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ANDREA PASTOR. Quins motius han fet que s’implan-

tara aquest grau a la Universitat de València? 

MARÍA DOLORES MONTAGUD. Aquesta carrera no existia 

a les universitats espanyoles fi ns que l’agost de 2008, el 

Consell de Ministres li va atorgar caràcter ofi cial en ins-

criure al Registre d’Universitats, Centres i Títols (RUCT) 

el grau en Finances i Comptabilitat de la Universitat Car-

les III. És un títol ofi cial de nova creació. Fins aquest 

moment la major part de les matèries pròpies d’aquest 

grau es donaven en ADE i en Empresarials. En canvi, als 

països anglosaxons la càrrega lectiva dels continguts 

comptables i fi nancers d’aquestes carreres era molt 

reduïda perquè els havien absorbit títols específi cs. Paï-

sos europeus com ara França, els Estats Units i països 

amb infl uència anglosaxona tenien titulacions d’aquest 

tipus. L’experiència demostrava que el mercat ho dema-

nava. A més, quan miràvem els estudis de l’Observatori 

d’Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL) 

de la Universitat de València i d’alguns portals d’ocupació, 

DIÀLEGS

Grau en Finances i Comptabilitat

«Som la titulació 
amb més 

estudiants que 
provenen de cicles 

formatius»
Coordinació: Magda R. Brox

Fotos: Miguel Lorenzo

1_María Dolores Montagud, coordinadora del grau 
en Finances i Comptabilitat de la Universitat de València

2_Naomi Round, estudianta de segon de batxillerat 
del Colegio Palma, de Paterna

3_Mari Cruz Alemany, orientadora 
del Colegio Palma, de Paterna

4_Andrea Pastor, estudianta de segon 
de batxillerat  del Colegio Palma, de Paterna

es posava de relleu que la major part de l’oferta laboral, 

prop del 60%, exigia un perfi l formatiu en l’àmbit de l’ad-

ministració i les fi nances, i el 40% restant per a les altres 

àrees de l’empresa. D’aquests estudis també es despre-

nia que la major part dels llicenciats i llicenciades s’ha-

vien especialitzat en aquestes dues àrees fent cursos 

addicionals. A més, recentment, la televisió va emetre un 

reportatge sobre el tipus de professionals que demana-

ven les empreses espanyoles. En primer lloc, hi havia els 

especialistes en comptabilitat i fi nances, per davant fi ns i 

tot de les enginyeries. 

NAOMI ROUND. Quines qualitats hauria de tenir l’estu-
diantat que vulga cursar aquesta carrera?
MARÍA DOLORES. Com a requisit d’entrada, simplement 

cal aprovar el batxillerat i la selectivitat o venir d’un cicle 

formatiu de grau superior. Les assignatures de modalitat 

que ponderen 0,2 per a Finances i Comptabilitat són: Eco-

nomia de l’Empresa, Geografi a, Matemàtiques Aplicades 

a les Ciències Socials II, Matemàtiques II i Física.

25



26 FUTURA

DIÀLEGS

de les universitats espanyoles que més estudiants rebem i 

enviem. I a més també oferim programes d’intercanvi amb 

totes les universitats del país on s’imparteix aquest grau.

NAOMI. Una vegada acabats els estudis de grau, quins 
màsters s’ofereixen?
MARÍA DOLORES. Podeu cursar-ne diversos. Per exem-

ple, el Màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de 

Gestió, que tenim a la Facultat. També es pot continuar 

amb un altre que es diu Ciències Actuarials i Financeres. 

MARI CRUZ. En l’àmbit de l’economia hi ha molts graus. 
En què es diferencien els uns dels altres? 
MARÍA DOLORES. L’economista és més generalista i tre-

balla més en institucions. Estudia els problemes macro-

econòmics, mentre que nosaltres ens situem en l’àmbit 

de la microeconomia, en l’entorn  de l’empresa. ADE és 

també més generalista i és a partir de tercer quan ele-

geixen un dels sis itineraris que s’ofereixen com a especi-

alitat. Nosaltres ens dediquem més a la realitat social 

i empresarial, dominada per la prevalença d’empreses 

petites i mitjanes, perquè tant al nostre país com a Europa 

el 99% de les empreses són pimes. I els empresaris 

necessiten professionals que s’ocupen de totes les àrees 

de l’empresa. 

NAOMI. Quins consells donaries als estudiants que 
comencen primer? 
MARÍA DOLORES. En aquest grau són molt importants 

les matemàtiques. Hi ha també altres matèries a les 

quals cal donar importància, com ara les competències 

comunicatives (saber parlar i escriure amb correcció), 

la comprensió lectora i el treball en equip.

MARI CRUZ. Com han canviat les classes després de 
l’adaptació dels estudis a l’espai europeu d’educació 
superior? 
MARÍA DOLORES. L’assistència a classe és obligatòria 

i la docència és presencial. Hi ha avaluació contínua que 

com a mínim representa el 20% de la qualifi cació fi nal (hi 

ha assignatures en què arriba a un 50%). També s’estudia 

la càrrega de treball de l’estudiantat en totes les assig-

natures, de manera que es procura ajustar-la. És la 

mateixa idea que hi ha a l’ensenyament secundari, som 

un claustre de professorat que compartim alumnes. 

