
Un màster dissenyat per formar professionals per a la direcció i gestió de recursos humans a les 
organitzacions actuals.
La gestió de recursos humans està sent considerada estratègica i clau per determinar el bon 
funcionament i la capacitat d'adaptació d’una organització. 

Adreçat a Sortides professionals

Diplomats universitaris, graduats i llicenciats de totes 
les carreres, estudiants de postgrau i professionals 
que treballen o no a l'àmbit de la gestió dels Recursos 
Humans. 

• Director del Departament de recursos humans. 
• Director tècnic de diferents àrees funcionals de RH: 

- Reclutament i selecció 
- Formació i desenvolupament 
- Comunicació Interna i externa 
- Serveis i Atenció als Empleats 

• Negociació Interna 

• Tècnic en avaluació de rendiments i gestió de 
carreres professionals 

• Tècnic en salut ocupacional

• Consultor en recursos humans i en gestió de 
persones. Planificació estratègica de RH

• Consultor en gestió de la formació, desenvolupa-
ment i capital intel·lectual 

• Consultor en cerca de talents i acompanyament en 
processos de selecció 

• Expert en psicologia laboral i relacions humanes: 
resolució de conflictes, negociació i mediació.
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Coordinació acadèmica
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IDIOMA
Català/Castellà

DURADA
60 ECTS
Del 19/10/2018 al 19/12/2019

HORARI
Semipresencial
Divendres de 16.30 a 20.30 hores i alguns dissabtes de 
9.30 a 13.30 hores. 



PROGRAMA
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Mòdul 1: Polítiques de personal i de gestió de RH 

Mòdul 2: Relacions laborals i contractació  

Mòdul 3: Atracció, selecció i incorporació de talent (*)

Mòdul 4: Formació i gestió del desenvolupament  

Mòdul 5: Polítiques de comunicació  

Mòdul 6: Responsabilitat social corporativa i polítiques de qualitat de vida laboral 

Mòdul 7: L'estratègia i la gestió dels recursos humans a l'organització

Mòdul 8: Habilitats directives i de gestió d'equips (*)

Mòdul 9: Gestió i avaluació dels rendiments i retribució

Mòdul 10: Auditoria i gestió de talent (*)   

    

Pràctiques (Màster des de juny de 2018)    

Treball de fi de Màster  

Tutories 

- Diploma Postgrau en Recursos Humans
 Comprèn els continguts del mòdul 1 al 6 + Mòdul de Pràctiques (30 ECTS – 2.500 €)

(*) Cursos de formació contínua:

- Curs d’Atracció, Selecció i Incorporació de Talent
 Comprèn els continguts del mòdul 3

- Curs de Habilitats directives i de gestió d'equips
 Comprèn els continguts del mòdul 8

- Auditoria i gestió del talent
 Compren els continguts del mòdul 10

Crèdits
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4.500 € 

Fraccionament: 
10% (com a reserva de plaça) + 50% (abans de l’inici del curs) + 40% (a mig curs).

En casos excepcionals, si així ho sol·licita l’alumne, es valorarà altres tipus de fraccionament.

Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita.

Preu


