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COORDINADOR ACADÈMIC 
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PERFIL DE L’ESTUDIANTAT

El Minor va dirigit a l’estudiantat de Grau de la UdL que vulgui completar la seva formació bàsica 
amb un domini de les competències en emprenedoria i creació d’empreses des d’una perspec-
tiva interdisciplinària, analítica i crítica dels continguts dels seus estudis

No es requereix cap coneixement previ de les matèries que configuren el Minor

ADMISSIÓ I MATRÍCULA DE L’ESTUDIANTAT

La matrícula del Minor es realitzarà en el moment de formalitzar la matrícula ordinària del curs 
acadèmic, d’acord amb els terminis ordinaris fixats per a la titulació del Grau

Pot ser admès al Minor l’estudiantat que pugui cursar assignatures optatives d’acord amb els 
requeriments previstos a cada titulació

PREU

El preu del crèdit del Minor serà el corresponent a la titulació que cursa l’alumne/a

MODALITAT D’ENSENYAMENT 

Presencial

PLACES

20

INFORMACIÓ

Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària 
www.catedraemprenedoria.udl.cat
Facultat de Dret, Economia i Turisme
C/ Jaume II, 73 (despatx 0.03) 25001 Lleida 
Tel. 973 703346
infocatempren@udl.cat

Més informació
www.minoremprendoria.udl.cat 
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Minor en Emprenedoria 

QUÈ ÉS UN MINOR?

El Minor és una formació complementària dins dels estudis del Grau en Administració i Di-
recció d’Empreses que permet a l’estudiantat completar la seva formació bàsica amb com-
petències en el camp de l’emprenedoria i la creació d’empreses, a través d’una perspectiva 
analítica, pràctica i crítica.

El Minor en Emprenedoria sorgeix de la conjunció de 2 factors:

1. La proposta conjunta entre la Facultat de Dret, Economia i Turisme i la Càtedra Santander
d’Emprenedoria Universitària en resposta a la demanda de la societat, que necessita
titulats capaços d’afrontar els nous reptes dels temps actuals i generar creixement, inno-
vació i llocs de treball.

2. L’estratègia docent i de formació que proposa la Universitat de Lleida per construir un
model docent diferenciat que estimuli la mentalitat emprenedora i innovadora del seu
estudiantat.

QUINES SORTIDES PROFESSIONALS TÉ?

El Minor en Emprenedoria et permet assolir els coneixements i capacitats necessàries per 
engegar, gestionar i promoure nous projectes empresarials, assessorar en la creació d’em-
preses, gestionar vivers d’empreses i projectes d’innovació, treballar com a tècnic de pro-
moció econòmica en centres tecnològics, vivers d’empreses i administracions públiques o 
semipúbliques, i impulsar nous projectes intraemprenedors en empreses existents, ja siguin 
industrials, de serveis o de l’entorn digital.

ASSIGNATURES DEL MINOR

ECTS Semestre

Assignatures que s’han de cursar obligatòriament

Iniciativa Emprenedora i Creació d’Empreses 6 1r

Gestió de l’Empresa Familiar 6

Treball Fi de Grau (Business plan) 9 1r - 2n

Escollir una assignatura entre les següents

Comerç Exterior (6 ECTS)

6Direcció i Gestió de persones (6 ECTS) 2n

Valoració d’Empreses i Estratègia Financera (6 ECTS) 2n

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.

3 1r - 2n

TOTAL CRÈDITS MINOR 30 ECTS

Les assignatures del Minor es poden cursar en un o més cursos acadèmics, i s’impartiran per 
mitjà del sistema de formació presencial.

LA CÀTEDRA SANTANDER  D’EMPRENEDORIA UNIVERSITÀRIA

La Càtedra Santander d’Emprenedoria Universitària de la Universitat de Lleida és una iniciativa 
conjunta entre la Universitat de Lleida i el Banco de Santander que té per objectiu fomentar 
el talent i la cultura emprenedora en la comunitat universitària a través de la sensibilització, 
formació i l’impuls a la creació d’empreses innovadores que aportin valor i creixement al nostre 
territori.

www.catedraemprenedoria.udl.cat
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