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Unitat responsable:

280 - FNB - Facultat de Nàutica de Barcelona

Unitat que imparteix:

732 - OE - Departament d'Organització d'Empreses

Curs:

2018

Titulació:

GRAU EN TECNOLOGIES MARINES (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria)
GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria)
GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL (Pla 2010). (Unitat docent Obligatòria)
GRAU EN TECNOLOGIES MARINES/GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL (Pla
2016). (Unitat docent Obligatòria)

Crèdits ECTS:

6

Idiomes docència:

Català

Professorat
Responsable:

VASILEIOS MYRTHIANOS

Altres:

Primer quadrimestre:
VASILEIOS MYRTHIANOS - 1
Segon quadrimestre:
VASILEIOS MYRTHIANOS - 1
JUAN VINYALS ROBERT - 1

Horari d'atenció
Horari:

Primer quadrimestre: Dimarts de 15h a 17h i dijous de 11h a 13h
Segon quadrimestre: Dilluns i dimarts de 10h a 12h.

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Específiques:
2. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió
d'empreses i finançament d'empreses marines.
3. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió
d'empreses.
Transversals:
1. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 1: Tenir iniciatives i adquirir coneixements bàsics sobre les organitzacions i
familiaritzar-se amb els instruments i les tècniques, tant de generació d'idees com de gestió, que permetin resoldre
problemes coneguts i generar oportunitats.
Metodologies docents
Rebre, comprendre i sintetitzar coneixements.
· Plantejar i resoldre problemes.
· Desenvolupar el raonament i esperit crític i defendre' l de forma oral o escrita.
· Realitzar un treball en equip (pla d'empresa).
Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
L'objectiu principal de l'assignatura és aconseguir que l'alumne es familiaritzi amb el vocabulari i amb els models bàsics
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d'economia i organització empresarial. Per tant, al superar el curs l'alumne hauria de ser capaç de situar l'empresa en el
seu entorn i de conèixer les eines de gestió i organització que li han de permetre aconseguir els seus objectius i resoldre
els eventuals problemes que se li presentin en el futur.
El programa està estructurat de forma que l'estudiant es faci el seu mapa conceptual de l'entorn econòmic i de les
tècniques de gestió empresarial més comunes. Paral.lelament, com a mètode pedagògic, l'estudiant durà a terme la
simulació d'un pla d'empresa. Aquest exercici és especialment rellevant per el desenvolupament de la competència
genèrica en Emprenedoria i innovació (Nivell 1).
This course will evaluate the following STCW competences: 16. Application of leadership and teamworking skills
Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 150h

Hores grup gran:

24h

16.00%

Hores grup mitjà:

13h

8.67%

Hores grup petit:

9h

6.00%

Hores activitats dirigides:

14h

9.33%

Hores aprenentatge autònom:

90h

60.00%

2/4

Universitat Politècnica de Catalunya

Última modificació: 17-09-2018

280606 - Gestió Empresarial i Organització d'Empreses
Continguts

Empresa.

Dedicació: 34h
Classes teòriques: 7h
Classes pràctiques: 7h
Treball autònom (no presencial): 20h

Descripció:
Empresa o mercat: Costos de transacció i especialització. Innovació i Creació d'empreses. La industria Naval.
Qüestions legals i tipologies d'empresa.

Entorn econòmic.

Dedicació: 55h
Classes teòriques: 10h
Classes pràctiques: 10h
Classes laboratori: 35h

Descripció:
Entorn macroeconòmic: Indicadors econòmics, Política econòmica, comunitat europea, competitivitat i
productivitat. Entorn microeconòmic: Teoria d'oferta i demanda. Teoria de mercats. Mercat de treball. Entorn
competitiu: Sistemes d'innovació, mercats de capital risc i globalització.

Gestió empresarial.

Dedicació: 55h
Classes teòriques: 10h
Classes pràctiques: 10h
Aprenentatge autònom: 35h

Descripció:
Gestió empresarial i financera. Análisis contable (Balanç, compte de perdues i guanys) i avaluació de projectes
(Punt Mort, VAN i TIR)
Activitats vinculades:
Pràctica 3

Cicle de conferències.

Dedicació: 6h
Seminaris: 6h

Descripció:
Xerrades d'emprenedors.
Activitats vinculades:
Es valora l'assistència a totes les conferències.
Objectius específics:
Conèixer experiencies reals i instructives d'emprenedors.

3/4

Universitat Politècnica de Catalunya

Última modificació: 17-09-2018

280606 - Gestió Empresarial i Organització d'Empreses
Sistema de qualificació
Practiques: 10%
Examen Parcial: 20%
Pla d'empresa: 20%
Examen final: 50%
Normes de realització de les activitats
. La nota de la capacitat específica esta basada en el pla d'empresa.
. És obligatori entregar el pla d'empreses per superar l'assignatura.
· L'alumne serà considerat No Presentat si no fa el treball de curs ni es presenta a l'examen final.
· En cap cas es pot disposar de cap tipus de formulari en els controls d'aprenentatge o proves.
. L'examen parcial no serà alliberatori, i per tant en cas de treure una nota inferior que a l'examen final la nota que
comptarà pel 20% de l'examen parcial serà la mateixa de l'examen final. La nota dels exàmens seguirà la següent
formula: Max{0,5*nota final + 0,2*nota parcial; 0,7*nota final}.
Reavaluació:
· Es poden presentar a la reavaluació aquells estudiants que compleixin tots els requisits per ser avaluats i amb una nota
final de l?assignatura entre un 3.0 i un 4.9
· Els estudiants que compleixin tots els requisits per realitzar la prova de reavaluació hauran de realitzar un examen de
reavaluació del mateix estil que l'examen final sobre tot el contingut de l'assignatura vist a classe.
· La nota final s'obtindrà seguint el mateix procediment que la primera convocatòria substituint la nota del examen final
per la nota del examen de reavaluació
· La nota final que es tregui a l?acta de reavaluació no podrà ser inferior a la nota que es tenia de curs i no podrà ser
superior a 5.0
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