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Postgrau en Direcció
d’Organitzacions de Seguretat
Formació universitària d’especialització en gestió, planificació
estratègica i direcció d’organitzacions de seguretat pública i privada.
El sector de la seguretat pública i privada és cada vegada més exigent, augmentant la
seva orientació al servei. Per a donar resposta a aquesta realitat en evolució es requereix
una professionalització del sector, el percentatge de diplomats i llicenciats és tan sols
del 9% i això fa evident la necessitat d’elevar el nivell formatiu actual de la mitjana dels
empleats.
La finalitat d’aquests estudis és l’adquisició de competències de gestió i de presa de
decisions en matèria de seguretat, d’alta transcendència per a l’entorn empresarial i
professional del directiu, dins del marc normatiu espanyol, estricte i regulat.
En el context europeu, el model de la seguretat privada a Espanya i les figures del director
i del cap de seguretat són un referent, aportant una dimensió internacional a les opcions
professionals dels titulats.
El Postgrau té com a objectius:

■ Formar professionals de la gestió i planificació estratègica de la seguretat, dotant a
comandaments, tècnics i responsables d’organitzacions de seguretat pública i privada
dels coneixements pràctics i teòrics i les eines i estratègies procedimentals per a
aconseguir una direcció i gestió eficient dels serveis, que garanteixin els drets dels
ciutadans.

Estructura del pla d’estudis
Postgrau en Direcció d’Organitzacions de Seguretat (30 ECTS)
Introducció a la gestió i planificació estratègica
Planificació estratègica
Models empresarials
Màrqueting
Orientació a la resolució de problemes
Quadre de comandament integral i altres tècniques
Generació de consens (negociació de conflictes)
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Eines de gestió i planificació
Perfil professional
Gestió per competències vs. per objectius
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Eines d’anàlisi
Anàlisi de la comunitat
Qualitat en els serveis d’acollida empresarial: els valors i la cultura d’empresa
Metodologies d’anàlisis d’intel·ligència
Entrevista per competències
Gestió de l’estrès
Gestió de crisis
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■ Conèixer els mecanismes de canvi i adaptar les actuacions de les organitzacions
de seguretat pública i privada a les noves formes d’entendre la professió davant les
realitats socials i normatives en constant evolució.

Informació general
Modalitat: Presencial.

Requisits d’admissió i perfil
d’ingrés
La direcció del postgrau valorarà els
següents aspectes:
■ Curriculum vitae.

■ Actuació professional en el camp de
la seguretat privada.

■ Interès en la iniciació professional del
candidat.

Els estudis van dirigits a:

■ Llicenciats, diplomats o graduats en
àmbits relacionats amb la seguretat
pública i privada.
■ Membres de les administracions
i organitzacions que tenen
competències en la matèria.

■ Gestors responsables i altres
professionals de les organitzacions de
seguretat privada o seguretat pública.

Crèdits

Crèdits: 30 ECTS.

Duració: 1 curso acadèmic.

Horari: De dilluns a dijous, de 16h a 20h. En setmanes alternes.
Places: 40.

Inici i finalització: del 20/11/2020 al 03/07/2021.

Idioma: Català (50%), castellà (30%) i anglès (20%).

Preu: 1.980€. 5% de descompte Alumni de FUABformació.
(Només a primera matrícula del curs complet).

Preinscripció: consultar www.uab.cat/masters-i-postgraus
Coordinació: Roger Casas.

Sortides professionals
■ Comandaments d’organitzacions de
seguretat pública i privada.
■ Tècnics en programes de seguretat
ciutadana.
■ Tècnics de protecció civil.
■ Tècnics en emergències.
■ Tècnics i responsables de les
administracions públiques amb
competències en la matèria.
■ Tècnics i responsables d’empreses
públiques i privades afectades per
l’objectiu de la garantia de seguretat
ciutadana.

Coordinació
Roger Casas.
Llicenciat en Dret. Màster en Gestió
Pública Avançada, MBA (ESADE).
Consultor estratègic Acc10 de la
Generalitat de Catalunya.

10% descompte Alumni UAB
Premium informa-te’n a
www.uab.cat/alumni
(Només a primera matrícula del curs complet)
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