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Guia docent
200622 - EGE - Estadística per a la Gestió Empresarial

Última modificació: 29/01/2023
Unitat responsable: Facultat de Matemàtiques i Estadística
Unitat que imparteix: 1004 - UB - Universitat de Barcelona.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ OPERATIVA (Pla 2013). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà, Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: CATALINA BOLANCÉ LOSILLA

Altres: Primer quadrimestre:
CATALINA BOLANCÉ LOSILLA - A
MONTSERRAT GUILLEN ESTANY - A

L'idioma d'impartició d'aquesta assignatura canvia depenent del professor
El idioma de impartición de esta asignatura cambia dependiendo del profesor que la imparta
The teaching language of this subject depends on the professor who teaches it

CAPACITATS PRÈVIES

Coneixement de les tècniques estadístiques bàsiques: anàlisi exploratori de dades, inferència bàsica. Interès per les aplicacions
pràctiques més habituals en entorns empresarials. El 60% de les classes i els materials docents i els exàmens són en anglès, el 40%
de les casses en Castellà

REQUISITS

Coneixements bàsics d'anàlisi de dades, models de probabilitat i inferència: Representació gràfica de dades i anàlisi exploratòria.
Conceptes bàsics de models de probabilitat (llei normal, binomial i Poisson). Conceptes bàsics d'inferència. Els coneixements poden
ser adquirits en qualsevol llibre d'estadística bàsica.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
5. CE-2. Capacitat per a dominar la terminologia pròpia d'algun àmbit en el que sigui necessària l'aplicació de models i mètodes
estadístics o d'investigació operativa per a resoldre problemes reals.
6. CE-3. Capacitat per a formular, analitzar i validar models aplicables a problemes d'índole pràctica. Capacitat de seleccionar el
mètode i/o tècnica estadística o d'investigació operativa més adequada per aplicar aquest model a cada situació o problema concret.
7. CE-5. Capacitat per a formular i resoldre problemes reals de presa de decissions als diferents àmbits d'aplicació sabent triar el
mètode estadístic i l'algoritme d'optimització més adequat a cada ocasió.
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Transversals:
1. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; assolir habilitats per usar de
forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
2. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

3. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació
de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

4. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància amb
les necessitats que tindran els titulats i titulades.

METODOLOGIES DOCENTS

L'aprenentatge  tindrà  un  enfocament  eminentment  pràctic.  Desprès  d'una  breu  introducció  als  conceptes  clau,  els  temes  es
desenvoluparan a partir de l'estudi de casos i exemples concrets. Alguns dels casos com el dels 'Tubs de Silicona' o 'La Caixa
Cooperativa Professional' estan estructurats a base de 'lliuraments', de manera que l'alumne treballa amb el mateix cas diversos
temes al llarg de varies sessions. També s'utilitzaran exemples del llibre: 'The Role of Statistics in Busines and Industry' que serà la
referència bàsica.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu fonamental es situar en el context empresarial la utilitat de les tècniques estadístiques que l'alumne ja coneix i posar de
manifest els beneficis que la seva utilització pot reportar. Per tant al acabar els alumnes seran capaços de:
- Identificar quina tècnica estadística es més adient en diferents contexts i situacions empresarials
- Valorar els beneficis que la seva utilització pot reportar a l'organització
- Convèncer als gestors (vendre) de les avantatges i beneficis de la utilització de la tècnica estadística en qüestió

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 12.00

Hores grup gran 30,0 24.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

- Estadística: què i perquè. La qualitat de les dades. Evolució de l'ús de l'estadística. Estadística pro activa

Descripció:
- L'estadística a l'empresa
- Les dades interns i externs
- Ús actual de l'estadística

Dedicació: 7h 30m
Grup gran/Teoria: 4h 30m
Grup petit/Laboratori: 3h
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- L'estadística en altres àrees: màrketing, gestió de clients, serveis financers, gestió de processos

Descripció:
- Estadística aplicada a l'màrqueting
- Estadística aplicada a la gestió de clients
- Estadística aplicada a les finances
- Estadística aplicada a la gestió de processos

Dedicació: 7h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 3h

- La venta de l'estadística: interna i externa

Descripció:
- Fonts d’estadística interna
- Fuentes de estadística externa
- Gestió de l’estadística

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

- Data Science: aspectes organitzatius (papers i responsabilitats) i de gestió. Valorització

Descripció:
- Importància i paper del data science (ciència de les dades)
- Organització necessària
- Papers i responsabilitats
- Relació amb l'estadística
- Relació amb el business analytics (descriptiu, predictiu i prescriptiu)
- Models de maduresa
- Principals usos en diferents tipus d'organitzacions
- Casos pràctics

