PERFIL DEL GRADUAT EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES – ADE
El graduat en Administració i Direcció d’Empreses – ADE, és una persona amb una formació
bàsica i integrada de les estructures organitzatives i del funcionament de les empreses,
especialment les petites i mitjanes, en tots els seus àmbits funcionals, així com del marc
econòmic i social en el qual es creen i desenvolupen, amb una especial atenció al foment
de l'esperit emprenedor i als valors de l'esforç, la responsabilitat, la creativitat i la voluntat
de servei al teixit empresarial. Les habilitats fonamentals que domina són: l'elaboració,
síntesi, comprensió i interpretació de dades rellevants per elaborar argumentacions i
solucions per l'empresa; la transmissió d'idees, problemes i solucions per l'aplicació
pràctica en les organitzacions; emprendre i culminar projectes de forma autònoma o en
equip, i negociar l'assumpció d'acords.

OBJECTIUS DEL GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES – ADE
El principal objectiu d’aquesta titulació és capacitar professionals per atendre les
exigències de la gestió i direcció empresarial, especialment de les petites i mitjanes
empreses, i el seu comportament en relació al seu entorn. A més, fa un èmfasi especial en
el desenvolupament de la cultura emprenedora, tot promovent una actitud activa i desperta
en la detecció i aprofitament d’oportunitats de negoci.
Oferir els coneixements sobre les diferents àrees funcionals de l'empresa, i facilitar-ne la
comprensió i l'actualització permanent.

SORTIDES PROFESSIONALS DEL GRADUAT EN ADMINISTRACIÓ I
DIRECCIÓ D’EMPRESES – ADE
Les sortides són moltes i diverses, totes elles en llocs de responsabilitat ja sigui en la
direcció general o comandament intermedi en qualsevol àrea específica o departament de
l’empresa.
Concretament poden fer de:
Gestor/a i director/a d’empreses, gestor/a i director/a d’organitzacions públiques i
d’empreses sense ànim de lucre, gestor/a i director/a d’entitats financeres, assessor/a
fiscal i tributari/a, auditor/a, expert/a comptable, expert/a financer/a, responsable de
tresoreria, controller economicofinancer, consultor/a d’inversions i finances, analista de
mercats, director/a comercial, expert/a en màrqueting, responsable d’internacionalització,
director/a de logística i operacions, director/a de recursos humans, tècnic/a en creació
d’empreses i auto-ocupació, consultor/a estratègic...
El grau està pensat, per últim, per dotar dels coneixements i capacitats necessaris per
crear una empresa pròpia, i esdevenir així un emprenedor/a.

