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Informació general de l'assignatura

Denominació DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PERSONES

Codi 101332

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Administració i Direcció
d'Empreses

4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

2.7 3.3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació ROCA TORRUELLA, XAVIER

Departament/s ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició English

2022-23

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


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

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ROCA TORRUELLA, XAVIER xavi.roca@udl.cat 6

Eixos metodològics de l'assignatura

L'assignatura comptarà amb algunes sessions magistrals per treballar conceptes teòrics (aproximadament el 50%
del temps de l'assignatura)

Comptarà també amb sessions pràctiques en la que es treballarà conceptes analitzats en les sessions teòriques.
Aquestes sessions seran variades: des de lectura i treball sobre articles d'interes, presentacions, casos pràctics
individuals i grupals, treballs sobre pel·licules relacionades amb la temàtica de l'assignatura (aproximadament el
50% del temps de l'assignatura).

Fomentarem la capacitat de recerca, d'analisi, d'interpretació i sentit crític d'informació relacionada amb els
objectius de l'assignatura. Potenciarem el treball en equip i també la capacitat de parlar i fer presentacions en
públic.

Sistema d'avaluació

The assessment system will be continuous assessment. Consist in following the course of an active part of the
student including:
• Regular class attendance and active participation (10%)
• Completion of practice each topic (40%). Each unit includes one or more
practices, and some others made individually and collectively. As there are 4 chapters, every charter is 10% ot the
total
• Each topic will have a test written in a test (40%). As there are 4 chapters, every charter is 10% ot the total
• Final perform individually on some of the basic contents of the subject (10%)

 

To pass this subject you need to:

- Get  5 or more points out of ten in the final evaluation of the theory of each chapter

- Get more than 50% of the total evaluations
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