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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA:
- Adquirir les nocions i habilitats bàsiques sobre els conceptes de direcció, gestió i
orgnització, i la seva adaptació al cas específic de les unitats d'informació
- Entendre la importància i la missió de la informació dins de les organitzacions.
- Adquirir les habilitats bàsiques per avaluar econòmicament les informacions i els
sistemes d'informació

TEMARI:
I.- INTRODUCCIÓ
1.1.- La informació i la direcció
- Funcions directives bàsiques: Planificar, organitzar, dirigir i controlar
- Nivells de direcció: estartègia, tàctica i operació
- La informació com a eina de direcció
1.2.- Nocions de la Teoria matemàtica de la Informació
- Informació i suports de la informació.
- Definició d'informació: La informació com a mesura de la sorpresa
- Mesura de la informació. Volums d'informació
- Canals. Soroll. Fiabilitat de la informació
II.- PLANIFICAR
2.1.- Conceptes bàsics sobre Planificació
- Fins, objectius, fites, estratègies, polítiques, accions
- Establiment d'objectius
- Anàlisi del context: SWOT
2.2.- Pressupostos i projeccions
- Concepte de pressupost. Principi d'economicitat.
- Factors de producció en una unitat d' informació.
- Escandall de costos de la informació
- Estimació dels beneficis futurs

2.3.- Anàlisi d'inversions
- Conceptes d'inversió i amortització. Fluxes de caixa
- Risc, rendabilitat i liquidesa
- Índexs bàsics de valoració d'inversions: Dimensió, periode de retorn,
punt d'equilibri, VAN i TIR
III.- ORGANITZAR
3.1.- Principis d'organització
3.2.- L'organització com a estructura
- Estructura, responsabilitats, funcions i divisió del treball
- Dissenys organitzatius clàssics: jeràrquic, funcional i de línia/staff
- Dissenys organitzatius moderns: per projectes, matricial
3.3.- L'organització com a sistema social
- Autoritat, poder, responsabilitat i delegació
- La cultura de les organitzacions. El canvi en les organitzacions.
- Teories X i Y de McGregor
- Motivació. Piràmide de Maslow
- Organització formal i informal. Sistemes autoorganitzats.
3.4.- L'organització com a sistema d'informacions i decisions
- Comunicacions dins de l'organització. Circuits d'informació.
- Tipologia de decisions: Formalitzades /no formalitzades
- Tipologia de decisions: Estratègiques, tàctiques i opratives.
- Sistemes d'informació: L'organització basada en els SI
- Sistemes d'ajuda a la decisió: L'organització basada en els SD
IV.- DIRIGIR
4.1.- L'essència de la direcció. Estils de direcció
- Direcció i decisió. La direcció i les persones
- Direcció autocràtica i democràtica. El laissez fer
- Estil de direcció i cultura organitzativa
4.2.- Principis d'Economia de la informació
- Valor de la informació. Utilitat i cost de la informació. Paper del temps
- Informació no segura. Probabilitats objectives i subjectives
- El criteri de l'esperança matemàtica. Crítica
- Altres criteris de valoració: La utilitat moral, risc, etc.
- La informació com a element de la decisió
4.3.- Nocions sobre Teoria de la decisió.
- Conceptes d'estratègia, i estat de la natura i utilitat
- El criteri de Bayes. Utilitat mitjana límit i pèrdua per falta d'informació
- Valor i cost d'un experiment. Utilitat esperada a priori i a posteriori
V.- CONTROLAR
5.1.- Conceptes bàsics sobre el control
- Concepte i importància del control. Feed-back
- Recollida de la informació. Sistemes d'alerta ràpida
- Anàlisi de la situació. Accions correctives
5.2.- Control de pressupostos
- Control pressupostari

- Anàlisi de desviacions
5.3.- Sistemes de coordinació i control
- Coordinació, col·laboració i control. Coordinació espontània
- Coordinació interna: Coordinació vertical i horitzontal
- Coordinació externa:. Coordinació activa i passiva
- Establiment i manteniment del sistema de control. Cost del control
- Reunions, comitès i decisons de grup. Òrgans col·legiats de control.
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METODOLOGIA DOCENT:
TEORIA
Exposició pel professor, ajudada per materials que es publicaran via fotocòpies.
S'espera que els alumnes ho complementin consultant la bibliografia pertinent.

PRÀCTIQUES:
Durant el curs es destinaran diverses sessions a la discussió de casos pràctics, tant reals
com procedents d'examens anteriors.

SISTEMA D’AVALUACIÓ:
Examen escrit al final del curs.
Es valorarà la participació i aportacions en la discussió i resolució dels casos pràctics.