Objectius específics:
Entendre els aspectes organitzatius i el paper del data science a les empreses.
Ser capaços de valorar la utilitat i entendre el paper que pot tenir a difrents tipus d'organitzacions

Activitats vinculades:
Lectura i discusió d'articles de revistes científiques i tècniques

Competències relacionades:
MESIO-CE3. CE-3. Capacitat per a formular, analitzar i validar models aplicables a problemes d'índole pràctica. Capacitat de
seleccionar el mètode i/o tècnica estadística o d'investigació operativa més adequada per aplicar aquest model a cada situació o
problema concret.
CT3. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent
a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la
responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

CT4. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i
informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 3h
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- El paper de l'estadística en el disseny de productes. Relació entre la variabilitat i la satisfacció del client. Reducció
de variabilitat, productes robustos. Disseny de proves (experiments).

Descripció:
- L'estadística i el disseny de productes
- L'estadística i la satisfacció d'el client
- Disseny d'experiments, inferència

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 3h

- L'estadística en la gestió de la qualitat. Planificació, control i millora.

Descripció:
- Anàlisi estadístics en la gestió de la qualitat
- La planificació, el control i millora de la qualitat a través de l'estadística

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 2h

- Programes de millora: metodologia Sis Sigma

Descripció:
- Mètode sis Sigma
- Exemple pràctic amb R

Dedicació: 6h 30m
Grup gran/Teoria: 5h 30m
Grup petit/Laboratori: 1h

ACTIVITATS

RESOLUCIÓ D'EXERCICIS I PROBLEMES

Descripció:
S'encarregarà als estudiants que realitzin exercicis i problemes. Aquestes activitats es realitzaran de forma individual o en grup,
segons indiqui el professor en cada cas.

Objectius específics:
Que els estudiants practiquin els coneixements que van adquirint i d'informació al professor sobre el nivell d'assimilació i
comprensió d'aquests coneixements.

Material:
L'enunciat dels exercicis i la seva resolució, un cop comentada a classe, estaran disponibles a la intranet de l'assignatura.

Lliurament:
Els exercicis resolts per cada estudiant formaran part de l'avaluació continuada

Dedicació: 45h
Grup mitjà/Pràctiques: 15h
Aprenentatge autònom: 30h
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LECTURES I PRESENTACIONS

Descripció:
Abans de la presentació a classe d'alguns temes s'encarregarà als estudiants que llegeixin capítols del llibre recomanat i articles
relacionats i comentin el seu contingut o facin presentacions. Aquestes activitats es realitzaran de forma individual o en grup,
segons indiqui el professor en cada cas.

Objectius específics:
Que els estudiants arribin a classe amb coneixements sobre els temes a tractar. Que aprenguin a extreure informació de les fons.
Que practiquin competències transversals

Material:
Els capítols i articles indicats estaran disponibles a la intranet de l'assignatura.

Lliurament:
Els comentaris i presentacions formaran part de l'avaluació continuada.

Dedicació: 45h
Grup mitjà/Pràctiques: 15h
Activitats dirigides: 30h

RESOLUCIÓ DE CASOS PRÀCTICS

Descripció:
Els estudiants hauran d'entendre un cas pràctic que descriurà un problema industrial de caràcter real. Utilitzant una base de
dades que es proporcionarà, hauran de decidir les eines estadístiques adequades per respondre a les preguntes plantejades,
utilitzant software estadístic.

Objectius específics:
Adquirir destresa en el treball amb dades i a l'ús de paquets de software estadístic. Identificar les eines estadístiques adequades
a cada situació.

Material:
Els estudiants disposaran de vídeos d'autoaprenentatge del software estadístic que s'utilitza per resoldre els casos, junt amb els
enunciats dels casos i les bases de dades a l'intranet.

Lliurament:
L'avaluació es fonamentarà en la resolució de qüestionaris sobre els casos, en la discussió a classe i, eventualment, en la
presentació d'informes.

Dedicació: 35h
Grup mitjà/Pràctiques: 15h
Aprenentatge autònom: 20h

EXAMEN PRIMERA PART

Objectius específics:
Avaluació dels coneixements adquirits.

Material:
Examen resolt.

Dedicació: 1h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 30m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

NF = 0,6*AC + 0,2*E1+0.2E2
AC= Avaluació Continuada. Tindrà dos components: un 50% a partir dels casos, presentacions i activitats desenvolupades durant el
curs y un altre 50% a partir de proves fetes a classe.

E1 = Examen primera part
E2 = Examen segona part

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Les aplicables al MESIO
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