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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

No hi ha prerequisits més enllà d'haver estat admesos en el programa MMOBE.

Objectius

Una vegada finalitzat el curs, s'espera que els estudiants aconsegueixin una sèrie d'objectius, que inclouen el
coneixement de conceptes i instruments avançats que poden aplicar-se a l'anàlisi competitiva de l'empresa
juntament amb una comprensió de la seva utilitat en la formulació de l'avantatge competitiu empresarial.

Aquests objectius inclouen la mesura de l'acompliment financer de l'empresa i la seva descomposició, la
formulació de l'estratègia competitiva de l'empresa, la quantificació de la creació de valor associada amb
l'estratègia i la comprensió dels mecanismes de distribució i apropiació del valor. No s'obliden qüestions clau
relacionades amb l'emprenedoria. En aquest cas, l'objectiu és proporcionar als estudiants un panorama
general del que significa la iniciativa empresarial i dels factors clau que influeixen en el procés empresarial.
Finalment, també es consideren temes actuals en la comercialització.

Desenvolupar les habilitats dels estudiants per a vincular la teoria amb el treball aplicat. Davant un problema
d'anàlisi del rendiment empresarial, els estudiants podran identificar un marc teòric adequat, un mètode
analític adequat i realitzar una anàlisi empírica informada.

Competències

Analitzar casos empresarials des d'una perspectiva teòrica amb la finalitat d'obtenir una major
comprensió de les conductes en les organitzacions.
Analitzar l'estructura i l'evolució dels mercats de productes, de factors i el comportament òptim de
l'empresa en ells.
Capacitat de lideratge i decisió.
Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris i internacionals.
Comprendre, analitzar i resoldre problemes complexos relacionats amb l'eficiència de les
organitzacions a partir d'un coneixement ampli dels instruments avançats de l'anàlisi econòmica de
l'empresa.
Comunicar els resultats de la recerca utilitzant els diversos mitjans disponibles a audiències diverses.
Demostrar un coneixement de l'entorn econòmic i institucional en el qual els agents econòmics
interactuen dins de, o a través de, organitzacions econòmiques.
Desenvolupar el compromís ètic, social i mediambiental.
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Desenvolupar el compromís ètic, social i mediambiental.
Desenvolupar un pensament crític i constructiu enfront de treballs propis i aliens.
Distingir les característiques i la interrelació de les diferents variables que condicionen l'estratègia
corporativa.
Dominar els instruments tècnics i informàtics necessaris per poder desenvolupar estudis aplicats.
Elaborar propostes de foment de l'activitat empresarial sostenible basades en l'acompliment
organitzatiu.
Extreure conclusions vàlides per a la realitat empresarial a partir de les experiències obtingudes de
l'anàlisi de casos.
Habilitat per motivar les anàlisis, interpretar resultats i presentar-los de forma clara i concisa en anglès.
Identificar les fonts d'informació rellevants i els seus continguts per a la seva posterior explotació.

Resultats d'aprenentatge

Aprofundir en les variables que caracteritzen l'estratègia corporativa de l'empresa.
Capacitat de lideratge i decisió.
Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris i internacionals.
Comparar l'estructura i evolució dels mercats de productes i factors.
Comprendre el funcionament dels mercats.
Comunicar els resultats de la recerca utilitzant els diversos mitjans disponibles a audiències diverses.
Derivar polítiques empresarials destinades a la millora de l'acompliment organitzatiu.
Derivar polítiques empresarials destinades a la millora de l'avantatge competitiu.
Desenvolupar el compromís ètic, social i mediambiental.
Desenvolupar un pensament crític i constructiu enfront de treballs propis i aliens.
Distingir en la realitat empresarial les diferents estratègies empresarials.
Dominar els instruments tècnics i informàtics necessaris per poder desenvolupar estudis aplicats.
Dominar la teoria de la producció, la teoria dels nombres índexs i les diferents estratègies competitives.
Estudiar el comportament competitiu de les empreses en contextos diversos.
Habilitat per motivar les anàlisis, interpretar resultats i presentar-los de forma clara i concisa en anglès.
Identificar les diferents estratègies d'acompliment organitzatiu.
Identificar les fonts d'informació rellevants i els seus continguts per a la seva posterior explotació.
Valorar l'adaptació i el comportament òptim de l'empresa en aquests mercats.

