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El Postgrau en IT Project Management, o Gestió de Projectes de TI, ofereix, a partir de la praxi del sector professional i de la recerca
acadèmica, les eines, habilitats i coneixements necessaris per realitzar amb èxit les funcions de project manager (o cap de projecte)
en projectes de Tecnologies de la Informació.
Cada vegada més, les organitzacions cobreixen les seves necessitats de TI mitjançant serveis externalitzats a altres empreses o a
altres unitats de negoci dins de la mateixa organització. Aquests serveis prenen la forma de projectes, i és per això que hi ha una
necessitat creixent de professionals preparats per dirigir, gestionar i participar en projectes tecnològics, tant de la banda del client com
de la banda del proveïdor del servei.
Atenent al fet que els serveis i productes de TI són molt diversos, el postgrau en IT Project Management aborda, en primer lloc, les
característiques generals de tot projecte, per complementar-les després amb les característiques específiques dels projectes en funció
de la naturalesa del servei implicat.

Perfil d’estudiants d’accés

Sortides professionals

Aquests estudis van dirigits especialment als titulats
universitaris amb coneixements de tecnologia, ja siguin
informàtics, enginyers de telecomunicació o altres titulacions
afins, i a graduats de l’àmbit d’Economia i Empresa que
tinguin interès a especialitzar-se en la gestió de projectes de
TI.

El postgrau forma professionals per a la participació
productiva i per a la gestió efectiva de projectes de TI
(IT project managers o caps de projectes de TI), tant en
departaments client o departaments de TI de qualsevol tipus
d’organitzacions, com en empreses de serveis informàtics, i
en iniciatives freelance o d’emprenedoria empresarial.

Objectius i competències

Aquesta figura del Project manager és un perfil professional
altament demandat per empreses i institucions de diferents
sectors i per consultores de serveis informàtics.

El Postgrau en IT Project Management està pensat per a
professionals que s’encarreguen de tasques de direcció i
gestió de projectes de tecnologies d’informació, o bé per als
implicats en aquests projectes amb algun altre rol.
L’objectiu del programa és capacitar per a la gestió integral
de projectes, assumint també tasques més allunyades de
l’àmbit tècnic com, per exemple, les de gestió d’equips
humans, les de gestió de proveïdors o l’anàlisi i valoració
de les tendències del mercat.
Les competències que adquireixen els estudiants del
postgrau són les següents:
• Conèixer els elements, marcs de referència i certificacions
més rellevants per a la direcció i gestió de projectes.
• Conèixer les alternatives actuals quant a tipus de
sistemes i de tecnologies de la informació, i saber encarar
processos i projectes d’avaluació i selecció d’aquestes
alternatives.
• Saber enfrontar-se a decisions estratègiques, tàctiques
i operatives sobre els principals temes d’SI i de TI, en
general, i als projectes que les implementen, en particular.
• Afrontar alguna oportunitat de millora o d’emprenedoria
interna o externa orientada a els serveis de TI i plantejada
des de la perspectiva de la gestió de projectes de TI.

La UOC disposa de una borsa de treball i acords amb
empreses per a la realització voluntària de pràctiques.

Direcció acadèmica
Josep Maria Marco
Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement per
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Llicenciat en
Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC). És professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i
Telecomunicació de la UOC, i ha estat director dels programes
d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de la UOC entre els anys
2002 i 2016. La seva activitat, tant docent com de recerca,
se centra en els àmbits de la gestió de projectes de TI i dels
processos de provisió de la tecnologia en diferents tipus
d’organitzacions i sectors.
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Estructura i durada
Aquest postgrau té una durada d’un any i consta d’un itinerari
acadèmic modular format per dos cursos d’especialització i un
treball final de postgrau.
Postgrau en IT Project Management (30 crèdits)
• Especialització 1: Metodologia de projectes i planificació
de TI (semestre 1, 12 crèdits)
• Especialització 2: Projectes d’adquisició i integració de TI
(semestre 2, 12 crèdits)
• Treball final de postgrau (semestre 2, 6 crèdits)
Es pot accedir al programa directament des del postgrau o
des de qualsevol de les especialitzacions.

Programa acadèmic

Crèdits ECTS

Especialització en Metodologia de projectes 		
i planificació de TI
Gestió avançada de projectes
6
Projectes de planificació
6
Especialització en Projectes d’adquisició 		
i integració de TI
Projectes d’adquisició TI
6
Projectes d’integració TI
6
Final de Projecte

6

Seus

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

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

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

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

PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

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

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

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

REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

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

BOGOTÀ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotà
Colòmbia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUTAT DE MÈXIC
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciutat de Mèxic
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Totes les seus a seus.uoc.edu

-- Premi d’excel·lència institucional (2016)
-- Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
-- Premi Dona TIC (2016)
-- Esment d’honor en els Premis a l’Impacte en

-- Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership)

-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
-- Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
-- Premi LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
-- Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat

l’Aprenentatge (2016)

(2009)

-- Center of Excellence del New Mitjana Consortium
(NMC) (2009)

de Catalunya (2005)

-- Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
-- Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
-- Premi WITSA (2000)
-- Premi Bangemann Challenge (1997)
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Premis
i reconeixements
UOC

Consulta l’oferta formativa de la UOC
estudis.uoc.edu

