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Guia docent
280698 - 280698 - Gestió de Projectes

Última modificació: 14/06/2022
Unitat responsable: Facultat de Nàutica de Barcelona
Unitat que imparteix: 732 - OE - Departament d'Organització d'Empreses.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA EN SISTEMES I TECNOLOGIA NAVAL (Pla 2010). (Assignatura optativa).
GRAU EN NÀUTICA I TRANSPORT MARÍTIM (Pla 2010). (Assignatura optativa).
GRAU EN TECNOLOGIES MARINES (Pla 2010). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: LUCIANO KINGESKI

Altres: Segon quadrimestre:
LUCIANO KINGESKI - Grup: DT, Grup: GESTN, Grup: GNTM, Grup: GTM

CAPACITATS PRÈVIES

No necessàries.

REQUISITS

No necessàries.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Coneixement de l'organització i capacitat per a la gestió de projectes de reparació, instal lació, modificació i manteniment d'equips
de càrrega, estiba i sistemes de seguretat i mitjans de càrrega i auxiliars del vaixell.

Transversals:
3. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts
d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.
4. TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les responsabilitats
col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.

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 individualment.

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 de la gestió
de projectes dins o fora de les organitzacions. Per tant, al superar el curs l'alumne hauria de ser capaç de gestionar projectes senzills i
resoldre els eventuals problemes que se li presentin.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup mitjà 15,0 10.00

Hores grup gran 30,0 20.00

Hores grup petit 10,0 6.67

Hores activitats dirigides 5,0 3.33

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

1. Objectius i eines

Dedicació: 120h
Grup gran/Teoria: 40h
Grup mitjà/Pràctiques: 20h
Aprenentatge autònom: 60h

2. Abast i planficació

3. Pressupostos

4. Control i supervisió

5. Temes vinculats a la gestió del projecte

Descripció:
5.1. Gestió del temps
5.2. Gestió del risc
5.3. Gestió dels RRHH
5.4. Gestió de la qualitat

6. Comunicació del projecte

7. Motivació i contractació

8. Selecció de projectes

9. Negociació i finalització del projecte
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La nota final s'obtindrà a partir  de la participació a classe (20%), la presentació a mig curs del projecte en el  seu estat de
desenvolupament en aquell moment (30%) i la presentació final del projecte (50%)

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

La part més substantiva de l'assignatura és la realització d'un projecte en grup que s'inicia en les primeres sessions i finalitza en la
presentació en la darrera sessió del curs.
Aquest projecte es realitzarà en grups d'estudiants. L'elecció del projecte, a proposta dels estudiants, requerirà el vist i plau del
professor. L'elecció dels projectes haurà d'estar enllestida no més tard de l'acabament de la segona sessió.
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