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Direcció i Gestió de Projectes
L’especialització de Direcció i Gestió de Projectes facilita l’adquisició de competències per exercir les funcions pròpies de la direcció i
la gestió de projectes en l’empresa. El director de projectes necessita una combinació de coneixements tècnics, capacitat de lideratge
i de presa de decisions , visió estratègica i comprensió del valor del projecte per al negoci. L’especialització s’emmarca a les àrees de
coneixement de la direcció de projectes a partir de l’estàndard internacional PMBOK del Project Management Institute (PMI®).

Objectius i competències
Els objectius principals de l’especialització de Direcció i Gestió
de Projectes són:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entendre què és un projecte, sobretot les seves
característiques i els seus components, i contrastar-lo
amb les operacions ordinàries de l’empresa.
Conèixer i distingir els principals estàndards i
metodologies de l’àmbit de la direcció de projectes.
Definir els objectius del projecte per garantir-ne l’èxit.
Establir els factors crítics per a l’èxit o el fracàs d’un
projecte.
Identificar els rols necessaris per a un projecte i mitigar
els riscos associats.
Gestionar un projecte aplicant els principis del project
management de manera alineada amb el PMBOK del PMI.
Conèixer els requisits d’un projecte de R+D+i.
Identificar els components i els temes clau que s’han
de tenir en compte durant l’execució i el seguiment i el
control.
Adquirir una visió global dels processos que s’engloben
en cadascuna de les àrees de coneixement que inclou la
direcció de projectes.
Explicar la importància de l’avaluació dels resultats del
projecte posteriors a la implantació i mostrar algunes
tècniques habituals d’avaluació.

Algunes de les principals competències d’aquesta
especialització són:

•
•
•
•
•

Capacitat per gestionar un projecte a partir dels diferents
grups de processos del PMBOK del Project Management
Institute (PMI®)
Capacitat per avaluar i mesurar projectes d’innovació.
Capacitat per planificar i executar projectes en entorns
complexos.
Capacitat per liderar equips de projecte.
Capacitat per aplicar metodologies àgils de gestió de
projectes.

A qui va dirigit
L’especialització de Direcció i Gestió de Projectes s’adreça
a tècnics, directius i professionals de les diverses àrees
funcionals que participen o estiguin interessats en processos
de projectes per aconseguir la cadena de valor en una
empresa o organització existent o de nova creació.

Requisits d’accés
Per cursar l’especialització de Direcció i Gestió de Projectes no
cal tenir una titulació oficial universitària.
Un cop superada l’especialització, els estudiants rebran
un certificat d’especialització, independentment dels seus
estudis previs.
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Sortides professionals
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Directors generals i gerents d’empreses i organitzacions.
Directius de qualsevol tipus d’empresa interessats en la
gestió de la innovació a les seves empreses.
Professionals interessats en la gestió de projectes.
Professionals que apliquin l’intraemprenedoria i la
innovació oberta a la seva organització.
Responsables de les diverses àrees funcionals que
comprenen la cadena i el valor d’una empresa o
organització.
Responsables d’innovació i qualitat.
Tècnics i gestors d’empreses i organitzacions.
Emprenedors, directius i tècnics d’empreses de nova
creació (start-up).
Consultors i assessors d’empreses i organitzacions.

Direcció acadèmica
Ramón González Cambray
Enginyer en Informàtica de Gestió. Llicenciat en Investigació
i Tècniques de Mercat. Màster universitari d’Educació
i TIC (e-learning). Avaluador europeu del model EFQM
d’excel·lència empresarial. Des del 1999 fins al 2014, ha estat
director del màster de Direcció i Gestió de la Qualitat de la
UOC. Des del 2010 fins al 2012, director del programa MBA i de
l’àrea de Global Executive Education de la UOC. Des del 2012
fins al 2014, director de programa de la UOC Business School.
Des del 2014 fins al 2019, director del màster de Direcció i
Gestió de la Innovació. Des del 2019 fins avui dia, director del
màster universitari d’Innovació i Transformació Digital.

Professorat
José López Soriano
Llicenciat en Ciències del Treball (UOC). Màster de Gestió
de la Qualitat i la Innovació (UOC). Ha treballat en l’àmbit
dels serveis tecnològics i ha ocupat diversos càrrecs de
responsabilitat en les principals empreses del sector.
Actualment treballa de consultor i formador acreditat de
gestió de projectes.
Esteve Nadal Roig
Enginyer informàtic (UOC). Màster de Project Management
(La Salle). Doctorand de Models de Decisió, Computació i
Simulació. Project manager profesional (PMP®), certified
scrum master (CSM®).

Gemma Torruella Fortuny
Llicenciada en Veterinària. Màster en Project Management,
Gestió del Coneixement, i Enginyeria i Gestió Ambiental.
Project Management Profesional (PMP®). Actualment
dirigeix projectes i programes de transferència de tecnologia
al mercat i suport al desenvolupament de joves empreses
innovadores a Caixa Capital Risc.
Albert Vilar Mateu
Llicenciat en Geologia. Màster en Project Management i
certificat de project manager profesional (PMP®). Ha estat
director de projectes internacionals a CPM International,
director de medi ambient i director tècnic en empreses de
certificació i serveis. Actualment és director de producció de
serveis ambientals a LABAQUA.

Temari

Crèdits ECTS

Per a l’obtenció del certificat d’especialització de Direcció
i Gestió de Projectes l’estudiant ha de fer 12 ECTS dividits
en tres assignatures, realitzades en únic semestre:
Direcció de Projectes
Gestió, planificació, execució
i seguiment de projectes
Projectes àgils en entorns d’incertesa

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)
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