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Breu contingut:

Gestió del Compliment i la Compensació

Presentació:

OBJECTIUS GENERALS

•	Donar una visió de la gestió empresarial des de la perspectiva de l'alta direcció en
allò que afecta als recursos humans.
•	Aportar els conceptes i els mètodes per realitzar una correcta avaluació de
l'acompliment dels recursos humans com a font d'avantatge competitiva.
•	Analitzar la gestió de la compensació com a eina estratègica per tal d'aconseguir
els objectius empresarials.
•	Portar a la pràctica els coneixements adquirits mitjançat la resolució de casos,
treballs de camp, debats, simulacions....

Temari:

1.	LA DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE RECURSOS HUMANS

•	La gestió estratègica dels recursos humans
•	Pràctiques estratègiques en les activitats de recursos humans
•	Desenvolupament de capacitats fonamentals
•	Selecció de persones per a llocs de treball claus

2.	CONCEPTE I OBJECTIUS DE L'AVALUACIÓ DE L'ACOMPLIMENT

•	El paper de la funció de recursos humans en l'estimació de l'acompliment
•	Concepte i finalitats de l'avaluació de l'acompliment
•	Avaladors de l'acompliment
•	Quan i com estimar i comunicar l'estimació de l'acompliment
•	L'avaluació de l'acompliment com instrument de gestió i com agent de formació i
canvi

3.	SISTEMES I MÈTODES D'AVALUACIÓ

•	Aspectes metodològics de l'avaluació de l'acompliment
•	Tècniques tradicionals per mesurar l'acompliment
•	Nous mètodes d'avaluació de l'acompliment


4.	L'ENTREVISTA D'AVALUACIÓ

•	Que es una entrevista d'avaluació de l'acompliment?
•	Etapes de l'entrevista d'avaluació
•	Factors a avaluar
•	Tipus d'entrevistes




5.	FORMACIÓ I COMPETÈNCIES DELS AVALUADORS 

•	Capacitació dels avaluadors de l'acompliment
•	Instruments utilitzats per formar als avaluadors
•	Les empreses que capaciten als avaluadors
•	
6.	ERRORS I DIFICULTATS EN EL PROCÉS D'AVALUACIÓ

•	Errors i limitacions dels sistemes d'avaluació de l'acompliment
•	Necessitat d'avaluar el sistema d'avaluació de l'acompliment

7.	COMPENSACIÓ I RETRIBUCIÓ DELS RECURSOS HUMANS

•	Importància de les decisions en matèria de retribució. 
•	Objectius de l'administració de les compensacions
•	Que es la retribució? Principals elements de retribució
•	El diferents criteris retributius

8.	LA RETRIBUCIÓ EN BASE A L'ACOMPLIMENT

•	Els sistemes de retribució basats en l'acompliment. Principis que els sustenten
•	Conseqüències negatives dels sistemes de retribució basats en l'acompliment
•	Disseny dels plans de retribució: retribució individual, en grup o corporativa
•	Tipologia de les compensacions indirectes o prestacions socials complementàries

Forma d'avaluació:

METODOLOGIA DOCENT 

Anàlisi i discussió de casos pràctics dels temes explicats a les classes teòriques en
base al programa de l'assignatura. Lectura i anàlisi d'articles específics.

Elements de suport :

Transparències per impartir les classes teòriques

Utilització de vídeo, si escau

Simulacions


AVALUACIÓ DE L'ALUMNE

Hi haurà un examen final que representarà el 40% de la nota, un treball que
suposarà el 40% i la seva participació que representará els altres 20%.
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