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La Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET) és un dels 
centres de la Universitat de Lleida (UdL) situat al campus de 
Cappont. La UdL és una de les tres primeres Universitats Públi-
ques Espanyoles en qualitat docent i la segona en ocupabilitat. 

La FDET és el centre encarregat de l’organització dels estudis en 
els àmbits del dret, de l’economia i empresa i del Turisme. Oferta 
diferents graus, dobles graus, màsters i dobles màsters i també 
una àmplia oferta  en matèria de formació contínua i altres activi-
tats adreçades als professionals i a l’estudiantat, com els 
programes de postgrau i els programes de doctorat. És un dels 
centres de més tradició de la Universitat de Lleida i amb un 
major nombre d’estudiantat. 

Les titulacions de la Facultat formen professionals capaços 
d’adaptar-se a les necessitats canviants de la societat i l’empre-
sa. Per aquest motiu, en els plans d’estudis no només es té en 
compte la formació teòrica de l’estudiantat sinó també la seva 
formació pràctica, mitjançant la figura de les Pràctiques exter-
nes. Aquest és una assignatura obligatòria que es cursa en 
empreses i institucions públiques o privades, amb la finalitat 
d’apropar la realitat professional i acadèmica.

L’any 2015 l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (AQU-Catalunya) va emetre el certificat d’acreditació 
favorable a les titulacions impartides per la FDET. L'Agència per 
a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, AQU Catalun-
ya, és el principal instrument per a la promoció i l'avaluació de la 
qualitat al sistema universitari català. A partir de l'informe 
d'acreditació, AQU Catalunya reconeix, per mitjà de l'emissió del 
certificat i el segell de qualitat corresponent, les titulacions acre-
ditades. 

www.fdet.udl.cat

PRESENTACIÓ DE 
LA FACULTAT DE 
DRET, ECONOMIA I 
TURISME



GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES
Descripció dels estudis: El Grau en Administració i Direcció d’Empreses forma professionals que exerceixin activitats de gestió, 
direcció, assessorament i avaluació en l'àmbit global de l'organització o en qualsevol de les seves àrees funcionals (producció, 
recursos humans, finançament, comercialització, inversió, administració o comptabilitat).

Sortides professionals
• Consultor/a d'inversions i finances
• Analista de mercats
• Assessor/a fiscal
• Auditor/a
• Director/a comercial i expert/a en màrqueting
• Expert/a en comptabilitat
• Gestor/a i director/a d'empreses
• Gestor/a i director/a d'organitzacions públiques i d'institucions sense ànim de lucre

Estructura del títol
Duració: 4 cursos
Crèdits: 240 ects
Matèries de formació bàsica: 60 ects / Obligatòries 120 / Optatives 36 / Pràctiques externes 15 / Treball fi de grau 9

MÍNOR EN EMPRENEDORIA
El mínor és una formació complementària del Grau en Administració i Direcció d’Empreses dirigida a l’estudiantat  que vol 
completar la seva formació en el camp de l’emprenedoria i la creació d’empreses, a través d’una perspectiva analítica, pràctica 
i crítica, per assolir habilitats i capacitats genèriques relacionades amb l'ocupabilitat i el món professional.

Pla d’estudis www.grauade.udl.cat/en/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents.html

GRAU EN DRET 
Descripció dels estudis: Proporciona una formació de contingut generalista que té com a objectius que els graduats i les 
graduades assoleixin els coneixements, les destreses i les habilitats necessàries per al futur exercici de qualsevol professió 
jurídica.

Sortides professionals
• El lliure exercici com a advocat i procurador, una vegada superat el màster corresponent
• L'assessoria i consultoria jurídica en institucions públiques i empreses privades
• La participació en concursos per accedir a les professions següents: notari, registrador, funcionaris de l'Administració

de Justícia, funcionaris de les administracions públiques i dels organismes internacionals, entre d'altres

Estructura del títol
Duració: 4 cursos
Crèdits: 240 ects
Matèries de formació bàsica: 60 ects / Obligatòries 135 / Optatives 30 / Pràctiques externes 9 / Treball fi de grau 6

MÍNOR EN GÈNERE I DRET
El Mínor és una formació complementària del Grau en Dret que permet obtenir una especialització per desenvolupar l’activitat 
professional en polítiques d'igualtat a l'Administració, sindicats, organitzacions empresarials, empreses, organitzacions 
polítiques i entitats del tercer sector.

