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MINOR EN EMPRENEDORIA (Grau en ADE) 
Curs 2019-2020 

 

Què és? 

El MINOR és una proposta acadèmica dirigida l’estudiantat de quart curs del Grau en 
ADE que vulgui completar la seva formació bàsica amb competències en el camp de 
l’emprenedoria i la creació d’empreses, a través d’una perspectiva analítica, pràctica i 
crítica.  

 

Per què m'interessa fer un Minor? 

Perquè et permet assolir habilitats i capacitats genèriques relacionades amb l'ocupabilitat 
i el món professional. 

 

En què consisteix? 

L’estudiantat que vulgui cursar el Minor en Emprenedoria haurà de matricular i superar 
les següents assignatures: 

Codi Assignatura ECTS 
L’estudiant ha de cursar obligatòriament les següents assignatures:  
101333 Iniciativa Emprenedora i Creació d’Empreses 6 
101334 Gestió de l’Empresa Familiar  6 
101345 Treball Fi de Grau (Business plan)  9 
L’estudiant ha d’escollir una assignatura entre les següents:  
101330 Comerç Exterior (6 ECTS)  
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101332  Direcció i Gestió de persones (6 ECTS) 
101337 Valoració d’Empreses i Estratègia Financera (6 ECTS) 
L’estudiant ha d’escollir activitats de matèria transversal en l’àmbit de 
l’emprenedoria i la creació d’empreses (fins a 3 crèdits). Oportunament 
s’informarà d’aquestes activitats, d’acord amb l’oferta anual. 
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TOTAL CRÈDITS MINOR  30 
ECTS 

 
Nota:  L’estudiantat que cursi el Minor haurà de completar l’optativitat del Grau en ADE 
amb la resta d’assignatures optatives necessàries a la seva elecció. 
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Quin és el procés d’admissió?  

Per poder cursar el Minor en Emprenedoria és imprescindible:  

1. Has de completar el document de sol·licitud d’admissió al Minor en 
Emprenedoria i lliurar-lo fins al 30 d’agost a l’adreça: infocatempren@udl.cat  
 

2. En el període d’automatrícula (consultar els terminis a la Secretaria), has de 
matricular les assignatures optatives esmentades (3 en total) i el TFG.  
 

3. Posteriorment, rebràs un correu en què et confirmarem si has estat admès al 
Minor en Emprenedoria. L’admissió requereix dues condicions: (1º) Que hagis 
pogut matricular totes les assignatures optatives indicades i el TFG (2º) Que hi 
hagi places vacants. Cal tenir en compte que el Minor només disposa de 20 
places. Les sol·licituds  s’ordenaran per la nota mitjana de l’expedient acadèmic . 
 

 
Un cop admès al Minor en Emprenedoria.... 
 

1. L’estudiantat admès al Minor no ha de sol·licitar l’assignació d’àmbit temàtic del 
TFG. Durant el més de novembre et convocaran a una reunió on podràs conèixer 
el tutor/a que et dirigirà el TFG consistent en desenvolupar un Business Plan.  
 

2. Durant el curs 2019-2020 hauràs de matricular les activitats de matèria transversal 
que oportunament se t’indicaran. 

 
 
Més informació a: 
 
Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària 
Edifici Facultat de Dret, Economia i Turisme (Despatx 0.03) 
C. de Jaume II, 73 
25001 Lleida 
infocatempren@udl.cat 
+34 973 703 346 
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