Continguts

Aquesta assignatura proporciona una visió general teòrica i empírica de l'economia de l'anàlisi competitiva de
negocis, amb especial atenció als avanços més recents i les principals àrees de recerca en el camp. Basades
en els fonaments de la teoria econòmica, les sessions introdueixen i apliquen enfocaments alternatius per a
l'anàlisi de l'estratègia empresarial, el màrqueting i la seva traducció a l'acompliment de l'empresa. La matèria
també vincula el mesurament del rendiment amb la rendibilitat, el benefici, el cost i la taxa de rendiment dels
actius. No es fa cap supòsit sobre la unitat sota avaluació, la qual cosa fa que la metodologia sigui adequada
per a l'anàlisi del comportament de les organitzacions que no busquen maximitzar els beneficis. El modul
també para atenció al paper de l'empresari i desenvolupa alguns temes clau relacionats amb ell.

El curs s'ha dividit en quatre parts: estratègia empresarial, mesurament del rendiment, esperit empresarial i
màrqueting. Es pot trobar una descripció detallada dels seus continguts: http://www.mmobe.uab.cat/en/

Temes a tractar:

Economia de l'estratègia

1.- Estratègia empresarial.

2.- Estratègia a nivell corporatiu.

3.- Estratègia internacional.

4.- Objectiu estratègic.
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4.- Objectiu estratègic.

L'economia del mesurament del rendiment

1.- Revisió de l'economia de la producció.

2.- Mesura d'eficiència.

3.- Productivitat i rendibilitat.

4.- Productivitat i benefici.

5.- Productivitat i cost.

6.- Productivitat i rendibilitat sobre actius.

Emprenedoria i Innovació

1.-Emprenedoria i determinants a nivell individual de l'acció emprenedora.

2.- Creixement.

3.- Factors ambientals que determinen l'emprenedoria.

4.- Emprenedoria empresarial.

Màrqueting

1.- Introducció al màrqueting.

2.- Segmentació i focalització basats en l'elecció.

3.- Casos d'estudi.

4.- La recerca acadèmica en màrqueting.

Metodologia

El curs combina classes teòriques i sessions pràctiques que requereixen la participació dinàmica dels
estudiants.
Les activitats d'aprenentatge inclouen: seguir conferències sobre temes principals, resoldre problemes i
exercicis amb la computadora, llegir i revisar críticament els treballs.
Aquest és un mòdul interactiu. Els preparatius de casos i les discussions en classe formaran els punts de
referència importants del progrés d'aprenentatge.
Les discussions donen als estudiants l'oportunitat d'aplicar material de la classe a problemes del món real.
Altres sessions estaran dedicades principalment a material de conferències i discussions més curtes.

El professorat haurà de destinar aproximadament uns 15 minuts d'alguna classe a permetre que els seus
estudiants puguin respondre les enquestes d'avaluació de l'actuació docent i d'avaluació de la matèria.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la
presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives
3



Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Conferències i discusió de casos 100 4 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17

Tipus: Supervisades

Práctica y valoración del trabajo y casos 25 1 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18

Tipus: Autònomes

Lectura de casos i preparació de pràctiques, estudi i
el·laboració d'esquemes.

85 3,4 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16, 17, 18

Avaluació

L'avaluació del curs consistirà en:

- Assignacions (presentació de revisió crítica d'articles, resolució de problemes, document final, etc.)

- Participació en classe.

- Prova (prova a meitat de curs i examen final)

El curs se supera quan la nota final és igual o superior a cinc.

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que
imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exercicis 55 22 0,88 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Participació a classe 5 2 0,08 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18

Test 40 16 0,64 4, 5, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 18
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Programari

No es preveu la utilització de programari específic en aquest modul.
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