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Diploma de postgrau

Gestió Estratègica del Talent
La direcció i gestió del capital humà és un aspecte fonamental en la gestió empresarial i de les organitzacions, ja que les persones
dotades de capacitat de creació i innovació són el recurs més valuós per a qualsevol organització.
El programa es dirigeix als professionals que volen abordar de quina manera implicar la direcció de RH en l’estratègia empresarial
per crear avantatge competitiu i afavorir el benestar dels treballadors, i que alhora volen entendre les claus dels nous conceptes,
metodologies, polítiques i pràctiques per a la gestió estratègica del talent.
També pretén aprofundir en les metodologies que permetin mesurar i avaluar les pràctiques de RH i la incidència que tenen sobre les
persones i els resultats de l’organització.

Objectius i competències

A qui va dirigit

L’objectiu general del diploma de postgrau és desenvolupar
les competències per exercir el lideratge i la direcció de
recursos humans en les organitzacions i en el context laboral
actual. En concret:

Es dirigeix als professionals que volen integrar la direcció i
gestió de recursos humans en l’orientació estratègica de les
empreses o les organitzacions i orientar la gestió de recursos
humans cap a la presa de decisions que permeti aconseguir
resultats eficients amb una actitud responsable i promovent
l’atracció, gestió i retenció del talent i el potencial innovador
de les persones i de l’organització en el seu conjunt.

•
•
•
•

•
•
•
•

Estudiar les fonts internes i externes de la competitivitat
empresarial i avaluar la importància per a l’estratègia
empresarial i la presa de decisions.
Establir estratègies, polítiques i objectius des de la
direcció de RH en sintonia amb l’estratègia de l’empresa,
orientades a l’eficàcia i millora de la gestió interna.
Realitzar el seguiment i avaluació de la coherència 		
de les actuacions a RH en les organitzacions.
Entendre, facilitar i liderar els processos de canvi i
desenvolupament organitzacionals i identificar les
variables presents en el procés, posant l’accent en 		
el clima i la cultura organitzativa.
Identificar, analitzar i valorar els principals aspectes 		
del desenvolupament i l’eficàcia personal.
Adquirir habilitats per a la direcció efectiva d’equips 		
de treball.
Identificar el potencial, implantar el procés de gestió 		
del talent i identificar els indicadors adequats.
Conèixer, comparar i aplicar models i instruments per
avaluar les intervencions en RH en les organitzacions.

Sortides professionals
Després de superar aquest màster, els estudiants hauran
adquirit les competències que permeten exercir com a:

•
•
•
•

Responsables directes de les polítiques de direcció 		
i gestió de RH.
Assessors i consultors en direcció i gestió del talent 		
en empreses i organitzacions.
Líders professionals de la gestió del capital humà.
Gestors del canvi en les organitzacions.

Requisits d’accés
Per accedir a un màster o diploma de postgrau cal acreditar
una titulació oficial. Si no es pot acreditar aquesta titulació
s’obtindrà un diploma d’extensió universitària.

Diploma de postgrau

Direcció acadèmica

Programa acadèmic

Pilar Ficapal Cusí
Doctora en Societat de la Informació i el Coneixement per la
UOC. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma
de Barcelona. DEA en Recursos Humans i Organitzacions per
la Universitat de Barcelona. Professora de l’Àrea de Recursos
Humans dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC.
Investigadora del grup interdisciplinari d’anàlisi sobre les TIC,
i2TIC.

Entorn global de negocis
4
Direcció estratègica de RH
4
Habilitats per a la direcció
4
Gestió del talent
4
Comportament i desenvolupament organitzacional 4
Avaluació de l’impacte de la gestió de RH
4
Projecte final de postgrau
6
Total del postgrau
30

Professorat
Xavier Baraza Sánchez
Doctor en Biotecnologia Ambiental, màster en Química
Experimental. Enginyer Químic Industrial. Director del Màster
Universitari en Prevenció de Riscos Laborals.
Ignacio Beltrán de Heredia Ruiz
Doctor en Dret. Llicenciat en Dret.
Natàlia Cugueró Escofet
Doctora (Ph.D) en Management Sciences, per la IESE Business
School. Màster en Direcció de Màrqueting. Llicenciada en
Dret. Enginyera Industrial.
Ramon González Cambray
Màster en Educació i TIC (e-learning). Llicenciat en ITM
(màrqueting). Enginyer en Informàtica de Gestió.
Joseph Hopkins
Màster en Lingüística Aplicada. Director del Centre d’Idiomes
Moderns de la UOC.
Laura Lamolla Kristiansen
Doctora en Ciències Polítiques i de l’Administració. Màster
en International Management, Llicenciada en MBA.
Antoni Meseguer Artola
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials. Llicenciat
en Ciències Matemàtiques.
Elisabet Motellón Corral
Doctora en Estudis Empresarials. Llicenciada en Ciències 		
del Treball. Diplomada en Relacions Laborals.
Enric Serradell López
Doctor en Administració i direcció d’empreses. 		
Director dels programes MBA de la UOC.
Beatriz Sora Miana
Doctora en Psicologia de les Organitzacions i del Treball.
Joan Torrent Sellens
Doctor en Societat de la Informació i el Coneixement. Màster
en Economia Aplicada. Llicenciat en Ciències Econòmiques i
Empresarials.
Julie Wilson
Doctora en Geografia Humana. Llicenciada en Ciències
Mediambientals.

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