ANDREA. Però quin és el perfi l de l’alumnat que millor 
encaixa en la titulació? 
MARÍA DOLORES. Han de ser persones motivades per a 

treballar en àrees administratives i en mercats fi nan-

cers. Estem en un moment en què els comportaments 

incorrectes en els mercats fi nancers ens han portat a 

una situació de crisi. I a més, la normativa comptable és 

cada vegada més complexa.

NAOMI. Quina és l’estructura del grau? 
MARÍA DOLORES. A diferència de l’estructura d’ADE, 

que implanta itineraris curriculars per afavorir l’especi-

alització, nosaltres no tenim itineraris perquè el grau ja 

és una especialització en sí mateix. Hi ha una part de 

troncalitat molt important en les dues grans àrees, que 

són fi nances i comptabilitat, després una àrea de fi scali-

tat i una altra de mètodes quantitatius (estadística, eco-

nometria...) prou notòria. Aquests són els quatre grans 

àmbits. I, a més, tenim un mòdul sobre formació general 

econòmicoempresarial, que aborda la cultura general 

per a viure en societat des del punt de vista del món dels 

negocis, que inclou una assignatura d’economia valenci-

ana i altres assignatures que fomenten valors dins la 

política mediambiental o la igualtat entre dones i homes. 

Quan l’alumnat arriba a quart pot elegir entre completar 

la formació amb aquest mòdul o ampliar els coneixe-

ments i les competències pròpies del títol.

MARI CRUZ ALEMANY. El món dels negocis continua 
sent masculí? 
MARÍA DOLORES. Tradicionalment, en aquesta facultat 

el nombre de dones supera el d’homes, i, sense voler 

discriminar, elles solen tenir els millors expedients. 

Però, és cert que, en general, quan arriben al món labo-

ral han de demostrar més. En la nostra titulació hi ha 

moltes dones, però la particularitat és que som la titula-

ció amb més estudiants que provenen de cicles forma-

tius de grau superior de tota la Universitat de València, 

amb un 61%. Per això, ens hem proposat d’establir una 

sèrie d’activitats d’anivellament per a ells. 

ANDREA. Podríeu explicar-nos en què consisteix la 
part pràctica del grau. 
MARÍA DOLORES. Tenim una troncalitat molt defi nida. Hi 

ha una sola optativa en segon curs, i després, fi ns a quart, 

no n’hi ha més. El segon semestre d’aquest últim curs es 

dedica a les pràctiques en empresa, que són obligatòries 

(24 crèdits) i a fer el treball de fi  de grau, que són sis crè-

dits més i que ha d’estar vinculat a les pràctiques.

NAOMI. Pel que fa a la mobilitat dels estudiants, hi ha 
convenis amb altres universitats? 
MARÍA DOLORES. La Facultat d‘Economia té una dilatada 

experiència a enviar estudiants a l’estranger, a més som 

«Tant al nostre país com a Europa 
el 99% de les empreses són pimes. 
I els empresaris necessiten 
professionals que s’ocupen de totes 
les àrees de l’empresa»
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UNA NOVA 
TITULACIÓ

El grau en Finances i Comptabilitat 
representa una novetat en els estudis 
oferts per la Universitat de València. 
No és una transformació ni l’herència 

de la diplomatura en Empresarials 
i té una forta demanda 

en el mercat. 

CENTRE: 
Facultat d’Economia

CAMPUS: Els Tarongers
WEB: www.uv.es/economia 

TEL.: 963 864 100 (centraleta)
CRÈDITS: 240

CURSOS: 4

GRAU EN FINANCES 
I COMPTABILITAT 

El perfi l de les graduades i els graduats 
en Finances i Comptabilitat és especialment 

adequat per a respondre a les necessitats de gestió 
de les pimes, per a dedicar-se al camp de l’auditoria 

i a tots els àmbits relacionats amb els serveis fi nancers 
especialitzats: gestió i assessorament d’entitats 
fi nanceres, assegurances, empreses consulto-

res, empreses d’auditoria, departaments 
de comptabilitat, fi nances, costos, 

tresoreria, anàlisi i gestió de riscos 
i d’inversions, etc.

Classe de Comptabilitat Financera a l’Aulari Sud 
del Campus de Tarongers.

PLACES PER A PRIMER:
210 (70 per grup)

NOTA DE TALL: 8,23 (quota general)
MATÈRIES DE FORMACIÓ BÀSICA: 
60 crèdits (48 de la branca pròpia)

MATÈRIES OBLIGATÒRIES: 127,5 crèdits 
MATÈRIES OPTATIVES: 22,5 crèdits

PRÀCTIQUES EXTERNES 
 OBLIGATÒRIES: 24 crèdits 
TREBALL DE FI DE GRAU:

6 crèdits

«Nosaltres no tenim 
itineraris perquè el grau 
ja és una especialització»




