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Codi: 103962
Crèdits: 18

Titulació

Tipus

Curs

Semestre

2501572 Administració i Direcció d'Empreses

OT

4

0

2501573 Economia

OT

4

0

Professor de contacte

Utilització de llengües

Nom: Josep Maria Salas Puig

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: JosepMaria.Salas@uab.cat

Equip docent
Carlos Guallarte Nuez
Stefan Felix Van Hemmen

Prerequisits
Els que marca la normativa vigent

Objectius
Aplicar els coneixements i les competències adquirides.

Competències
Administració i Direcció d'Empreses
Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar
oralment i per escrit la feina feta.
Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral, i aplicar les habilitats i competències
adquirides al grau.
Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el
medi ambient i en la societat.
Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.
Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els
arguments d'altres persones.
Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.
Economia
Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar
oralment i per escrit la feina feta.
Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral i aplicar les habilitats i competències
adquirides al Grau
Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
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Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el
medi ambient i en la societat.
Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.
Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els
arguments d'altres persones.
Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge
1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar
oralment i per escrit la feina feta.
2. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani
3. Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral, i aplicar les habilitats i competències
adquirides al grau.
4. Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral i aplicar les habilitats i competències
adquirides al Grau
5. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
6. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el
medi ambient i en la societat.
7. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
8. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.
9. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els
arguments d'altres persones.
10. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts
Les que es determinin en cada pràctica concreta.

Metodologia
Pràctiques professionals en empreses.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

450

18

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Dirigides
Pràctiques

Avaluació
El sistema d'avaluació es determinarà en cada cas i es comunicarà a l'estudiant abans de començar les
pràctiques.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge
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Avaluació

100

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia
No n'hi ha.
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