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Idiomes d'impartició

Castellà
Anglès

Competències que es treballen

Bàsica

Tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un 
context d'investigació

Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis, a partir d'una informació que, sent 
incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i coneixements i raons últimes que les sustentin a públics especialitzats i no 
especialitzats de una manera clara i sense ambigüetats

Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura, 
autodirigida o autònoma

Específica

Planificar i gestionar events, seminaris i congressos relacionats amb temes d'empreneduria i creació de negocis innovadors

CE2.- Aplicar herramientas de planificación y control de proyectos emprendedores de carácter local o internacional y en entornos reales y virtuales

CE4.- Diseñar e implantar con éxito proyectos y planes de gestión de la I+D y la innovación a nivel empresarial

CE7.- Saber aplicar y adaptar la tecnología para la creación de proyectos emprendedores.

CE8.- Fomentar el capital relacional mediante la creación de redes sociales y la incorporación a las ya existentes con el fin de sacar el máximo 
provecho posible de ellas en el desarrollo y aplicación de su idea de negocio

CE11.-Aplicar metodologías de naturaleza científica para diseñar modelos de negocio innovadores

Transversal
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Liderar un equip i treballar en equips multidisciplinars, participants activament en les tasques i negociant davant opinions discreptants, fins arribar a 
posicions de concens

Reconèixer la diversitat de punts de vista, entendre la multiculturalitat i ser capaç de donar a conèixer les opinions pròpies dins del respecte a les 
opinions divergents

Descripció

Aquest mòdul pretén introduir a l'estudiant en l'àmbit de la creació d'empreses ( entrepreneurship) o emprendre dins de negocis existents ( corporate 
entrepreneurship) des del punt de vista de la part més personal de l'emprenedor o intra-emprenedor. Quines qualitats i habilitats ha de treballar i com ha de 
preparar-se per afrontar aquest repte personal i professional, a través de les experiències d'altres emprenedors.

Resultats d'aprenentatge

Valorar experiències d'emprenedors.
Identificar els punts forts i febles en el procés d'emprenedoria i innovació.
Establir contactes amb emprenedors que serveixin d'experiència per als projectes propis.
Definir els punts forts i característiques diferencials de la seva idea de negoci innovadora, que serà la base del seu projecte final.

Metodologia de treball

La metodologia d'impartició docent es basarà en:

1. L'exposició en classe de l'experiència particular de cada ponent sobre el emprendimiento i intra- emprendimiento.
2. La lectura d'articles o visualització de vídeos seleccionats per la professora o ponent i referits a les diferents temàtiques recollides al programa.
3. Participació activa en el fòrum del campus virtual i en les sessions presencials.

L'objectiu és que l'alumne aconsegueixi aprofundir en els diferents aspectes, més enllà dels concernents als àmbits purament tècnics d'una iniciativa 
empresarial, que poden incidir en el desenvolupament d'una nova empresa, a través de la presentació d'experiències personals.

Aprofundint en un cas real concret, després d'haver conegut experiències diferents, serà capaç de detectar millor els factors de risc, les habilitats i capacitats 
necessàries als primers moments de vida de les noves iniciatives i tenir elements d'ajuda per buscar els seus propis recursos creatius de resolució de 
conflictes.

Continguts

Els diferents emprenedors ens exposaran els seus casos, tractant en cadascun d'ells algun dels conceptes clau, que resumeixen en els següents punts que 
componen el temari de l'assignatura:

Tema 1. L'emprenedor i la seva relació amb l'entorn: la importància de les altres persones en el seu projecte personal.

Primeres decisions: emprenem sols o en equip. Què tenir en compte per crear un bon equip.
La importància de sumar el coneixement d'uns altres: quan és útil comptar amb un Advisory Board, què ens aporta, sobre la base de què ha de 
construir-se i com podem retribuir-ho.
Cultura de la confiança, cooperació i col·laboració. Noves tendències que afermen i posen en valor a les persones (aliances, social venture, etc).

Tema 2. Punts clau en els projectes que acaben sent bons.

Què es consideren bones pràctiques en un projecte des del punt de vista dels inversors, aliats estratègics i assessors.
Els errors més comuns en les noves empreses que poden evitar-se.

Tema 3. Històries de superació.

Superar la por al fracàs. La necessitat d'extreure coneixement d'actuacions fallides i incorporar-les en noves iniciatives.
La necessitat de planificar des de l'inici, per poder adaptar l'estratègia en el futur.

Tema 4. Estratègies inicials al moment d'emprendre: què cal tenir en compte al principi.

Estratègies per començar i per sobreviure, pensant en el futur.

Tema 5. L'etapa de creixement empresarial: Estratègies de creixement més comuns.

Sistema d'avaluació

20% Assistència i Participació (a l'aula virtual i en classe): cerca prèvia d'informació relativa als diferents casos, la lectura d'articles seleccionats 
pel professor o ponent i referits a les diferents temàtiques recollides al programa, possibles preguntes a realitzar al/l'emprenedor/a, participació en la 
sessió de debat amb els emprenedors.
50% REPORT (Informe Final) cada alumne/a haurà de realitzar de manera individual un resum sobre cadascuna de les sessions dels emprenedors.
30% Seminaris
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