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Màster

Direcció executiva
d’hospitals

La formació de postgrau
en línia per als professionals

Màster

Direcció executiva d’hospitals
Aquest programa de màster té l’objectiu d’introduir el professional en el camp de la direcció i gestió de les organitzacions
sanitàries, amb una orientació més gran cap a les organitzacions hospitalàries. Així, el professional aconseguirà un profund
coneixement sobre la realitat de l’entorn sanitari en el seu vessant de planificació, finançament, assegurament i provisió
dels serveis sanitaris.
El professional tindrà àmplia informació sobre els processos, tant clínics com de suport, que es duen a terme als hospitals
de la mà de professionals amb una dilatada experiència en el sector, complementant els desenvolupaments teòrics, les eines
de gestió, els intercanvis d’opinions i la presència real en algun d’aquests serveis, als hospitals de la xarxa homologada
per la UOC, per al desenvolupament dels programes de l’àrea de ciències de la salut.
Aquest màster està conformat per dos postgraus, un que denominarem Sistemes de salut i macrogestió d’organitzacions
sanitàries, que tractarà de l’entorn sanitari que afecta la gestió de les organitzacions sanitàries, com és el sistema nacional
de salut, l’economia de la salut, el finançament i la despesa sanitària, així com les eines de direcció de les organitzacions i
el desenvolupament directiu. El segon postgrau, de caràcter més específic, anomenat Gestió d’hospitals, entrarà en
els processos de direcció dels hospitals com la gestió economicofinancera, la gestió dels recursos humans, la gestió
dels serveis clínics i de suport, la gestió de la qualitat i els sistemes d’informació.

Objectius

Competències

•

El professional que participi en aquest programa podrà
aportar a la seva organització les següents competències en
el marc del seu rol i posició professional present i futura:

•

•
•

•

•

Introduir l’estudiant en el camp de la direcció i gestió
de les organitzacions hospitalàries i la seva relació
amb l’entorn social en el qual estan immerses.
Dotar l’estudiant dels coneixements tant teòrics
com pràctics en matèria de gestió i direcció de les
organitzacions sanitàries i especialment dels hospitals.
Des d’una visió estratègica i tàctica d’aquestes
complexes organitzacions s’analitzen tant els seus
objectius fonamentals –com és l’atenció dels ciutadans–
com els serveis de suport necessaris per a poder 		
dur a terme aquesta atenció.
Dotar els estudiants d’experiències reals de direcció i
gestió d’aquestes organitzacions i els seus departaments.
Dotar els estudiants d’eines per a l’eficaç integració
d’equips de treball i la seva relació amb els professionals
i grups de l’organització.
Ensenyar els estudiants a incorporar les tecnologies
de la informació i de la comunicació per a facilitar 		
la transmissió de coneixements i experiències.
Dotar els estudiants dels coneixements necessaris per a
la presa de decisions, funció primordial dels directius.

•

•

•
•

Coneixement de les tècniques de direcció i gestió
de les organitzacions, així com de les peculiaritats
de les organitzacions sanitàries.
Coneixement de l’entorn de la salut i de les funcions
d’assegurament, compra i provisió dels serveis sanitaris
en l’àmbit espanyol i internacional.
Maneig d’equips de direcció, orientat als processos,
els resultats, els objectius i la presa de decisions.
Preparació per als canvis de model, organitzatius i
de gestió, en l’àmbit de les organitzacions sanitàries.

A qui va dirigit
Aquest màster està orientat a professionals que vulguin
introduir-se en la gestió de les organitzacions sanitàries
i, particularment, a aquells professionals sanitaris com
llicenciats en Medicina i diplomats en Infermeria, així
com a altres llicenciats universitaris immersos en el món
sanitari: economistes, farmacèutics, biòlegs, etc., que, de
vegades sense saber-ho, estan realitzant gestió sense els
coneixements necessaris per a dur a terme aquesta funció
eficientment.

Temari
Postgrau de Sistemes de salut i macrogestió
d’organitzacions sanitàries
Especialitat: Sistemes sanitaris. Compra i
provisió de serveis
El sistema sanitari i el sistema nacional de salut
Finançament, assegurament, compra i provisió de
serveis sanitaris
Especialitat: Desenvolupament directiu en salut
Funció directiva 1
Funció directiva 2
Postgrau de Gestió d’hospitals
Especialitat: Gestió assistencial hospitalària
Gestió dels processos assistencials
Gestió dels processos de suport assistencial
Especialitat: Gestió de processos hospitalaris no
assistencials
Gestió dels serveis generals hospitalaris
Gestió economicofinancera i gestió dels professionals
Treball final de màster

Programa de pràctiques a la xarxa
d’institucions associades
El màster de Direcció executiva d’hospitals disposa d’un
programa de pràctiques voluntàries als hospitals associats de
la UOC i institucions i empreses relacionades amb el sector i
reconegudes per la universitat com a centres de pràctiques.

Direcció acadèmica
Dr. Julio Villalobos Hidalgo
Doctor en Medicina i Cirurgia. Especialista en Medicina
intensiva. Enginyer industrial. Gerent d’organitzacions
sanitàries públiques i privades. Consultor internacional.
Professor universitari i d’escoles de negocis.

Professorat
Modesto Martínez Pillado (Tutor), Rafael Manzanera, Ignacio
Riesgo, Beatriz González López-Valcárcel, Mikel Alvarez
Yeregi, Jordi Colomer Mascaró, Julio Villalobos Perramon,
Patrícia Barber Pérez, Roberto Ferrandiz Gomis, Javier Yetano
Laguna, Dolors Colom Masfret, Joaquín Uris Sellés, Domènec
Cardona Morales, Julio Villalobos Hidalgo, Josep Anton i
Riera, Josep Maria Ibáñez Romaguera, Xavier Bonafont Pujol,
Manel Balcells Díaz, Juan José Afonso Rodríguez, Francisco
García Moreno, José Mª Marín Garrido, Joan Guardia Torres,
Alex González González, Juli Bou Santos, Fernán González
Bernaldo de Quirós, Esteban Langlois.
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SEUS
BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156 - 08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

MADRID
Plaza de las Cortes, 4 - 28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

LLEIDA
Carrer Canyeret, s/n, 2a. planta - 25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

SEVILLA
Avenida Torneo, 32 - 41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

MANRESA
Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM)
Avinguda de les Bases de Manresa, 7-11 - 08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3 - 46003 València
Tel.: 96 348 66 48

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1 - 17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67
TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114 - 08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitària del Coneixement
Avinguda Pius XII, 43 - 12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

MÈXIC DF
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 México DF
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18 - 43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

Premis i reconeixements UOC
––
––
––
––
––
––
––

Premi LTI App Bounty (2013)
Telefónica Ability Awards (2012)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
Center of Excellence del New Media Consortium (NMC) (2009)
Premis a l’Impacte en l’Aprenentatge (Gold) (2008)

Tota la informació actualitzada a
http://estudis.uoc.edu

–– Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya (2005)
–– Segell d’or d’Excel·lència Europea (EFQM) (2004)
–– Centre d’Excel·lencia de SUN (2003)
–– Premi ICDE d’excel·lència (2001)
–– Premi WITSA (2000)
–– Premi Bangemann Challenge (1997)
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CATALÀ

ESPAÑOL
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REUS
Carrer de l’Escorxador, s/n - 43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

