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Canvia el teu present.
Crea el teu futur.
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1. Formació pràctica i personalitzada 
• Estudis de casos i experiències reals 
• Metodologia learning by doing 
• Classes en grups reduïts, tallers i seminaris pràctics 
• Mentoring per desenvolupar les competències 

professionals de l’estudiant 
• Connexió permanent entre professor i estudiant 
• Figura de l’alumne intern investigador 
• Student Mentoring Programme

2. Ocupabilitat
• El 95,3 % dels nostres alumnes troba feina després dels 

estudis
• El 93,08 % dels titulats de la UAO CEU amb ocupació fa 

funcions de nivell universitari 
Enquesta feta per l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) el 2020.

3. Vocació internacional
• 8 graus i dobles graus en modalitat bilingüe 
• Programes d’especialització als EUA i Alemanya
• Més de 130 convenis amb universitats de més de 30 

països d’Europa, Amèrica i Àsia 

La Universitat Abat Oliba CEU, situada a Barcelona, és una de les tres universitats d’iniciativa social i gestió 
privada del grup educatiu CEU, obra de l’Associació Catòlica de Propagandistes. La seva estructura actual consta 
de tres facultats (Dret i Empresa; Comunicació, Educació i Humanitats, Psicologia i Ciències de la Salut) en 
què s’imparteixen estudis de grau i de postgrau.

Universitat Abat Oliba CEU,  
la universitat que va amb tu

4. Desenvolupament professional 
• Oferim assessorament professional als alumnes 

i els donem les eines necessàries perquè puguin 
desenvolupar un pla de carrera personalitzat mitjançant 
un itinerari professional.

• Col·laborem amb més de 4.000 empreses, nacionals i 
internacionals, per fer-hi pràctiques laborals.

5. Tecnologia HyFlex
La UAO CEU ha equipat totes les aules amb la tecnologia 
HyFlex per donar suport al sistema d’interacció i convertir 
l’aula en un espai 100% digitalitzat. D’aquesta manera, tots 
els estudiants (siguin on siguin) són presents i interactuen a 
classe.  

6. Open Badges
Les soft skills tenen un paper fonamental en molts entorns 
empresarials i van guanyant rellevància en els processos 
de selecció. Per aquest motiu, la UAO CEU ha creat l’Open 
Badge, una tecnologia pionera del grup CEU per certificar les 
soft skills durant el grau.
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Facultat de Dret i Empresa

Àrea de Dret i Ciència Política

• Grau en Dret

• Grau en Dret + International Law Certificate

• Grau en Criminologia i Seguretat

• Doble grau en Dret + Direcció d’Empreses

• Doble grau en Dret + Ciències Polítiques (Relacions Internacionals)

• Doble grau en Dret + Criminologia i Seguretat

Àrea d’Empresa i Economia

• Grau en Direcció d’Empreses - Bilingual

• Grau en Màrqueting i Direcció Comercial

• Doble grau en Direcció d’Empreses + Economia i Gestió 

(International Business) - Bilingual

• Doble grau en Màrqueting i Direcció Comercial + Direcció 

d’Empreses

• Doble grau en Màrqueting i Direcció Comercial + Publicitat i 

Relacions Públiques

Facultat de 
Comunicació, Educació i Humanitats

Àrea de Comunicació

• Grau en Periodisme

• Grau en Publicitat i Relacions Públiques

• Grau en Publicitat i Relacions Públiques + certificat en Direcció 
de Comunicació i Gestió d’Esdeveniments

• Doble grau en Publicitat i Relacions Públiques + Periodisme

• Doble grau en Periodisme + Ciències Polítiques (Relacions 
Internacionals)

Àrea d’Educació

• Grau en Educació Infantil

• Grau en Educació Infantil - Bilingual 

• Grau en Educació Primària

• Grau en Educació Primària - Bilingual 

• Doble grau en Educació Infantil + Educació Primària

• Doble grau en Educació Infantil + Educació Primària - Bilingual 

• Graus en Educació + diploma d’especialització en IB Certificate 
in Teaching and Learning

• Graus en Educació + diploma d’expert en l’Ensenyament de la 
Religió Catòlica (DECA)

Àrea d’Humanitats

• Grau en Filosofia

Facultat de Psicologia

Àrea de Psicologia

• Grau en Psicologia 

• Grau en Psicologia + certificat en Gestió de Persones i 
Organitzacions

• Doble grau en Psicologia + Criminologia i Seguretat

• Doble grau en Psicologia + Filosofia

Graus i dobles graus

Contacta amb nosaltres
Servei Informació Graus:
Tel.: +34 93 253 72 00
WhatsApp: +34 911 962 473
Email: futursalumnes@uao.es

Servei Informació Postgraus:
Tel.: +34 93 253 72 03
WhatsApp: +34 911 962 473
Email: master@uao.es

On som?
Universitat Abat Oliba CEU
Carrer de Bellesguard, 30. 08022 Barcelona


