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Informació general de l'assignatura

Denominació ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ESTRUCTURES ORGANITZATIVES

Codi 14529

Semestre d'impartició 1r Semestre

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 4

Crèdits pràctics 2

Horari de tutoria/lloc dl. 17 a 19 h 
dj. 19 a 21 h 

Concertar primer per @ 

Despatx 0.19 FDE

Departament/s Administració d'Empreses i Gestió Econòmica dels Recursos Naturals

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

60 % Presencial 
40% Treball autònom

Modalitat Presencial

Idioma/es d'impartició Català, Castellà i Anglès

Grau/Màster Enginyeria Industrial

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

jbm@aegern.udl.cat
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Professor/a (s/es)
Jordi Buixadera Miro

Objectius acadèmics de l'assignatura

Donar a conneixer a l'alumne els mecanismes d'organització i d'administració de les empresses.

Aportar el vocabulari i la terminologia apropiada.

Donar les eines necessaries per saber aplicar-les en cada cas a les resolucions de problemes que puguin sorgir en
el futur laboral.

Competències significatives

Competències específiques de la titulació

Coneixements i capacitats per a organitzar i dirigir empreses.

Coneixements de gestió dels recursos humans de les empreses.

Coneixements i capacitats d'estratègia i planificació aplicades a diferents estructures organitzatives.

Coneixements de mecanismes de control de les empreses.

Coneixements per la presa de decisions no heurístiques

Formació en ètica empresarial

 

Competències transversals de la titulació

Capacitat de considerar el context socioeconòmic i també els criteris de sostenibilitat en les solucions
d'enginyeria.

Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no
especialitzat.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1.- Fonaments de la teoria i la pràctica de l'administració global

2.- Planificació

3.- Organització

4.- Integració de RR.HH.

5.- Direcció

6.- Control

Eixos metodològics de l'assignatura

L’assignatura consta de 6 crèdits ECTS. La càrrega de treball és de 60 h de presència en classe i de 90 h de
treball per part de l’alumne.
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L’estimació  de la distribució de les hores de treball per part de l’alumne és la següent:

20 h per la recerca, lectura i presentació tema individual proposat pel professor
30 h per la preparació dels resums de cadascun dels capítols diaris i la conseqüent preparació dels
exàmens. Aproximadament 20 temes (20 resums)
30 h per la preparació i redacció dels casos pràctics a lliurar de cadascuna de les 6 parts de que està
composat el temari.
10 h per la preparació de cadascun dels casos pràctics de cada capítol a discutir a classe

Pla de desenvolupament de l'assignatura

L'assignatura es desenvolupa mitjançant la exposició introductòria de cadascun dels capítols per part del professor
de les classes teòriques, l'exposició pública de temes per part dels alumnes, la presentació de treballs de
cadascuna de les parts (6) que conformen el temari, la presentació del resum de cadascun dels capítols i la
discussió en classe dels casos pràctics i exemples proposats, complementat amb els exàmens corresponents.

Sistema d'avaluació

L'avaluació és continua i consisteix en les següents proves i ponderacions sobre la nota final:

10 %  Presentació i discusió setmanals de temes actuals liderada per part de l'alumne (vist la setmana
anterior (aprox. 22 temes))
30 % Exposició oral pública de temes per part de l'alumne
20 % Presentació escrita i discussió de casos pràctics (aprox. 6 temes)
40 % Exàmens escrits (amb resums autoritzats del temari)

15 % parcial
25 % final

 

 

Bibliografia i recursos d'informació

Administración - Koontz, Weihrich

Administración - Daft

Simply managing : what managers do and can do better - Henry Mintzberg

Empresa y economia industrial - Mochón et al

Inside our strange world of organizations - Henry Mintzberg

The 21st-century organization.  (The Mckinsey Quarterly) - Lowell L.B.  and Joyce C.
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