vez, siempre y cuando no se haya repetido 1.º. 

 

Paso de 3.º a 4.º 

- Podrán pasar a 4.º curso los estudiantes con un máximo de 20 ECTS suspendidos de 
cursos anteriores, siempre y cuando se tenga aprobado idioma moderno III 

- Se podrá repetir 3.º una vez, siempre y cuando no se hayan repetido 1.º o 2.º. 
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