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Especialització

Decisions d’Inversió
Vols més
informació?

La formació de postgrau
en línia per als professionals

Especialització

Decisions d’Inversió
L’especialització de Decisions d’Inversió s’emmarca en un escenari d’incertesa global (en el món de les finances), proporciona eines per
identificar aquesta incertesa i proposa introduir en les decisions que es prenguin un component de responsabilitat ètica.
Aquesta especialització pretén, d’una banda, ampliar conceptes i tècniques que permetin seleccionar i finançar projectes d’inversió
(en un ambient de risc). D’altra banda, donar eines per gestionar els riscos financers, tenint en compte la incertesa i volatilitat dels
mercats financers, així com el funcionament dels derivats financers per reduir el risc corporatiu.
Juntament amb els conceptes anteriors, s’introdueix l’anàlisi de la funció que fa la gestió financera de les organitzacions en el marc
d’una gestió basada en principis de responsabilitat social.

Objectius i competències

A qui es dirigeix

Els objectius són:

Professionals que busquen una especialització i tinguin una
formació d’origen més generalista, interessats en les finances.
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.

•
•
•
•

Identificar, analitzar i valorar els principals criteris que
des d’un punt de vista financer permeten l’anàlisi de les
operacions inversores.
Vincular la responsabilitat social empresarial com a element
clau estratègic en la planificació economicofinancera de
l’empresa.
Detectar i gestionar el risc financer en una organització.
Tenir la capacitat d’elaborar un sistema de reporting
integral que inclogui l’estratègia corporativa i els resultats
tant econòmics i financers com aspectes mediambientals,
socials...

Les competències que es treballen són:

•

•
•
•
•

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 seu finançament més adequat per a l’estratègia
global de l’entitat, en el marc de la responsabilitat social.
Interactuar i influir en els diferents grups d’interès per
tal d’obtenir solucions òptimes a situacions complexes en
l’àmbit de les finances.
Analitzar i avaluar les principals operacions i actors
financers globals en mercats financers internacionals.
Dissenyar i implementar tasques d’investigació i anàlisi
de dades, utilitzant tècniques innovadores i aplicables a
l’àmbit financer.

Sortides professionals
Les sortides professionals estan vinculades a:

•
•
•

Llocs de responsabilitat en empreses i organitzacions.
Treballs d’assessorament per compte propi o aliè.
Formació continuada de professionals en actiu que
vulguin progressar professionalment.
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Requisits acadèmics d’accés
No són necessaris els estudis previs, encara que donat l’alt
nivell que s’exigeix en aquesta especialització és recomanable
que tinguin certes nocions de direcció financera ( ja sigui per
experiència professional, ja sigui per estudis previs).

Direcció acadèmica
Dr. Joan Llobet Dalmases
Doctor en Administració i Direcció d’Empreses.

Profesorado
Dra. Elisabet Ruiz Dotras
Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials.
Dra. Athina Sismanidou Kalfadimou
Doctora en Administració i Direcció d’Empreses.
Dr. Jorge Mario Uribe Gil
Doctor en Economia.

Programa acadèmic

Crèdits ECTS

Assignatures
Anàlisi i selecció d’inversions
Productes derivats per a la cobertura de risc
Finances i inversions responsables

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)

-
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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

