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Direcció Financera
El màster universitari de Direcció Financera se centra en les noves competències de la direcció financera. En l’actualitat, la funció
financera no només s’ocupa de xifres. La seva tasca és precisament construir un relat sobre el valor de la companyia coherent amb els
nous reptes i actors que de vegades són molt més intangibles que tangibles, molt més qualitatius que quantitatius i molt més propers
a la projecció que a la història.
Aquesta evolució contínua i imparable ens porta a plantejar nous reptes que han d’assumir els responsables financers de les
organitzacions. En aquesta nova esfera d’atribucions i responsabilitats emergeixen exigències tan personals com professionals
que modifiquen el bagatge de qui ha d’exercir aquesta funció. Aquest nou paper de gran valor estratègic no és un altre que el
de corresponsabilitzar i participar de manera destacada en el procés de planificació estratègica vigilant que, en tot moment, les
polítiques fixades per la direcció siguin òptimes i sostenibles en les seves múltiples dimensions.

Objectius i competències
El màster universitari de Direcció Financera se centra en els
aspectes següents:

•

•

•

•

•

L’anàlisi de la informació financera com a element
estratègic per a la presa de decisions. Aquest bloc de
coneixement contempla les oportunitats que ofereix
la gestió estratègica de la informació, i hi incorpora la
predicció i la simulació, així com la digitalització de les
operacions i el big data.
La planificació financera i les possibilitats que ofereixen
els diferents instruments financers a l’abast de les
organitzacions tant per a la consecució d’objectius
empresarials com per a la cobertura dels riscos derivats
d’aquests.
La captació de fons per finançar noves inversions o bé
per rendibilitzar els excedents generats. A més dels
models d’anàlisis i selecció d’inversions i els diferents
mètodes per a la valoració d’empreses, es consideren les
alternatives que es deriven dels principis per a la inversió
responsable.
Els reptes de la direcció financera en un context global
que requereix tant un conjunt d’habilitats interpersonals
com un coneixement interdisciplinari de l’entorn global en
el qual es desenvolupa l’activitat empresarial.
Els reptes que ofereix la disciplina financera per a perfils
investigadors que vulguin generar nou coneixement
científic que pugui ser transferit al conjunt de la societat.

Aquestes són les competències que es treballen al màster:

•

•

Dissenyar i avaluar un sistema de reporting financer
que tingui en compte els diferents grups d’interès i que
inclogui les variables necessàries per a una presa de
decisions òptima.
Dissenyar la planificació financera, tant a curt com
a llarg termini, en funció de l’anàlisi de la situació
actual, les futures expectatives, els nivells de risc que
l’organització decideixi assumir i amb un elevat sentit de
la responsabilitat social.

•
•
•
•

Identificar, seleccionar i valorar la idoneïtat de projectes
d’inversió i el finançament més adequat per a l’estratègia
global de l’entitat, en el marc de la responsabilitat social.
Analitzar el funcionament de l’àrea de gestió financera
i dissenyar estratègies que en promoguin la millora
contínua i la del conjunt de l’organització.
Interactuar i influir en els diferents grups d’interès amb
la finalitat d’obtenir solucions òptimes en situacions
complexes en l’àmbit de les finances.
Desenvolupar tasques de recerca i d’anàlisi de dades en
l’àmbit de les finances.

A qui va dirigit
Aquest màster està orientat, principalment, a professionals
que busquen una especialització en finances i tenen una
formació d’origen més generalista. Està pensat tant per a
futurs professionals que vulguin orientar la seva carrera cap
a aquesta àrea de l’empresa com per a professionals en actiu
que vulguin millorar les seves capacitats i actualitzar els seus
coneixements.

Requisits d’accés
El perfil preferent i recomanat d’estudiants als quals va
dirigit el màster universitari són llicenciats o graduats en
Administració i Direcció d’Empreses, Economia, Comptabilitat
i Finances, Enginyeria Industrial, Organització d’Empreses o
altres estudis equivalents.
També es podran acceptar altres titulacions segons la
valoració de la comissió de titulació.
En funció de la titulació d’origen dels estudiants i de la seva
experiència professional, es requerirà als estudiants la
realització de crèdits de formació compensatòria.
A més, es recomana el nivell B2 en llengua estrangera.

Màster universitari

Sortides professionals

Programa acadèmic

Els diferents perfils professionals associats a la titulació tenen
una forta demanda al mercat de treball. En aquest context
l’oportunitat del màster és doble:

Assignatures obligatòries
Anàlisi de la informació financera
Sistemes de control de gestió
Predicció i simulació
Gestió del circulant
Mercats Financer globals
Finances corporatives
Anàlisi i selecció d’inversions
Productes derivats per a la cobertura del risc
Habilitats per a la direcció
Estratègia competitiva

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Assignatures optatives
Finances i big data
Valoració d’empreses
Finances i inversió responsable
English for business
Mètodes de recerca qualitativa
Mètodes de recerca quantitativa
Disseny de recerca
Pràctiques

4
4
4
4
4
4
4
8

Treball final màster (obligatori)

8

Des d’un punt de vista acadèmic i professional, el màster
proporciona una especialització per a graduats amb una
formació d’origen més generalista, interessats en les finances.
En aquest cas les sortides professionals estan vinculades a
ocupar llocs de responsabilitat en empreses i organitzacions
(funcions de direcció, funcions expertes, funcions de control,
etc.), a dedicar-se a l’assessorament per compte propi o aliè, o
bé a dedicar-se a l’estudi científic de les finances.
Permet, també, la formació contínua de professionals en
actiu que vulguin progressar professionalment.

Direcció acadèmica
Dr. Joan Llobet i Dalmases
Doctor en Administració i Direcció d’Empreses per la
Universitat Politècnica de Catalunya, llicenciat en Economia
per la Universitat de Barcelona. Professor dels Estudis
d’Economia i Empresa de la UOC.

Professorat
Dr. Agustí Canals Parera
Doctor en Management Sciences.
Lourdes Esteban Paredes
Màster en Formació de Professorat.
Dra. Pilar Ficapal Cusi
Doctora en Societat de la Informació i el Coneixement.
Dra. Àngels Fitó Bertran
Doctora en Ciències Econòmiques.
Dr. Daniel Liviano Solís
Doctor en Economia.
Dra. Aleksandra Malicka
Doctora en Lingüística Aplicada.
Dr. Antoni Meseguer Artola
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials.
Dra. Dolors Plana Ertra
Doctora en Administració i Direcció d’Empreses.
Dra. Elisabet Ruiz Dotras
Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials.
Dra. Athina Sismanidou
Doctora en Administració i Direcció d’Empreses.
Dr. Pere Suau Sánchez
Doctor en Geografia.
Dr. Jorge Mario Uribe
Doctor en Economia.
Dra. Julie Wilson
Doctora en Geografia Humana.

Crèdits ECTS*

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 802
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

Premis
i reconeixements
UOC

-

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)

-
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Seus

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)

La UOC, segona millor universitat
d’Espanya segons el Young University
Rankings del Times Higher Education.

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

