
DOBLE GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA I 
ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (GEIADE)

DESCRIPCIÓ DELS ESTUDIS

El Doble Grau GEIADE és un itinerari que permet simultaniejar i completar 
els  estudis  del  Grau  en  Enginyeria  Informàtica  (GEI)  i  el  Grau  en 
Administració  i  Direcció  d’Empreses  (GADE),  que  imparteixen 
respectivament l’Escola Politècnica Superior i la Facultat de Dret i Economia 
de la Universitat de Lleida.

Un estudiant  que completi  satisfactòriament aquest  itinerari  obtindrà  els 
títols de GEI i GADE.

JUSTIFICACIÓ

L'oportunitat  i  l'interès  d'aquesta  proposta  estan  fonamentats  en  els 
aspectes següents:

• Perfil professional.

El  sector  empresarial   ha  manifestat  repetidament,  en  la  seva 
interacció amb la universitat, l'interès per un perfil professional que 
combini els coneixements tecnològics amb els econòmics i de gestió 
empresarial.

• Estudis d'interès per a l'estudiantat.

L'estudiantat podrà obtenir en cinc anys dos títols de grau, tots dos 
amb  important  demanda  laboral,  assolint  un  perfil  professional 
atractiu per al sector empresarial, que  facilitarà la seva incorporació 
al món laboral.

• Estudiants d'alta qualificació.

Aquests  estudis  van  adreçat  a  estudiants  amb   bon  expedient 
acadèmic i d'alt grau d'implicació i motivació pels seus estudis.

• Perfil emprenedor.

La  combinació  de  la  formació  tecnològica  de  l’enginyer  informàtic 
amb la formació empresarial del graduat en ADE,  capacita aquests 
graduats per detectar oportunitats de negoci en l’àmbit de les TIC i 
endegar iniciatives innovadores de base tecnològica.



• Perfil acadèmic únic.

Aquest  doble  grau  no  s’està  oferint  en  l’actualitat  en  cap  altra 
universitat  catalana,  i  només  en  dos  universitats  públiques 
espanyoles.  Permet  a  la  UdL  oferir  una  formació  única  en  el  seu 
entorn.

ACCÉS I ADMISSIÓ D’ESTUDIANTS

Els estudiants que vulguin accedir a aquests estudis hauran de seguir el 
procediment habitual d’accés a la universitat, establert per la Generalitat de 
Catalunya.

El nombre de places ofertes per a l’accés d’aquests estudis serà limitat i 
específic, diferenciat de les places que s’ofereixin per al Grau en Enginyeria 
Informàtica i per al Grau en Administració i Direcció d’Empreses.

Els estudiants admesos seran considerats, a tots els efectes, alumnes de 
l’Escola Politècnica Superior i de la Facultat de Dret i Economia.

Als estudiants que tinguin superat un cicle formatiu de grau superior no 
se’ls reconeixerà com a superat cap crèdit del doble grau.

PLANIFICACIÓ DE L’ITINERARI

L’itinerari proposat permet a l’estudiant completar els estudis del Grau en 
Enginyeria  Informàtica (240 ECTS) i  del  Grau en  Administració  i  Direcció 
d’Empreses  (240  ECTS),   ja  que  permet  cursar  o  reconèixer  totes  les 
assignatures recollides en els respectius plans d’estudis.

Aquest  itinerari  permet  obtenir  tots  dos  graus  cursant  363 crèdits  ECTS 
distribuïts en 5 cursos.  La taula següent recull un resum de la quantitat de 
crèdits de cada tipus:

Denominació del Mòdul Tipus ECTS

Formació Bàsica Obligatori 93

Formació Obligatòria Obligatori 240

Pràctiques Tutelades en la Empresa Obligatori 15

Treball Fi de Grau Obligatori 15

Total 363



CALENDARI D’IMPLANTACIÓ

L’itinerari s’iniciarà el curs 2013/14, i s’implantarà progressivament seguint 
el següent cronograma:

2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

1r 
curs

2n 
curs

3r 
curs

4rt 
curs

5è 
curs

ORGANITZACIÓ DELS ESTUDIS

Per  tal  de  garantir  la  tutorització  i  acompanyament  dels  estudiants  que 
cursen  aquest  itinerari,  així  com  facilitar  l’encaix  entre  les  tasques 
desenvolupades pels dos centres implicats, es nomenarà un Coordinador del 
doble  itinerari,  que  a  tots  els  efectes  actuarà  com a  coordinador  d’una 
titulació.

Tanmateix,  per  tal  de  facilitar  la  formació  interdisciplinar  d’aquests 
estudiants,  es  crearà  un  grup  específic  per  als  estudiants  de  l’itinerari, 
sempre que sigui possible i d’acord amb la disponibilitat docent de l’àrea de 
coneixement  de  cada  assignatura.  En  cas  que  no  sigui  possible,  es 
procurarà que aquests estudiants siguin assignats al mateix grup mitjà.

NORMATIVA

Es desenvoluparà una normativa específica que desenvolupi  els aspectes 
organitzatius,  de  gestió  acadèmica  i  de  permanència  que  afecten  als 
estudiants del doble itinerari.

 


