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Breu contingut:

Organització d'Empreses II

Presentació:

OBJECTIUS GENERALS

L'assignatura Organització d'empreses II està pensada per aquells alumnes que
han cursat, prèviament, l'assignatura Organització d'Empreses I. Sentades les
bases imprescindibles en la primera assignatura, es tracta de proporcionar una
visió profunda del que és la missió fonamental de l'administració (Management), així
com l'aplicació dels seus principis i funcions en els diferents tipus
d'organitzacions. En aquest sentit del que es tracta és de proporcionar als
alumnes un coneixement de la teoria i la pràctica del Management, per que
aprenguin i s'exercitin en analitzar els problemes de l'empresa des del punt de
vista del directiu, desenvolupin la seva capacitat de comprensió i millorin la seva
disposició cap el treball en equip.

Temari:

Tema 1: El subsistema administratiu: Introducció 
1.	Naturalesa, propòsit i contingut de l'administració
2.	Concepte d'administrador
3.	L'anàlisi del treball directiu
4.	Primeres aportacions a la Teoria de l'administració
5.	Principals escoles sobre Administració

Tema 2: La planificació empresarial
1.	La planificació: Tipus de plans. El procés de planificació
2.	Els objectius empresarials: Definició. Característiques. Introducció a la Direcció per
Objectius
3.	El procés de planificació estratègica
4.	Les decisions a l'empresa

Tema 3: L'organització
1.	La naturalesa de l'organització
2.	L'estructura organitzativa: Concepte. Els organigrames. Tipus d'estructures
3.	Coordinació i autoritat: El poder en l'organització. El concepte d'autoritat
4.	La cultura organitzativa

Tema 4: La Direcció
1.	La motivació: Definició del concepte. Teories sobre motivació
2.	El lideratge: Definició del concepte. Teories sobre el lideratge
3.	La comunicació interna. El pla de comunicació interna.
4.	El Treball en equip: Comitès, equips i presa de decisions en grup

Tema 5: El Control
1.	El procés de control



2.	El disseny dels sistemes i mesures de control
3.	Les tècniques de control

Forma d'avaluació:

METODOLOGIA DOCENT (si s'escau)

AVALUACIÓ DE L'ALUMNE:

Es realitzaran dos exàmens finals: un al juny i l'altre al setembre. Cadascun
d'aquest exàmens constarà de dues parts: teòrica i pràctica. El pes de la teoria i de la
pràctica en la qualificació final serà del 50%. 

El professor proposarà exercicis que permetran a l'alumne aconseguir punts de la
pràctica durant el curs.

Bibliografia:

Bibliografia bàsica


Bibliografia bàsica

•	Díez de Castro, José; Redondo López, Carmen, Barreiro Fernández, Begoña  y
López Barcos, M. Ángeles. Administración de Empresas: Dirigir en la sociedad del
conocimiento. Madrid: Pirámide, 2002.
•	Díez de Castro, José; Redondo López, Carmen. Administración de Empresas.
Madrid: Pirámide, 1996.

Observacions:

HORARI DE L'ASSIGNATURA

MATI: Dimarts i dijous de les 9 a les 11 hores.
TARDA: Dimarts i dijous de les 19 hores a les 21 hores.


HORARI DE VISITES
Es concretarà a la primera sessió. Els alumnes podran enviar consultes als correus
electrònics del professor i es respondran en un període mínim de 48 hores.

Belen López: mabelen.lopez@urv.net
Carles Abelló: carles.abello@urv.net


