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Informació general de l'assignatura

Denominació GESTIO DE PROJECTES

Codi 102058

Semestre d'impartició 2n Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 3

Horari de tutoria/lloc Concertar cita prèvia per correu electrònic.

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

70% a classe, 30% a casa.

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Grau/Màster Grau

Horari de tutoria/lloc Concertar cita prèvia per correu electrònic.

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

jrius@diei.udl.cat
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Josep Rius Torrentó

Informació complementària de l'assignatura

Per seguir aquest tema adequadament es recomana coneixements previs en modelatge de problemes de
planificació.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat de competències.

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

 

Competències específiques de la titulació

Capacitat per a la direcció de projectes de software en empreses, amb garantia de la seguretat per a les
persones i béns, la qualitat final dels productes i la seva Homologació.

Capacitat per a la integració de tecnologies, aplicacions, serveis i sistemes propis de l'Enginyeria
Informàtica, amb caràcter generalista, i en contextos més amplis i multidisciplinaris.

 

Competències transversals de la titulació

Capacitat de concebre, dissenyar i implementar projectes i / o aportar solucions noves, utilitzant eines
pròpies de l'enginyeria.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Assignatura orientada a com gestionar la innovació en projectes informàtics.

0. Conceptes bàsics

1. PMI: Project Managment Institute

2. Fases i cicle de vida d'un projecte

3. Gestió de Recursos

3.1. Modelització de problemes

3.2. Resolució de problemes

3.3. Anàlisis de resultats

Eixos metodològics de l'assignatura

Cada setmana l'estudiant rebrà quatre hores de classe presencials. Aquestes classes es realitzaran a l'aula, on
s'explicaran els continguts teòrics de l'assignatura, acompanyats d'exemples ilustratius i resolució de problemes.
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Com a material de suport de la classe se seguiran les transparències de l'assignatura. 

Sistema d'avaluació

50% Exàmen parcial

10% Pràctiques avaluació continua

40% Treballs i presentacions a classe
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