
Utilització de llengües

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

Xavier.Verge@uab.catCorreu electrònic:

Xavier Verge MestreNom:

2015/2016

1.  

2.  

3.  

Sistemes d'Informació

Codi: 102113
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2501231 Comptabilitat i Finances OT 3 2

2501231 Comptabilitat i Finances OT 4 0

Altres indicacions sobre les llengües

Pot existir material escrit en anglès

Equip docent

Pere Sau Londres

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.
Donar a conèixer aspectes bàsics de les tecnologies de la informació i les comunicacions

Competències

Comptabilitat i Finances
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.
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3.  

4.  
5.  

6.  

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.

Continguts

1. Empresa i Sistemes d'Informació

De la empresa Analògica a la Empresa Digital
Tipus de sistemes d'informació.

2. Fonaments de Tecnologia

Components d'un ordinador. Tipus de Hardware
Fonaments de Bases de dades
Fonaments de Xarxes.
Fonaments d'Arquitectura de software

3. Els Sistemes Corporatius de Gestió

Processos empresarials i Sistemes d'Informació
ERP: Enterprise Resource Planning
CRM: Customer Relationship Management
Business Intelligence
altres Sistemes corporatius (SCM, MES, BPM,...)
Integració de sistemes

3. Aspectes de Gestió de la seguretat de Sistemes d'Informació

Integritat Confidencialitat i Disponibilitat
Amenaces i Salvaguardes
Compliment (Compliance). Privacitat, protecció de dades i aspectes legals
Autentificació. Signatura digital.

4. e- (Aspectes derivats de la introducció de tecnologies basades en internet a la
gestió empresarial)

e-business, e-commerce i e-government
Xarxes Socials i empresa. Corporate Social Networks. Social Media Business

Metodologia

Relació professors-alumnes

La informació general i rellevant de l'assignatura que detalli els continguts de la guia docent com per exemple
les dates d'avaluació continuada i dates i condicions dels lliuraments de treballs es publicaran al campus
virtual (o lloc equivalent) i poden estar subjectes a possibles canvis de programació per motius d'adaptació a
possibles incidències; sempre s'informarà al campus virtual sobre aquests canvis ja que s'entén que el
campus virtual és el mecanisme habitual d'intercanvi d'informació entre professor i estudiant.
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Idiomes

Les classes es faran majoritàriament en català o castellà tot i que és molt habitual la aparició de termes en
anglès. El material escrit o de suport a l'assignatura (apunts, bibliografia, referències o fins i tot enunciats de
pràctiques, exercicis o casos) es pot facilitar tant en català o castellà com en anglès i en aquest cas l'ús de la
llengua anglesa pot ser no excepcional sinó habitual. La prova final i la reavaluació estaran redactades en
català o castellà, tot i que poden apareixer termes en anglés. Les respostes a les proves i els exercicis es
poden entregar (i si s'escau presentar) indistintament en català, castellà o anglès.

Classes magistrals, casos i sessions de resolució de exercicis

On es presenten els continguts bàsics que els estudiants han de menester per introduir-se en els temes que
configuren el programa. Alhora, s'indiquen les vies possibles per 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.

Pràctiques ambSAP:

Una bona part de les pràctiques es realitzaran amb SAP. En aquest cas tot el material de referència està en
anglès. Si és possible es realitzarà al menys una pràctica amb alguna altra eina, preferentment de codi obert.

