La formació de postgrau de la UOC

Especialització

Gestió Logística
Vols més
informació?

La formació de postgrau
en línia per als professionals

Especialització

Gestió Logística
L’especialització de Gestió Logística forma professionals capaços de planificar de manera estratègica les activitats de compres,
producció, distribució i emmagatzematge de l’empresa.
La logística és un camp que ha experimentat un creixement enorme en les últimes dècades com a conseqüència, en gran part, dels
grans avenços tecnològics, de la cerca d’optimització dels recursos logístics de les companyies i de la visió dels processos logístics com
a factor estratègic de competitivitat, que fa que actualment la planificació de la logística sigui una peça fonamental per a qualsevol
negoci.
Una gestió logística adequada pot aportar a les organitzacions els següents avantatges: reducció de costos, capacitat d’accés a
mercats geogràficament més grans, augment de la competitivitat de l’organització, millora de la qualitat dels productes, augment de
la satisfacció dels clients.

Objectius i competències

A qui va dirigit

•

Aquesta especialització en Gestió Logística es dirigeix a dos
perfils diferents:
• Titulats superiors amb interès per especialitzar-se en
l’àmbit de la logística.
• Professionals en actiu que es formen al llarg de la vida
per aprofundir en el coneixement i el domini de diferents
eines que els permetin una millora contínua.

•

•

Desenvolupar una visió concreta i en conjunt de les
diferents àrees implicades en la funció logística de
qualsevol organització que permeti prendre decisions
en un pla estratègic, tàctic i operatiu.
Identificar i desenvolupar les relacions entre els diferents
actors de la cadena de subministrament per a l’assoliment
d’objectius propis i conjunts, establint relacions positives
de col·laboració.
Conèixer i ser capaç d’escollir els actius, els recursos i la
tecnologia més adequats que serveixin de suport al flux
dels materials i de la informació en l’organització.

Sortides professionals
Després de la superació de l’especialització, els estudiants
hauran adquirit les competències que permeten exercir com a:
• Cap de compres i aprovisionaments.
• Director d’operacions.
• Gestor de distribució i magatzems.
• Responsable logístic.

Especialització

Requisits d’accés
Aquesta especialització no té requisits d’accés concrets, 		
i una cop es finalitzi, s’obté un certificat d’especialització.

Direcció acadèmica
Marta Viu Roig
Doctora en Empresa per la Universitat de Barcelona en temes
de Subcontractació Logística. Postgrau en Màrqueting i
Tècniques Empresarials Aplicades a la Distribució. Llicenciada
en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB. Professora
dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC.

Professorat
Eduard Álvarez Palau
Doctor en Enginyeria i Infraestructures de Transport. Màster
en Direcció d’Organitzacions. Enginyer de Camins, Canals i
Ports. Ha treballat com a consultor internacional, professor
a temps parcial (UPC) i com a investigador postdoctoral
(Universitat de Cambridge). També va fer una estada a la
Comissió Europea (DG MOVE).
Xavier Baraza Sánchez
Doctor Enginyer Químic. Lector AQU (2017) Reconegut 1
tram docent (2014). Membre del Grup de Recerca Consolidat
Digital Business de la Generalitat de Catalunya. Té una llarga
experiència professional com a director de seguretat, salut i
medi ambient.

Temari
Assignatures
La funció de l’aprovisionament i
la gestió de compres
Logística de la producció
Gestió de la distribució i dels magatzems

Crèdits ECTS

4
4
4

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

-- Human Resources Excellence in Research (2018)
-- 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

l’Aprenentatge (2016)
-- 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 IGC a la Innovació Digital (2010)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
-- Center of Excellence del New Mitjana Consortium
(NMC) (2009)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
-- Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya (2005)

-- Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
-- Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
-- Premi WITSA (2000)
-- Premi Bangemann Challenge (1997)
PC01244-CA-ESP-GL-EIE-19

Premis
i reconeixements
UOC

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

