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Programa de Postgrau Empresarial
Curs 2.017-2018

PRESENTACIÓ
El Postgrau en Business Intelligence és un
programa innovador que te com a misió dotar als
participants
dels
coneixements
i
habilitats
necessàries per a dur a terme projectes de
Business Intelligence en qualsevol de les seves
àrees i vessants.

Els assistents treballaran amb eines de
Microsoft, a més de comptar amb la
presència d’empreses on s’han dut a
terme casos d’èxit.

OBJECTIUS
El curs de Postgrau en Business Intelligence proporciona una sòlida formació teòrica i pràctica amb
l’objectiu de formar professionals capacitats per a liderar i portar a terme projectes de Business
Intelligence de qualsevol àmbit i sector. Un cop finalitzat el curs, l’estudiant serà capaç de:
− Identificar necessitats d’informació a l’empresa, indicant quina és la millor forma d’aconseguirla i els processos associats.
− Opcions de presentació i anàlisi de dades necessàries per a la presa de decisions.
− Integrar diferents sistemes de dades i decidir quina és la millor forma per al seu anàlisi i
presentació.
− Determinar quines són les passes necessàries per a dur a terme un projecte de Business
Intelligence, identificant els punts crítics i
L’orientació del curs és tant funcional
factors d’èxit.
com tècnica, posant en pràctica els
− Coordinar, planificar i supervisar les diferents
conceptes teòrics a partir d’exemples i
fases que corresponen a un projecte de
casos d’èxit reals d’empreses.
Business Intelligence.

DESTINATARIS
Dirigit a:
− Integrants de l’àrea de Sistemes d’Informació, que vulguin ampliar els seus coneixements en
relació a Business Intelligence.
− Personal de l’àrea de control de gestió així com quadres intermitjos de qualsevol àrea de
l’empresa.
− Llicenciats en empresarials i relacionats amb l’àmbit financer.

METODOLOGIA I PROJECTE
El programa te una elevada orientació pràctica, amb l’objectiu de
dotar els alumnes d’una visió extensa sobre les diferents
tècniques, eines i processos tractats durant les sessions docents.
Durant el curs els participants
realitzaran
un
projecte
individual,
on
aplicaran
els
conceptes treballats en el postgrau
i
que
hauran
de
presentar
(exposició
oral)
davant
d’un
tribunal format per l’equip docent.
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TITULACIÓ
Diploma de Postgrau emés per les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomás Cerdá (adscrites
a la Universitat Autònoma de Barcelona).

CAMPUS VIRTUAL

CALENDARI I HORARI

Els participants en el Curs tindran accés al
Campus
Virtual
de
les
Escoles
Universitàries, on disposaran d’un conjunt
d’eines de comunicació i col.laboració entre
participants i professorat, a més d’un
repositori documental.

Del 24 d’Octubre de 2.016 al 14 de Juny de
2.017.
Opció 1
Dilluns i dimecres de 19:00 a 22:00 o
Opció 2
Divendres de 19:00 a 22:00 y dissabtes de
10 a 13:00h.

PROGRAMA

Mòdul 1

• Big Data
• Projecte Final de Mòdul

• Introducció al Business Intelligence
• Tecnologies de presentació
• Projecte Final de Mòdul

Mòdul 3
• Casos d’èxit
• Altres eines d’anàlisi

Mòdul 2
• El projecte de Business Intelligence

PROFESSORAT

Julio Iglesias
Oscar Marín

Director de l’Àrea de BI en IFR, amb més de
15 anys d’experiència en projectes de BI
com a consultor i cap de projecte.

Treballa i investiga en BIG DATA des de l’any
2.001. Especialitzat en l’anàlisi de text,
xarxes socials, dades urbanes i visualització
de dades.

Emili Bonilla
Director de projectes en SEMIC Business
Software, tant a nivell de ERP com de BI.

Adolfo Cassanya
Amb més de 6 anys d’experiència en
projectes de BI. Actualment responsable de
desenvolupament de projectes SharePoint en
Indra per a Xarxa Elèctrica.

Jordi Rambla
Amb més de 20 anys d’experiència en bases
de dades relacionals, solucions de reporting i
de BI

SORTIDES PROFESSIONALS
Algunes de les sortides professionals d’aquest Postgrau són:
•
•
•
•

Cap de Projectes de Business Intelligence
Responsable de l’àrea de Business Intelligence
Consultor de tecnologia Business Intelligence
Tècnic especialista en Business Intelligence.

MÉS INFORMACIÓ
Escoles Univ. Gimbernat i Tomàs Cerdà. Telf: 93 589 37 27 (Ext 4). Email: informatica@eug.es

http://informatica.eug.es/es
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