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Responsabilitat Social Corporativa
El màster universitari de Responsabilitat Social Corporativa respon a la necessitat de formar professionals capaços d’entendre els
reptes que presenta el desenvolupament sostenible per a les organitzacions i les empreses. L’objectiu és que siguin professionals
preparats per aconseguir plantejar i implementar estratègies de sostenibilitat social, ambiental i econòmica.
El màster està obert a la societat i al teixit empresarial, per això s’imparteix en col·laboració amb entitats referents en temes de
sostenibilitat. A més és un àrea de coneixement en constant evolució, per la qual cosa comptem amb professors i experts que estan
actuant en aquests àmbits en el seu dia a dia i que traslladen les seves experiències directament a l’aula. D’aquesta manera, els
estudiants estan al dia de l’actualitat i els reptes que planteja aquesta disciplina.
El màster és profesionalizador, però manté el rigor acadèmic, oferint una orientació investigadora per a aquells estudiants que
la requereixin; per aquest motiu el claustre de professors experts es combina amb acadèmics especialitzats en els àmbits de la
sostenibilitat, l’ètica i la responsabilitat social, enfocats a les empreses i la direcció.
El màster té uns continguts bàsics per a tots els estudiants, però també permet escollir determinats itineraris a través de matèries optatives
que aprofundeixen en determinats aspectes sobre les habilitats directives per la RSC, el medi ambient i el territori i els vincles entre l’empresa,
l’economia social i els drets humans. A més, ofereix eines metodològiques vinculades a la recerca en aquest àmbit.
Quan l’estudiant finalitza el màster, ha adquirit competències essencials, com el lideratge, el disseny i la implementació de projectes corporatius
de responsabilitat social, la gestió de les relacions entre totes les parts interessades, la interpretació i aplicació dels aspectes normatius que
serveixen de base per a l’estratègia responsable, l’aplicació de la responsabilitat en els elements de la cadena de valor de l’organització, la gestió
dels principals impactes de l’organització en el medi ambient i el territori o l’acompliment de tasques de recerca i/o assessorament en l’àmbit.
Pel que fa a l’aspecte pràctic, el màster es complementa amb l’opció de dur a terme pràctiques en empreses vinculades a la sostenibilitat i la
responsabilitat social. A més, el procés formatiu culmina amb la realització d’un treball final de màster que integra els coneixements adquirits i
ofereix la possibilitat d’aplicar-los en un cas concret o investigant en profunditat algun aspecte concret tractat durant el màster.

Objectius i competències
•

•

•

•
•

•

Capacitat per liderar, dissenyar i implementar un
projecte corporatiu de responsabilitat social adaptat a
les característiques de l’organització, que inclogui una
planificació, una execució, una avaluació i un procés de
millora contínua.
Capacitat per identificar els principals grups d’interès de
l’organització, reconèixer i analitzar les seves necessitats i
expectatives i gestionar les relacions entre totes les parts
interessades.
Capacitat per identificar, interpretar i aplicar els
aspectes normatius que regeixen el funcionament de
les organitzacions perquè serveixin de base per a la seva
estratègia responsable.
Capacitat per crear, aplicar i avaluar les polítiques de
responsabilitat social corporativa en els elements de la
cadena de valor de l’organització.
Capacitat per dissenyar i executar polítiques i sistemes
de responsabilitat social corporativa que gestionin els
principals impactes de l’organització en el medi ambient i
el territori.
Capacitat per exercir tasques de recerca i/o
assessorament i/o formació internes i/o externes, en el
camp de la responsabilitat social corporativa.

A qui va dirigit
•

Graduats en Administració i Direcció d’Empreses,
Relacions Laborals i Ocupació, Economia, Dret, Psicologia,
Ciències Ambientals i Enginyeria.

•

•
•
•
•
•

Titulats universitaris en altres branques del coneixement
que tinguin interès personal i professional a aprofundir
i obtenir els coneixements necessaris en relació amb la
responsabilitat social corporativa.
Professionals amb titulació superior que duguin a terme
la seva activitat professional en departaments relacionats
amb l’RSC en grans empreses.
Professionals i directius de petites i mitjanes empreses
i/o empreses familiars que desitgin utilitzar l’RSC com a
eina de transformació empresarial.
Professionals de l’assessoria i la consultoria en l’àmbit de
l’RSC.
Responsables de la responsabilitat social corporativa
en l’Administració pública, en organitzacions no
governamentals i en cooperatives.
Investigadors i professors en l’àmbit de la responsabilitat
social corporativa.

