Economia i gestió d'empresa 2014 - 2015

Economia i gestió d'empresa

2014/2015

Codi: 101033
Crèdits: 4

Titulació

Tipus

Curs

Semestre

2500254 Geologia

OT

0

0

Professor de contacte

Utilització de llengües

Nom: Jonathan Calleja Blanco

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: Jonatan.Calleja@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: Sí
Grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits
No hi ha prerequisits per cursar aquesta assignatura.

Objectius
Aquesta assignatura té per objectiu presentar els conceptes bàsics del món de l'empresa i una introducció al
procés de direcció i presa de decisions empresarials.

Competències
Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
Avaluar i prendre decisions en matèria de nous negocis.
Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
Descriure el procés estratègic i els models de negoci.
Elaborar un pla estratègic, de negoci o d'empresa.
Identificar, analitzar i resoldre els problemes de gestió d'empreses i de persones, i de situacions
complexes, des d'una perspectiva interdisciplinària.
Treballar amb autonomia.
Valorar els problemes morals i ètics de les recerques i reconèixer la necessitat de seguir els codis de
conducta professionals.

Resultats d'aprenentatge
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprendre i aplicar a la pràctica els coneixements adquirits i resoldre problemes.
Avaluar i prendre decisions en matèria de nous negocis.
Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
Descriure el procés estratègic i els models de negoci.
Elaborar un pla estratègic, de negoci o d'empresa.
Identificar, analitzar i resoldre els problemes de gestió d'empreses i de persones, i de situacions
complexes, des d'una perspectiva interdisciplinària.
7. Percebre l'impacte i les implicacions de decisions i activitats en l'entorn d'una empresa.
8. Treballar amb autonomia.

Continguts
1
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Tema 1:
El procés de decisió.
Criteris per la presa de decisions.
Decisions seqüencials
El valor de la informació en la presa de decisions.
Tema 2:
Gestió financera de l'empresa
El valor del diner. La taxa d'interès.
Valoració i selecció d'inversions i finançament.
Tema 3:
El procés productiu en l'empresa.
Gestió d'inventaris.
Gestió de la producció.

Metodologia
Es combinaran les classes teòriques amb classes pràctiques, d'exercicis numèrics i casos, que s'hauran de
realitzar prèviament a casa i es corregiran a classe.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classe pràctica

22

0,88

2, 4, 5, 6, 7

Classe teòrica

12

0,48

2, 4, 5, 6, 7

7

0,28

1

Estiudi teoria

28

1,12

2, 4, 5, 6, 7

Resolució exercicis

28

1,12

1, 3, 8

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Tutories
Tipus: Autònomes

Avaluació
Hi haurà avaluació continuada en forma d'un examen per cada tema, que es realitzarà durant el curs, al final
de cada tema. El de l'últim tema coincidirà amb l'últim dia de classe.
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La nota final de l'assignatura serà el promig dels 3 exàmens. Per aprovar el curs és necessari haver tret un
mínim de 4 en cada examen i un mínim de 5 en el promig.
Els qui no aprovin l'avaluació continuada tindran una segona oportunitat en un examen final, on s'hauran
d'examinar només del tema o temes suspesos.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Examen parcial 1

1/3

1

0,04

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Examen parcial 2

1/3

1

0,04

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Examen parcial 3

1/3

1

0,04

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia
El material bàsic per seguir l'assignatura són les transparències de classe i una publicació d'exercicis que
estarà disponible al Campus Virtual.
De tota manera, com a bibliografia complementària, també es pot consultar qualsevol dels molts llibres
introductoris a l'economia del 'empresa, i en particular el segúent:
Alegre, L. et al.: "Fundamentos de economía de la empresa: perspectiva funcional". Ed. Ariel.
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