MÍNOR EN DRET EUROPEU
El Mínor és una formació complementària dels estudis del Grau en Dret que permet a l’estudiantat obtenir una especialització en 
aquesta àrea específica del coneixement. 

Pla d’estudis www.graudret.udl.cat/en/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents.html

GRAU EN TURISME 
Descripció dels estudis: El Grau en Turisme forma professionals que exerceixen la seva activitat en el sí d’institucions públiques 
i privades de l’àmbit turístic, els seus eixos vertebradors són les noves tecnologies, els idiomes i la gestió i direcció d’empreses 
turístiques, per donar resposta a un món global i un entorn canviant i tan competitiu com l’actual.

Sortides professionals

Estructura del títol
Duració: 4 cursos
Crèdits: 240 ects
Matèries de formació bàsica: 60 ects / Obligatòries 120 / Optatives 36 / Pràctiques externes 15 / Treball fi de grau 9

Pla d’estudis www.turisme.udl.cat/en/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents.html



GRAU EN TURISME 
Descripció dels estudis: El Grau en Turisme forma professionals que exerceixen la seva activitat en el sí d’institucions públiques 
i privades de l’àmbit turístic, els seus eixos vertebradors són les noves tecnologies, els idiomes i la gestió i direcció d’empreses 
turístiques, per donar resposta a un món global i un entorn canviant i tan competitiu com l’actual.

Sortides professionals

Estructura del títol
Duració: 4 cursos
Crèdits: 240 ects
Matèries de formació bàsica: 60 ects / Obligatòries 120 / Optatives 36 / Pràctiques externes 15 / Treball fi de grau 9

Pla d’estudis www.turisme.udl.cat/en/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents.html

DOBLE TITULACIÓ: GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA I GRAU EN ADMINISTRACIÓ I 
DIRECCIÓ D'EMPRESES    
Descripció dels estudis: La Doble Titulació és un itinerari que permet simultaniejar i completar els estudis del Grau en Enginyeria 
Informàtica i el Grau en Administració i Direcció d’Empreses, que imparteixen respectivament l’Escola Politècnica Superior i la 
Facultat de Dret, Economia i Turisme de la Universitat de Lleida. L´estudiant que completi satisfactòriament aquest itinerari 
obtindrà els dos títols.

Estructura del títol
Duració: 5 cursos
Crèdits: 372 ects
Matèries de formació bàsica: 99 ects / Obligatòries 234 / Pràctiques externes 15 / Treball fi de grau 24

Pla d’estudis www.doblegrauinformaticaiade.udl.cat/en/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents.html

•  Director/gerent d’empresa d’activitats   
 turístiques

• Responsable d’administració d’empresa   
 turística

• Responsable de comercialització de   
 productes turístics

• Responsable de gestió de reserves
• Director d’empreses d'allotjament
• Director d’àrea d’allotjament
• Director d'F&B
• Director d’agència de viatges
• Tècnic assessor d’esdeveniment / OPC
• Operador turístic (responsable de producte)
• Director d’empresa de transport de viatgers
• Cap d’oficina d’empresa de transport

• Cap d’escala aèria
• Tècnic assessor de gestió de recursos   

 turístics
• Gestor de productes
• Tècnic de gestió d’administracions   

 públiques
• Director de promoció de destinacions
• Responsable de programes de    

 desenvolupament turístic
• Director de patronat de turisme
• Director d’oficina de turisme
• Guia intèrpret
• Dinamitzador d’activitats
• Ajudant d’investigació, Consultor
• Professor



