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Breu contingut:

Psicologia dels recursos humans: Planificació, selecció, formació i
desenvolupament, Gestió de persones, conflictes i negociació, gestió dfel treball i
salut psicològica.

Presentació:

Objectius: 

 

Es pretén que l'alumne domini els conceptes i les aplicacions bàsiques que s'han
fet des de la psicologia del treball i de les organitzacions per l'estudi i intervenció
en Gestió de Recursos Humans. Els continguts de l'assignatura s'estructuren en
vuit temes teòrics amb les seves activitats pràctiques.

Les classes pràctiques se centraran en l'anàlisi de casos concrets per tractar que
l'alumne integri els continguts teòrics i el contrast amb la praxis de l'entorn
empresarial de la zona.

Temari:

Tema I.- Psicologia dels Recursos Humans

Tema II.- Planificació i gestió integrada dels Recursos Humans.

Tema III.- El reclutament i selecció dels empleats.

Tema IV.- Formació i desenvolupament dels empleats.

Tema V.- Gestió del treball i salut psicològica

Tema VI.- Gestió del conflictes i negociació als Recursos Humans..

Tema VII.- Nous reptes i tendències de la Psicologia dels Recursos Humans.

Tema VIII.- Eines de mesura i avaluació per l'auditoria de Recursos Humans.

Forma d'avaluació:

El programa teòric s'avaluarà mitjançant una prova escrita que tindrà un valor de 6
punts sobre la nota global de l'assignatura (10). 

Els crèdits pràctics seran avaluats a partir de la participació directa en les classes i
de l'elaboració d'informes. L'avaluació d'aquesta part tindrà un valor de 3 punts
sobre la nota global de l'assignatura (10). 




Realització de l'activitat d'auditoria amb la conseqüent presentació dels informes de
les pràctiques (amb valor de 1 punt sobre la nota global de l'assignatura (10)).
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Observacions:

Mètodes d'ensenyament:
Classes magistrals (teòriques) amb explicació dels principals conceptes teòrics i
exemples adients
Classes pràctiques amb activitats empíriques d'auditoria de gestió.
Llengua en què s'imparteix l'assignatura: català


