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Sistemes d'Informació

Codi: 102113
Crèdits ECTS: 6

Titulació Pla Tipus Curs Semestre

2501231 Graduat en Comptabilitat i Finances 947 Graduat en Comptabilitat i Finances OT 0 0

Prerequisits

No hi han prerequisits

Objectius

Exposar els sistemes d'informació en el marc de l'estratègia empresarial.
Entendre la necessitat de l'alineament i integració de les Tecnologies de la Informació amb el negoci.
Exposar els aspectes més determinants de la gestió dels sistemes de la informació en les
organitzacions.
Entendre el pas de l'empresa "analògica" a la empresa digital 1.0 i 2.0.
Exposar els aspectes més determinants del govern de les Tecnologies de la Informació.

Competències

Buscar solucions innovadores i imaginatives
Capacitat d'accedir a noves fonts d'informació utilitzant les estratègies d'aprenentatge que permeten les
noves tecnologies de comunicació
Capacitat de seguir estudiant en el futur de manera autònoma, profunditzant en els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement
Demostrar que comprèn la relació i l'impacte dels Sistemes d'Informació en els processos de gestió
empresarial i ser actius en la seva implementació

Resultats d´aprenentatge

Capacitat d'accedir a noves fonts d'informació utilitzant les estratègies d'aprenentatge que permeten les
noves tecnologies de comunicació
Capacitat de seguir estudiant en el futur de manera autònoma, profunditzant en els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement
Conèixer i explicar com l'impacte dels sistemes d'informació afecta a les distintes organitzacions
empresarials
Demostrar i acreditar un esperit innovador i emprenedor.
Explicitar com els diferents sistemes d'informació són utilitzats per a donar suport a les diverses
decisions empresarials
Utilitzar els mètodes per a capturar informació sobre la manera en que s'utilitzen els diferents sistemes
d'informació
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Continguts

1. Empresa i Sistemes d'informació

De la empresa Analògica a la empresa digital.
Tipus de sistemes d'informació.
Planificació estratègica de sistemes d'informació.

2. Els sistemes corporatius de Gestió

Tipus i àrees de influència dins de l'empresa.
Principals tipus de sistemes corporatius de gestió: ERP, CRM, SCM
Generació de informació a partir de dades. Inteligència del negoci.

3. Gestió de sistemes d'informació

La gestió del servei: marcs de referència i bones pràctiques.
La gestió de la seguretat dels sistemes d'informació.

4. Govern de sistemes d'informació

Marcs de referencia, bones pràctiques i estàndards internacionals.
Compliment legal i marc regulatori.
Auditoria de sistemes d'informació.

Metodologia

Aprenentatge Basat en Problemes:

Una part de l'assignatura es farà fent servir la metodologia ABP. Es farà un treball sobre un cas pràctic i
s'acabarà fent una presentació dels resultats.

Classes magistrals i casos

On es presenten els continguts bàsics que els estudiants han de menester per a introduir-se en alguns dels
temes que configuren el programa. Alhora, s'indiquen les vies possibles per a completar o aprofundir la
informació rebuda en aquestes sessions.

Durant les sessions es pot utilitzar també el mètode del cas com a eina docent, en funció del grau de
participació dels alumnes.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 25 1 1, 3, 5, 6
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Exercicis i casos 20 0,8 1, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Tutories 19 0,76 1, 2, 4, 6

Tipus: Autònomes

Estudi 35 1,4 1, 2, 3, 5, 6

Preparació de casos, realització d'exercicis i treballs. 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

Condicions per aprovar:

Per aprovar l'assignatura cal obtindre 50 punts

Avaluació continuada: (màx: 60punts)

Exercici(s) de Aprenentatge basat en problemes / treball en equip / presentació en classe dels resultats. màx:
40 punts

Casos practics i exercicis individuals al llarg del curs: max 20 punts

Minim d'aquesta part per aprovar l'assignatura: 15 punts

Prova final: (40/100)

Prova escrita final sobre conceptes i aspectes tractats al llarg del curs: máx 40 punts

Minim d'aquesta part per aprovar l'assignatura: 10 punts

Segona convocatòria

No es preveu segona convocatòria.

Només aquells casos que tinguin una avaluació continuada amb al menys 30 punts pero no aprovin el global,
podran fer una nova prova escrita (máx 40 punts) on hauràn d'obtindre al menys 20 punts per aprovar.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Exercicis avaluació continuada 20 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6

Prova escrita final 40 2 0,08 3, 4, 5, 6
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