PODEU CONSULTAR L’OFERTA DE MÀSTERS A:  www.fde.udl.cat/ca/estudis/masters/

DOBLE TITULACIÓ: GRAU EN DRET I GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D'EMPRESES    
Descripció dels estudis: L’itinerari de doble  grau en Dret i Administració i Direcció d’Empreses proporciona la formació, els 
coneixements i la metodologia propis d’ambdós camps. D’una banda, forma  professionals capaços de realitzar tasques de 
gestió, assessorament i avaluació en les empreses que poden desenvolupar-se en l'àmbit global de l’organització o en qualsevol 
de les àrees funcionals: producció, recursos humans, finances, comercialització, inversió, administració o comptabilitat. D’altra 
banda, proporciona una formació jurídica bàsica que engloba tant els coneixements teòrics sobre l’ordenament jurídic així com 
les eines metodològiques necessàries per poder interpretar i aplicar les normes que l’integren. L’estudiant que completi 
satisfactòriament aquest itinerari obtindrà el títol de Graduat/Graduada en Dret i Graduat/Graduada en Administració i Direcció 
d’Empreses. Conseqüentment, l’estudiantat adquireix una doble preparació, des del punt de vista empresarial i des del punt de 
vista jurídic, la qual cosa augmenta les possibilitats d’ocupació, ja que han obtingut les competències i els coneixements propis 
de les dues titulacions. En aquest sentit, les opcions laborals més interessants pels graduats i graduades en aquest itinerari de 
doble Grau són: El lliure exercici de les professions d’advocat i de procurador, un cop superat el màster corresponent.
L’assessoria i consultoria jurídica en institucions públiques i empreses privades.
La participació en concursos per accedir a les professions següents: notari, registrador, funcionaris de l’administració de 
Justícia, funcionaris de les administracions públiques i dels organismes internacionals, entre d’altres.
L’exercici de la professió d’economista. En concret, se’ls capacita per al desenvolupament dels perfils professionals següents: 
Consultor/a d’inversions i finances. Analista de mercats. Assessor/a fiscal. Auditor/a. Director/a comercial i expert/a en 
màrqueting. Expert/a en comptabilitat. Gestor/a i director/a d’empreses. Gestor/a i director/a d’organitzacions públiques i 
d’institucions sense ànim de lucre.

Estructura del títol
Duració: 5 cursos
Crèdits: 366 ects
Matèries de formació bàsica: 69 ects / Obligatòries 267 / Pràctiques externes 15 / Treball fi de grau 15

Pla d’estudis www.doblegraudretade.udl.cat/en/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents.html

DOBLE TITULACIÓ: GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES I GRAU EN TURISME   
Descripció dels estudis: La Doble Titulació: Grau en Administració i Direcció d’Empreses i Grau en Turisme proporciona de 
manera conjunta la formació de l’estudiantat en els coneixements i les competències pròpies d’ambdues titulacions. Per un 
costat, l'alumnat adquireix els fonaments del sector turístic; i per l'altre costat, se'l capacita per gestionar i dirigir empreses i 
organitzacions turístiques. Constitueixen dos graus que es complementen i s'integren, perseguint la formació de professionals 
de l’empresa altament preparats amb coneixements especialitzats de l’àmbit turístic. S’incrementa, així, la qualificació 
professional dels titulats, ampliant, al mateix temps, les seves perspectives d’ocupabilitat. Completat aquest doble itinerari 
s'assoleixen els títols de Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Turisme.

Estructura del títol
Duració: 5 cursos
Crèdits: 309 ects
Matèries de formació bàsica: 72 ects / Obligatòries 204 / Pràctiques externes 15 / Treball fi de grau 18

Pla d’estudis www.adetur.udl.cat/en/pla-formatiu/pla-estudis-guies-docents.html

DOBLE TITULACIÓ: GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (UdL) I BACHELOR 
OF BUSINESS ADMINISTRATION (Novia UAS)
Institucions participants: 

• Facultat de Dret, Economia i Turisme de la UdL
• Novia University of Applied Sciences (Novia UAS) de Finlàndia

Descripció dels estudis:
Aquesta doble titulació neix amb la voluntat de possibilitar als estudiants de qualsevol de les dues universitats (UdL i NOVIA 
UAS) d'assolir una segona titulació en una universitat estrangera que els capaciti per afrontar amb majors garanties d'èxit els 
seus futurs reptes laborals. Amb aquesta doble titulació els estudiants d'ambdues universitats tindran l'oportunitat d'estudiar com 
a mínim un any acadèmic a l'altra universitat i rebre un títol d'ambdues institucions: el Bachelor of Business Administration 
(NOVIA UAS) i el Grau en ADE (UdL).
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