Durant el curs es fomentarà el treball en equip i el intercanvi col·laboratiu d'informació i d'eines per a la
resolució de problemes. No obstant, el procés final d'aprenentatge ha de ser individual, posat de relleu per 

 de cada estudiant, que haurà de complementar i enriquir el treball iniciat a les sessionsl'activitat autònoma
dirigides del curs. , al voltant de tutories reglades i consultes esporàdiques efectuadesL'activitat supervisada
durant el curs, és igualment una eina imprescindible en l'adquisició dels coneixements que proporciona
l'assignatura.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 25 1 1, 3, 5, 6

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

Tipus: Supervisades

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

Tipus: Autònomes

Estudi 39 1,56 1, 2, 3, 5, 6

Preparació de casos, realització d'exercicis i treballs. 43 1,72 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

Condicions generals:

Per aprovar l'assignatura cal obtindré 50 punts havent assolit els mínims següents:

Mínim que cal aconseguir de la part Avaluació Continuada per poder aprovar l'assignatura: 30 punts.
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Mínim que cal aconseguir de la part Prova Final per poder aprovar l'assignatura:20 punts.

Es considerarà Avaluable aquell qui hagi fet al menys dues entregues en la avaluació continuada.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica
vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es
qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar, ..., una activitat d'avaluació, implicarà
suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta
forma i per aquest procediment no seran recuperables. Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats
d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de
recuperar-la en el mateix curs. Si l'alumne és reincident quedarà immediatament suspès de l'assignatura amb
una nota global de zero.

Nota final:

Si s'assoleixen els mínims serà al menys la suma de la obtinguda en les dues parts. El professor podrà,
no obstant, augmentar-la atenent a criteris objectius i equitatius.
Si no s'assoleixen els mínims de la part Avaluació Continuada la nota final de l'assignatura serà la de
aquesta part i per tant l'assignatura quedarà suspesa.
Si no s'assoleixen els mínims de la part Prova Final ila suma de les parts és inferior a 40 punts la nota
final serà la suma de les parts i per tant l'assignatura quedarà suspesa
Si no s'assoleixen els mínims de la part Prova Final i la suma de les parts és superior o igual a 40 punts
es podrà fer la prova de reavaluació en les condicions descrites més endavant.

Avaluació continuada: (60 punts)

Pràctiques.

Es realitzaran 5 pràctiques. Les entregues es faran via campus virtual, es poden complementar amb exercicis
o preguntes sobre la pràctica realitzada. Almenys 4 d'elles hauran de tindre una valoració igual o superior al
20% del seu valor individual (és a dir, una nota superior a 2 sobre 10) en aquest cas es podran obtenir fins a
40 punts, en cas contrari la valoració màxima d'aquesta part serà de 9 punts.

Participació a classe i altres exercicis i treballs

Exercici(s) d'aprenentatge basat en problemes, discussió de casos, treball individual o en equip, presentació a
classe dels resultats i altres proves que es determinin. Es valorarà la participació a classe, seminaris, tallers i/o
conferencies recomanades. Si les proves suposen més de 10 punts s'avisarà amb anticipació suficient, en cas
contrari poden aparèixer en qualsevol moment a classe. Només podran puntuar els alumnes presents i no es
podran recuperar o entregar-los amb posterioritat a la data indicada. En total aquesta part suposarà un màxim
de 20 punts.

Prova final: (40 punts)

Prova escrita final sobre conceptes i aspectes tractats al llarg del curs que es farà en el dia determinat per la
facultat en el calendari d'exàmens. Màxim: 40 punts.

Durant el curs es farà un examen parcial alliberador de matèria per aquells que el superin (aquesta part tindrà
un pes aproximat de 20 punts), Qui no ho superi el parcial s'haurà de presentar de tota la matèria al final.

Reavaluació

Es poden presentar els alumnes que no hagin superat l'assignatura, que hagin assolit el mínim de Avaluació
Continuada i quina nota final sigui igual o superior a 40 punts. La prova o proves les determinaran els
professors i es comunicaran com a molt tard amb les notes de la prova final. Cas de superar les condicions
per aprovar, la nota final de l'assignatura quedaria com a "5.0 Aprovat", cas de no superar-les la nota seria la
nota final obtinguda amb un màxim de 45 punts.

Activitats d'avaluació
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Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Avaluació Continuada: Pràctiques Exercicis i Treballs 60 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6

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