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Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ I OPERACIÓ D'INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES MARÍTIMES (Pla
2016). (Assignatura obligatòria).
MÀSTER UNIVERSITARI EN NÀUTICA I GESTIÓ DEL TRANSPORT MARÍTIM (Pla 2016). (Assignatura
obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: GERMAN DE MELO RODRIGUEZ

Altres: Primer quadrimestre:
GERMAN DE MELO RODRIGUEZ

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CE2-MNGTM. Metodologia de projectes.
CE5-MNGTM. Coneixements de la gestió del personal a bord. Direcció i gestió de personal en situacions de crisi.
CE14-MNGTM. Lideratge i gestió de la direcció: influències, evolució i funcions. Capacitat d'utilització dels coneixements de lideratge i
gestió.
CE16-MNGTM. Coneixements d'economia de la gestió de les empreses del sector marítim, el negoci marítim i la logística associada.
CE20-MNGTM. Coneixements i capacitats que permetin comprendre, analitzar, explotar i optimitzar la gestió econòmica en l'operació
de tota indústria marina.
CE22-MNGTM. Coneixements i capacitat per aplicar les tècniques d'adopció de decisions.
CE23-MNGTM. Coneixements i capacitat per aplicar una gestió eficaç dels recursos.

Genèriques:
CG9-MNGTM. Capacitat per organitzar i dirigir grups de treball multidisciplinaris en un entorn multilingüe, i de generar informes per a
la transmissió de coneixements i resultats

CG15-MNGTM. Capacitat  per  resoldre  problemes complexos  i  prendre  decisions  amb responsabilitat  sobre  bases  científiques  i
tecnològiques en l'àmbit de la seva especialitat
CG20-MNGTM. Capacitat per a la gestió i direcció d'empreses marines
CG19-MNGTM. Capacitat per desenvolupar els coneixements per a l'anàlisi i  interpretació de mesuraments, càlculs, valoracions,
taxacions, peritatges, estudis, informes i documents tècnics en l'àmbit de la seva especialitat

CG21-MNGTM. Capacitat per realitzar tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la seva especialitat

Transversals:
CT2. 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.
CT5. 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.

CT1. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que en regeixen l'activitat;
tenir capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat
i el benefici.
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Bàsiques:
CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació
d'idees, sovint en un context d'investigació.
CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una
informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels
seus coneixements i judicis

METODOLOGIES DOCENTS

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

El objetivo de la asignatura de Economía y Negocio Marítimo, es fundamentalmente adquirir los conocimientos necesarios de gestión y
dirección del negocio marítimo en toda su extensión como son: los conocimientos de los principios esenciales de la economía, el Plan
General Contable, los distintos tipos de buques y sus costes de explotación, la normativa que le afecta, y todos los mercados
marítimos, etc.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 45,0 100.00

Dedicació total: 45 h
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CONTINGUTS

ECONOMIA Y NEGOCIO MARITIMO

Descripció:
-Introducción
-El transporte marítimo
-Comercio internacional marítimo
-Tráfico marítimo
-Los mercados marítimos
-Los costes del transporte marítimo
-Características del coste del transporte marítimo
-Formas de prestación del Servicio del transporte marítimo
-Transporte marítimo graneles líquidos
-Transporte marítimo graneles sólidos
-Transporte marítimo líneas regulares
-Normativa IMO aplicable

Objectius específics:
Todos los contenidos de la asignatura son explicados en clases teoricas y en los casos que que es factible, se realizan ejercicios
prácticos que consoliden los conocimientos adquiridos. Además, se realizará un seguimiento continuo de los temas explicados a
través de la realización de pequeños proyectos individualizados por cada alumno.

Competències relacionades:
CG20-MNGTM. Capacitat per a la gestió i direcció d'empreses marines
CG15-MNGTM. Capacitat per resoldre problemes complexos i prendre decisions amb responsabilitat sobre bases científiques i
tecnològiques en l'àmbit de la seva especialitat
CG9-MNGTM. Capacitat per organitzar i dirigir grups de treball multidisciplinaris en un entorn multilingüe, i de generar informes
per a la transmissió de coneixements i resultats

CG19-MNGTM. Capacitat per desenvolupar els coneixements per a l'anàlisi i interpretació de mesuraments, càlculs, valoracions,
taxacions, peritatges, estudis, informes i documents tècnics en l'àmbit de la seva especialitat

CG21-MNGTM. Capacitat per realitzar tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la seva especialitat
CE22-MNGTM. Coneixements i capacitat per aplicar les tècniques d'adopció de decisions.
CE16-MNGTM. Coneixements d'economia de la gestió de les empreses del sector marítim, el negoci marítim i la logística
associada.
CE5-MNGTM. Coneixements de la gestió del personal a bord. Direcció i gestió de personal en situacions de crisi.
CE14-MNGTM. Lideratge i gestió de la direcció: influències, evolució i funcions. Capacitat d'utilització dels coneixements de
lideratge i gestió.
CE23-MNGTM. Coneixements i capacitat per aplicar una gestió eficaç dels recursos.
CE2-MNGTM. Metodologia de projectes.
CE20-MNGTM. Coneixements i capacitats que permetin comprendre, analitzar, explotar i optimitzar la gestió econòmica en
l'operació de tota indústria marina.
CT5. 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.

CT1. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que en regeixen l'activitat;
tenir capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la
qualitat i el benefici.
CT2. 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.
CB8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una
informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació
dels seus coneixements i judicis
CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació
d'idees, sovint en un context d'investigació.
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CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous
o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Dedicació: 45h
Grup gran/Teoria: 45h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La evaluación de la asignatura se realizará a través de dos exámenes parciales con un valor sobre la nota final de la asignatura del
10% cada uno, un trabajo individual de cada alumno con un valor del 10% sobre la nota final de la asignatura, y un examen teorico
práctico al final del curso con un valor del 70% de la asignatura.
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