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La formació de postgrau
en línia per als professionals

Màster universitari

Direcció Logística
El sector logístic es considera motor econòmic i generador d’ocupació com a resultat del procés de transformació digital de l’economia
i especialment a causa dels avenços de la venda per internet (e-commerce) i la cerca de la màxima eficiència en les plantes logístiques
dels grans operadors.
Amb aquest màster universitari en línia de Direcció Logística et podràs especialitzar en gestió i direcció logística i tindràs l’oportunitat
de desenvolupar-te professionalment, atès que des de la perspectiva sectorial de la logística et proporcionarem una formació
completa ajustada a la realitat de l’empresa en un món digital i global.
Sabràs prendre decisions en l’àmbit de la logística i la gestió de la cadena de subministrament (Supply Chain Management) en un
context on els processos logístics tenen una importància clau per a les empreses en una economia global i digital.
Aprendràs els coneixements i les eines necessàries per desenvolupar activitats logístiques en les grans àrees de la supply chain:
compres i aprovisionaments, producció, distribució, magatzems i transport, per àrea i de manera global.
Dominaràs com s’estan redefinint les cadenes de subministrament de les empreses a causa del creixement de l’e-commerce, dels
avenços tecnològics en l’àmbit logístic i de la major implicació dels operadors logístics.
Cada vegada és més important que els nous professionals tinguin un perfil multidisciplinari, amb una gran polivalència, capacitat
analítica i orientació als resultats, com també una visió estratègica, i proactivitat i adaptació al canvi. Amb aquest màster universitari
de Direcció Logística t’acompanyem en el teu creixement perquè siguis un d’aquests professionals que més sol·liciten les empreses.

Objectius i competències

A qui va dirigit

•

Aquest màster universitari de Direcció Logística es dirigeix a
tres perfils diferents:
1. Titulats superiors amb interès per especialitzar-se en
l’àmbit de la logística:
- Opció de continuïtat per a estudiants de grau que es
vulguin especialitzar en l’àmbit de la logística.
- Opció de continuïtat per als titulats d’àmbits tècnics
que es vulguin especialitzar en gestió i direcció en el
sector logístic.
2. Estudiants orientats a l’especialització acadèmica i de
recerca en logística.
3. Professionals en actiu que es formen al llarg de la vida.

•
•

•
•

•

Desenvolupar una visió concreta i en conjunt de les
diferents àrees implicades en la funció logística de
qualsevol organització que permeti prendre decisions en
el pla estratègic, tàctic i operatiu.
Avaluar la gestió de la cadena de subministrament de
manera global i col·laborativa per idear objectius de
millora en qualitat, cost, servei i sostenibilitat.
Dissenyar relacions positives de col·laboració entre els
diferents actors de la cadena de subministrament per
a l’assoliment d’objectius propis i conjunts, establint
relacions positives de col·laboració.
Definir una visió estratègica de la logística basada en les
principals tendències del sector, i establir criteris per a
aplicar-los als processos operatius d’una organització.
Seleccionar els processos, els actius, els recursos i la
tecnologia més adequats que serveixin de suport al flux
dels materials i de la informació en l’organització tenint
en compte els nous models de negoci (e-commerce) i l’ús
dels business intelligence.
Dissenyar i implementar tasques de recerca i anàlisi de
dades, utilitzant tècniques innovadores i aplicables a
l’àmbit de la logística.

*En funció de la titulació i de l’experiència professional, és
possible que en el cas d’alguns estudiants es requereixi la
realització de crèdits de formació complementària.

Requisits d’accés
Els estudiants que tinguin un títol universitari oficial espanyol
o bé un títol expedit per una institució d’ensenyament
superior de l’EEES, que faculta al país expedidor del títol per
accedir a ensenyaments oficials de màster.
Els estudiants titulats d’acord amb sistemes educatius
aliens a l’EEES que hagin obtingut l’homologació del seu
títol estranger d’ensenyament superior al títol espanyol que
habiliti per accedir a ensenyaments oficials de màster.
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Sortides professionals
Després de superar el màster, els estudiants hauran adquirit
les competències que permeten exercir com a:
• Responsable de supply chain i logística.
• Director de compres i aprovisionaments.
• Director d’operacions.
• Responsable de distribució i transport.
• Gestor de tràfic (Traffic Manager).
• Responsable d’operacions e-commerce.
• Gestor de logística internacional.
• Responsable de magatzem.
• Assessor en estratègia logística, cadena de
subministrament i e-commerce.
• Emprenedor en l’àmbit de l’e-commerce.
• Investigador.

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.

Professorat
Eduard Álvarez Palau
Doctor en Enginyeria i Infraestructures de Transport. Màster en
Direcció d’Organitzacions. Enginyer de Camins, Canals i Ports.
Xavier Baraza Sánchez
Doctor Enginyer Químic.
Agustí Canals
Llicenciat i màster en Ciències Físiques. MBA i doctor en
Management Sciences.
Lourdes Esteban Paredes
Llicenciada en Psicologia del Treball i les Organitzacions,
diplomada en Ciències Empresarials i màster en Formació de
Professorat.
Pilar Ficapal Cusí
Doctora en Societat de la Informació i el Coneixement,
Universitat Oberta de Catalunya (2008). Llicenciada en
Psicologia. Diploma d’Estudis avançats en recursos humans i
organitzacions.
Ramón González Cambray
Màster en Educació i TIC (e-learning). Llicenciat en ITM
(màrqueting). Enginyer en Informàtica de Gestió.
Joe Hopkins
Màster en Lingüística.
Aleksandra Malicka
Doctora en Lingüística Aplicada.
Antoni Meseguer Artola
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i llicenciat
en Ciències Matemàtiques.

Maria Pujol Jover
Doctora en Estudis Empresarials. Llicenciada 			
en Administració i Direcció d’Empreses.
Pere Suau Sánchez
Doctor en Geografia Econòmica, màster en Gestió Urbana i
chartered member del Chartered Institute of Logistics and
Transport.
Joan Torrent Sellens
Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement.
Màster en Anàlisi d’Economia Aplicada. Llicenciat en Ciències
Econòmiques i Empresarials.
Julie Wilson
Doctora en Geografia Humana.

Programa acadèmic

Crèdits ECTS*

Assignatures obligatòries
La funció de l’aprovisionament i
la gestió de compres
Logística de la producció
Gestió de la distribució i dels magatzems
Gestió de la cadena de subministrament global
Logística internacional i gestió del transport
Models quantitatius de localització
i disseny de rutes
Logística i tecnologies per l’e-comerce
Logística 4.0 i usos del Big Data
Subcontractació logística: el paper
dels operadors logístics
Habilitats per a la direcció
Treball final de màster

4
8

Assignatures optatives
Logística sectorial: Casuístiques concretes
Entorn global de negoci
Proveïment responsable i logística inversa
Direcció de projectes
English for business
Mètodes de recerca qualitatius
Mètodes de recerca quantitatius
Disseny de la recerca
Pràctiques professionals

4
4
4
4
4
4
4
4
8

4
4
4
4
4
4
4
4
4

Complements de formació (per indicació de tutoria)
Itineraris titulació pròpia
Especialització en Gestió Logística
Especialització en Logística global i transport

12
16

*En funció de la titulació i de l’experiència professional, és
possible que per al cas d’alguns estudiants es requereixi la
realització de crèdits de formació complementària.

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

