
A aquelles persones amb qualsevol de les següents titulacions: enginyeria, enginyeria tècnica, 
llicenciatura, diplomatura o grau de caire industrial o bé altres titulacions no industrials si es demostra 
una experiència laboral del sector industrial d'un mínim de dos anys. També es podrà accedir amb 
titulacions europees i d’altres països, de l'àmbit industrial.

Objectius

El Màster en Direcció i Organització Industrial té com a objectiu consolidar les capacitats de 
graduats d'àmbit industrial perquè exerceixin amb eficiència i eficàcia càrrecs directius en l'àmbit de 
l'organització industrial, al mateix temps que adquireixen competències bàsiques en les àrees de 
direcció d'empreses, finances, màrqueting, recursos humans, tecnologies de la informació per a presa 
de decisions, estàndards i normatives legals, qualitat i operacions.

La trajectòria professional dels graduats avança sovint per un camí en el que van assumint 
responsabilitats en el seu àmbit d'especialització. Aquest procés planteja el repte que coneguin tant la 
vessant tècnica com que siguin capaços d'assumir càrrecs directius alineant l'estratègia de l'àmbit 
d'organització industrial a l'estratègia de l'empresa.

El programa s'adreça a graduats que tenen una àmplia formació tècnica, però necessiten ampliar la 
seva formació en l'àrea de la gestió lligada amb l'organització industrial: direcció d'operacions 
(producció, compres i aprovisionament, i logística de distribució), gestió de la tecnologia, la innovació, 
la informació i el coneixement, gestió de la qualitat integral i sistemes de gestió mediambiental, però 
necessiten també uns coneixements sòlids en la resta d'àrees funcionals de l'empresa: direcció 
econòmica i financera, direcció de màrqueting, habilitats directives, recursos humans, i gestió de 
canvi, estàndards i normatives legals, direcció estratègica i política empresarial.

El Màster en Direcció i Organització Industrial habilita als estudiants a impulsar, planificar, 
coordinar, elaborar, avaluar i dirigir l’execució de projectes d’organització i planificació d’operacions 
industrials, així com a gestionar i coordinar òptimament els recursos materials, econòmics i humans 
d’una empresa industrial, potenciant-ne les seves competències professionals.

A qui es dirigeix

Organitza

Escola Universitària Salesiana de Sarrià

Direcció

Xavier Gallardo
Dr. Enginyer Industrial (Assessor d'empreses, especialista en Organització Industrial i Innovació Tecnològica)

coordinadorDOI@euss.cat
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Calendari

De setembre del 2017 a juliol del 2018

Hores lectives

Mòduls 1, 2, 3 i 4: 337,5 hores de classe presencial en total

Horari 

Dimecres de 18:00 a 21:45 hores
Divendres de 17:00 a 21:45 hores

Requisits d'admissió

Estar en possessió d'algun dels següents títols o equivalents: enginyer, enginyer tècnic, llicenciat 
o diplomat de caire industrial o bé altres titulacions no industrials, si demostra una experiència 
laboral del sector industrial d'un mínim de dos anys. 
Criteris de selecció: 
  1. Experiència professional.
  2. Expedient acadèmic.
  3. Carta personal dirigida a la coordinació del màster on s’expliquin les raons de la seva elecció.

Informació i preinscripció

www.euss.cat/masters  
ga_masters@euss.cat
www.euss.cat/preinscripcioMDOI

Màster oficial en Direcció i Organització Industrial (Setembre 2017 – Juliol 2018)

Programa

Mòdul 1: Tècniques de Direcció 
d'Empreses  (9 ECTS)
Entendre, gestionar, i avaluar els indicadors de 
gestió de les principals àrees de l'empresa, així com 
els actius intangibles de les organitzacions com la 
gestió del coneixement i d'altres.

Mòdul 2: Organització Industrial 
Bàsica  (9 ECTS)
Descripció detallada de cadascuna de les àrees 
específiques d'operacions (logística, aprovisiona-
ment, producció,..) i integrar-ho en una  homo-
gènia i eficient política de direcció operativa.
Mòdul 3: Estratègies de Direcció 
d'Empreses  (12 ECTS)
Conèixer tècniques i metodologies les més actuals i 
innovadores per alinear l'estratègia d'operacions 
amb la general de l'empresa.

Preu curs 2016-2017

8.400 €  (7.304 € antics alumnes EUSS) més taxes matrícula 

9.355 €  més taxes matrícula [Alumnes no comunitaris]

La direcció es reserva el dret d'anul·lar l'edició del màster si no s'inscriuen un mínim d'estudiants

Titulació

Màster en Direcció i Organització Industrial per la Universitat Autònoma de Barcelona 

Mòdul 4: Organització Industrial 
Avançada  (15 ECTS)
En aquest darrer mòdul de formació teòrica es 
dotarà a l'alumnat dels coneixements i tècniques 
mes avançades dintre de la gestió de les opera-
cions, amb l'objectiu d'assolir l'excel·lència en la 
gestió industrial.

Mòdul 5: 
Projecte  / Pràctiques i Treball fi de 
màster (15 ECTS)
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Escola Universitària Salesiana de Sarrià
Passeig Sant Joan Bosco, 74 – 08017 - Barcelona

Lloc

Sessions informatives:
• Dc. 24/05/2017 – 19 h.
• Dj. 29/06/2017 – 19 h.

http://www.euss.cat/masters
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