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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Víctor Giménez García

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Correu electrònic: Victor.Gimenez@uab.cat

Equip docent
Daniel Blabia Girau
Carlos Martinez Lizama

Equip docent extern a la UAB
Marta Frigola
Olga Milián
Oscar Coduras

Prerequisits
No existeixen prerequisitis per cursar aquesta assigntura.

Objectius
En aquest mòdul es destaca la rellevància dels processos humans en el sector hoteler i de la importància de
la seva correcta gestió per a l'assegurament de l'avantatge competitiu de les organitzacions hoteleres.
Proporciona els enfocaments avantguardistes per incrementar l'acompliment individual i grupal dels membres
de les organitzacions hoteleres, així com les tècniques que promouen la satisfacció de les persones mitjançant
la motivació, el desenvolupament de les seves habilitats i la gestió per competències.
Els objectius són:
Destacar la rellevància dels processos humans en el sector hoteler i de la importància de la seva
correcta gestió per a l'assegurament de l'avantatge competitiu de les organitzacions hoteleres.
Proporcionar els enfocaments avantguardistes per incrementar l'acompliment individual i grupal dels
membres de les organitzacions hoteleres.
Conèixer les tècniques que promouen la satisfacció de les persones mitjançant la motivació, el
desenvolupament de les seves habilitats i la gestió per competències.
Avaluar el nivell de competència / acompliment de les persones que treballen en l'organització
individual i globalment i practicar, si s'escau, les correccions necessàries.
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Competències
Aplicar les TIC en la gestió i en l'anàlisi de l'activitat per a la millora i identificació de noves oportunitats
de negoci.
Desenvolupar habilitats directives i de lideratge.
Fer una estratègia i la seva implementació en gestió dels recursos humans.
Generar idees i solucions innovadores i competitives.
Identificar i relacionar indicadors amb els quals elaborar informes per a la presa de decisions.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Treballar en equips de caràcter interdisciplinari.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar les possibilitats de les TIC per consolidar la cultura corporativa i la gestió integrada en
organitzacions hoteleres multinacionals i multiculturals.
2. Definir polítiques de RRHH conformes a l'estratègia hotelera.
3. Demostrar habilitats negociadores i de comunicació en situacions conflictives i tenses.
4. Desenvolupar destreses com a agent de canvi en una organització que aprèn.
5. Desenvolupar habilitats directives i de lideratge.
6. Generar idees i solucions innovadores i competitives.
7. Identificar i relacionar indicadors amb els quals elaborar informes per a la presa de decisions.
8. Interpretar els outputs bàsics informatius del mòdul de RRHH en els sistemes d'informació.
9. Prendre decisions de RRHH a partir de la informació que s'obté del mòdul de RRHH en els sistemes
d'informació.
10. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
11. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
12. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
13. Treballar en equips de caràcter interdisciplinari.
14. Utilitzar la gestió dels RRHH per al compliment dels objectius organitzacionals.
15. Valorar l'aportació dels recursos que aporten els recursos humans al sector hoteler.

Continguts
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Estructura organitzativa i llocs de treball.
Estudi, definició i valoració de llocs de treball.
Gestió per competències i el desenvolupament dels recursos humans.
La selecció de RRHH i els sistemes retributius al sector hoteler.
Disseny de plans de carrera.
Polítiques de desenvolupament de RRHH. La internacionalització de la gestió dels RRHH.
Eines de desenvolupament i gestió de l'assoliment.
Habilitats directives.
La gestió de RRHH en cadenes de luxe.
Presentació d'experiències pràctiques en RRHH a les principals cadenes hoteleres.
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Metodologia
La metodologia docent està basada en diferents activitats:
Classes magistrals on els professors exposaran els temes generals, es resoldran / discutiran casos /
exercicis i es realitzaran debats entre estudiants sobre temes exposats i prèviament llegits o explicats
Proves escrites (examen)
Proves orals de presentació de casos i treballs sol·licitats
Tutories personalitzades amb el professor, tant individuals com grupals

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

45

1,8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15

50

2

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

53,5

2,14

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15

Tipus: Dirigides
Classes magistrals
Tipus: Supervisades
Casos d'estudi y tutories
Tipus: Autònomes
Estudi, preparació casos d'estudi i proves

Avaluació
Per poder superar l'assignatura s'ha d'assitir a un mínim d'un 80% de les classes presencials. Hi ha haurà un
examen de recuperació pels estudiants que no superin l'assignatura en primera instància, sempre i quan la
nota que hagin obtingut sigui de com a mínim un 3.5.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Presentació treball 1

45%

0,5

0,02

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Presentació treball 2

35%

0,5

0,02

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Prova síntesi casos d'estudi

20%

0,5

0,02

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
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