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Informació general de l'assignatura

Denominació CONTROL DE GESTIÓ I PRESSUPOSTARI

Codi 101321

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en
Enginyeria Informàtica i Grau en
Administració i Direcció
d'Empreses

5 OBLIGATÒRIA Presencial

Grau en Administració i Direcció
d'Empreses

3 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Grau en Dret i
Grau en Administració i Direcció
d'Empreses

4 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

2.4 3.6

Nombre de
grups

3 3

Coordinació MINGUEZ GARCIA, MONTSERRAT

Departament/s ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

Idioma/es d'impartició CATALÀ

2018-19



Professor/a (s/es)

Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

MINGUEZ GARCIA,
MONTSERRAT

mminguez@aegern.udl.cat 18

Objectius acadèmics de l'assignatura

En acabar aquesta assignatura, l’estudiant ha de ser capaç del següent:

 

1. Exposar el problema bàsic de les organitzacions: repartir la feina entre les diverses persones (o grups de
persones), i controlar i avaluar després el grau de compliment d’aquesta feina.

 

2. Introduir els esquemes bàsics per a analitzar els problemes de control. Presentar el problema del disseny del
sistema d’informació i control des d’un punt de vista d’anàlisi cost-benefici.

 

3. Presentar l’estructura del sistema de control: esquema de centres de responsabilitat i de classes de centres.
Plantejar el procés de control dins del marc general de planificació i control en el si de les organitzacions.

 

4. Proporcionar una visió coherent del sistema d’informació intern que les empreses més avançades fan servir
sobre la base de la planificació i control pressupostaris.

 

5. Analitzar l’avaluació dels centres de costos i les mesures d’eficàcia i eficiència d’aquests centres.

 

6. Analitzar l’avaluació dels centres de beneficis i les mesures d’eficàcia i eficiència d’aquests centres.

 

7. Explicar les interaccions entre diferents centres. Presentar el problema dels preus de transferència. Veure els
diferents mètodes que hi ha per a resoldre’l i determinar quan són adequats.

 

8. Introduir-se en el debat actual sobre el paper que la comptabilitat de costos ha d’acomplir davant les profundes
transformacions que l’empresa està vi- vint en la seva organització i procés productiu.

 

9. Portar a terme la implantació i el seguiment d’un sistema de control de gestió per mitjà d’una simulació basada
en el cas d’una empresa, amb l’objectiu d’aproximar-se a la metodologia i continguts demanats per a l’accés a la
professió
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