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Guia docent
205055 - 205055 - Gestió de Projectes: Acords Claus i  Ofertes

Última modificació: 22/04/2022
Unitat responsable: Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa
Unitat que imparteix: 758 - EPC - Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL (Pla 2013). (Assignatura optativa).
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA AERONÀUTICA (Pla 2014). (Assignatura optativa).
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA ESPACIAL I AERONÀUTICA (Pla 2016). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 3.0 Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: Gonçalves Ageitos, Maria

Altres: Cusido Roura, Jordi

METODOLOGIES DOCENTS

La metodologia docent es basa en:
* Sessions teòriques impartides pel professor.
* Xerrades d'experts convidats.
* Lectures recomanades i bibliografia complementària.
* Exercicis de classe.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

El curs Acords Clau i Ofertes vol introduir als alumnes en els coneixements bàsics dels principals contractes que poden aparèixer en la
seva vida professional.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 27,0 36.00

Hores aprenentatge autònom 48,0 64.00

Dedicació total: 75 h
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CONTINGUTS

Mòdul 1: Introducció

Descripció:
Conceptes bàsics d'aspectes legals que podem trobar en qualsevol projecte o negoci i com els aspectes legals poden afectar els
projectes.

Activitats vinculades:
Sessions de teoria

Dedicació: 16h
Grup gran/Teoria: 6h
Aprenentatge autònom: 10h

Mòdul 2: Acords de confidencialitat

Descripció:
Introducció al concepte d'acord de confidencialitat, perquè és important i valoració de la seva efectivitat.

Activitats vinculades:
Sessions de teoria.
Lectures recomanades.

Dedicació: 10h 45m
Grup gran/Teoria: 3h 45m
Aprenentatge autònom: 7h

Mòdul 3: Acords i gestió de projectes.

Descripció:
Es treballarà a partir de la gestió de projectes en cascada (PMBoK) i es definiran els principals tipus d'acord que s'apliquen a cada
moment en funció de l'avaluació de riscos.

Activitats vinculades:
Sessions de teoria.
Exercicis de classe.

Dedicació: 10h 45m
Grup gran/Teoria: 3h 45m
Aprenentatge autònom: 7h

Mòdul 4: Acords bàsics a projectes

Descripció:
Dels contractes de llicència a les subcontractacions. Revisió dels acords bàsics emprats pel desenvolupament de projectes i la
seva posada en marxa. Com s'estructuren els acords, com podem entendre què hi ha darrere dels acords.

Activitats vinculades:
Sessions de teoria.
Xerrades d'experts convidats.
Exercicis de classe.

Dedicació: 10h 45m
Grup gran/Teoria: 3h 45m
Aprenentatge autònom: 7h
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Mòdul 5: Propietat intel·lectual

Descripció:
Conceptes bàsics sobre la propietat intel·lectual en el marc de la gestió de projectes.

Activitats vinculades:
Sessions de teoria.
Exercicis de classe.

Dedicació: 10h 45m
Grup gran/Teoria: 3h 45m
Aprenentatge autònom: 7h

Mòdul 6: Condicions preliminars i pactes d'inversió

Descripció:
En el procés d'emprenedoria també hi ha acords. Qualsevol inversor requereix condicions prèvies a la inversió i un contracte
posterior per a regular la relació, drets i obligacions entre/de tots els actors involucrats.

Activitats vinculades:
Sessions de teoria.
Exercicis de classe.

Dedicació: 16h
Grup gran/Teoria: 6h
Aprenentatge autònom: 10h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació considera:
* Participació a classe (15%)
* Exercicis de classe (45%)
* Examen final (40%)

Es preveu la realització d'una prova de reconducció en cas de no superació de l'examen final de l'assignatura. Aquesta prova serà
voluntària i consistirà en un examen escrit que es durà a terme en les dates oficials proposades per l'escola en el calendari acadèmic.
El resultat de l'avaluació d'aquesta prova, substituirà l'avaluació de l'examen previ només en cas que la nota obtinguda sigui més alta
que l'anterior.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Aquells alumnes que no superin l'examen final de l'assignatura, que es durà a terme l'últim dia del curs, podran presentar-se a un
examen de reconducció el dia fixat per l'escola en el calendari d'examens finals. L'avaluació obtinguda en aquest examen només
substituirà la nota de l'examen final.
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