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DIPLOMATURA DE RELACIONS LABORALS (FACULTAT DE DRET) 
 
 
 
Assignatura: DIRECCIÓ I GESTIÓ DE PERSONAL I                  

          (Codi: 23109) 
 
 
Curs: Segon                  Grups: Matí i Tarda 
 
 
Professors:  David Urbano 
          Susana Gutiérrez 
 
 
 
Objectiu de l’assignatura:   
 
Proporcionar als alumnes una visió global i integrada de la Gestió i Desenvolupament de 
persones a nivell introductori, fent especial èmfasi en el coneixement de l’àrea de Personal i en 
la relació entre l’estratègia de l’empresa i l’estratègia de Recursos Humans. 
 
 
 
Temari: 
 
 

1.- Introducció: Importància de la Gestió de Recursos Humans a l’actualitat.  
 
2.- Perspectiva històrica de la funció de personal: etapes i característiques. 

 
 3.- El tractament del benestar, l’estrès i l’envelliment a les organitzacions. 
 

4.-  Qualitat de vida laboral, humanització del treball i ètica empresarial. Les 
enquestes de clima laboral.  

 
5.-  Cultura organitzativa, processos de socialització i diversitat cultural. Relació 

entre cultura i estratègia. 
 

6.-  Sistemes informatitzats d’Administració i de Gestió de Recursos Humans. 
 
 7.-  Recursos Humans i Direcció: La seva rellevància estratègica. 
 
 8.-  Enfocament integrat de la Gestió de Recursos Humans. 
 
 9.-  Funcions de la Direcció de Recursos Humans. 
 

10.-  Externalització de la Gestió de Recursos Humans. 
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Metodologia: 
 
La part teòrica correspon a les explicacions del professor a classe. La part pràctica consistirà 
en la realització d’un treball i de diversos exercicis, així com del desenvolupament d’un supòsit 
pràctic sobre una aplicació informàtica d’Administració i de Gestió de Recursos Humans. 
També estan previstes la celebració de conferències per part de professionals del camp dels 
Recursos Humans. 
 
 
 
Avaluació: 
 
La part teòrica suposarà el 80 % de la nota final i s’avaluarà mitjançant un examen que es 
realitzarà al final del quatrimestre. La part pràctica suposarà el restant 20 %. La qualificació 
mínima exigida a l’examen per tal de fer promig a la nota final de l’assignatura, serà de 4. 
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(llibre amb l’edició esgotada. Pot consultar-se a: https:ticeu.uab.es/mdigital/)
 
 
 
Horari de tutories: 
 
 
• Prof. David Urbano: 
 
Dijous de 12 a 13’30 hores (2on semestre). Despatx B1–110 del Departament d’Economia de 
l’Empresa de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Es prega concertar cita 
prèviament.  

 
Tel. 93 581 22 68 
E-mail: david.urbano@uab.es

 
 
• Prof. Susana Gutiérrez: 
 
Dimecres de 17 a 18’30 hores (2on semestre). Despatx B1–001 A del Departament d’Economia 
de l’Empresa de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials. Es prega concertar cita 
prèviament.  

 
Tel. 93 581 31 54 
E-mail: susanagut@terra.es
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