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 el país expedidor del títol per
accedir a ensenyaments oficials de màster.
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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.

Sortides professionals
•
•
•
•
•

Directius, tècnics superiors i, en general, responsables
encarregats de la gestió i certificació dels aspectes
relacionats amb la responsabilitat social corporativa.
Directius i/o propietaris de petites i mitjanes empreses
amb un perfil d’emprenedors en el camp de la
responsabilitat social corporativa.
Consultors i/o assessors en matèria de responsabilitat
social corporativa.
Investigadors i/o professors en matèria de responsabilitat
social corporativa.
Directius i responsables encarregats de la gestió i la
implementació de la responsabilitat social corporativa
en l’Administració pública, en organitzacions no
governamentals o en cooperatives.

Direcció acadèmica
Natàlia Cugueró Escofet
Doctora en Management Sciences (IESE Business School,
Universitat de Navarra). Enginyera industrial (UPC) i graduada en
Dret (UOC). La seva activitat acadèmica es basa en assignatures
de l’àmbit de l’empresa, l’organització d’empreses i la gestió de
persones. Els seus interessos de recerca se centren en l’àmbit de
l’ètica en les organitzacions, específicament en temes de justícia
organitzativa. És investigadora del grup i2TIC (UOC).

Professorat
Xavier Baraza Sánchez
Doctor en Biotecnologia.
August Corrons Giménez
Doctor en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional.
Miguel A. Carranza Elizalde
Doctor en Dret Internacional Públic.
Lourdes Esteban Paredes
Màster de Formació del Professorat de Secundària
Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.
Pilar Ficapal Cusí
Doctora en Societat de la Informació i el Coneixement.
Lluís Garay Tamajón
Doctor en Economia.
Ramón González Cambray
Màster en Educació i TIC (e-learning). Llicenciat en ITM
(màrqueting). Enginyer en Informàtica de Gestió.
Ana Isabel Jiménez Zarco
Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials.
Hug March Corbella
Doctor en Ciències Ambientals.
Antoni Meseguer Artola
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials.

M. Carmen Pacheco Bernal
Doctora en Societat de la Informació i el Coneixement.
Eva Rimbau Gilabert
Doctora en Administració i Direcció d’Empreses.
Athina Sismanidou
Doctora en Administració d’Empreses.
Marta Viu Roig
Doctora en Empresa.
Julie Wilson
Doctora en Geografia Humana.

Pla d’estudis
Per a l’obtenció del títol de màster universitari d’RSC 		
es requereixen 60 crèdits ECTS que es reparteixen 		
en les matèries següents:
Tipus de matèria
Obligatòries
Optatives
Treball final de màster
Total

Crèdits ECTS
36
16
8
60

Temari

Crèdits ECTS

Assignatures obligatòries
Temes actuals en responsabilitat social
corporativa
La funció directiva i la responsabilitat
social corporativa
Organització i implementació de la
responsabilitat social corporativa
Finances i inversió responsables
Producció neta i bones pràctiques ambientals
Sistemes i eines de gestió
responsable de l’empresa
Direcció responsable de persones
Proveïment responsable i logística inversa
Màrqueting responsable i gestió de la reputació
Treball final de màster
Assignatures optatives (a escollir-ne 4)
Habilitats per a la direcció
Direcció de la innovació
Promoció de nous projectes
Prevenció i correcció de la contaminació
Territori i sostenibilitat
Canvi climàtic i petjada de carboni
Economia social, cooperativisme
i responsabilitat social corporativa
Consum responsable i intel·ligència de mercat
Multinacionals i drets humans
Mètodes de recerca quantitativa
Mètodes de recerca qualitativa
Pràctiques empresarials

4
4
4
4
4
4
4
4
4
8

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

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)

-

PC02133-CA-MU-RSC-EIE-20

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

