Aprenentatge Actiu de Sistemes d’Informació

On the Semantics of Operation Contracts in Conceptual Modeling

Acords amb empreses col·laboradores
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Familiaritzar a l’estudiant amb les organitzacions reals gràcies a realitzar
activitats basades en dades reals i eines que s’utilitzen en les organitzacions
DSI

Motivar a l’estudiant en el procès d’aprenentatge mitjançant l’ús de sistemes
de gestió reals.
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ABD

Cedeix informació de la
companyia i dels seus sistemes
d’informació per a ser utilitzats
com a material docent en les
assignatures

Cedeix el seu sistema ERP
desenvolupat (LIBRA) per a que
els estudiants hi puguin
treballar amb ell

Incentivar la coordinació entre el PDI de diverses assignatura a l’utilizar les
dades de la mateixa empresa
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Sistemes d’informació per a les organitzacions (SIO). Resp.: Ruth Raventós (ESSI)
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Anàlisi de dades i explotació de la informació (ADEI). Resp.: Tomàs Aluja (EIO)
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Negoci Electrònic (NE). Res.: Ferran Sabaté (OE)
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Màrqueting per internet (MI). Resp.: Antonio Cañabate (OE).
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Estratègia digital a les organitzacions (EDO). Resp.: Fernando Barrabés (OE)
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Projectes de Sistemes d’Informació (PSI). Resp.: Pere Botella (ESSI)

Aconseguir una practicitat dels estudis de l’especialitat amb la integració de la
teoria amb pràctiques d’una empresa real

Crear materials docents propis de l’especialitat per a compartir entre
assignatures

Fomentar les competències d’empreneduria i innovaciió, treballa en equip, ús
solven dels recursos d’informació i aprenentatge autònom.

EQUIP DEL PROJECTE

ELEMENTS D’IMPACTE

Pla de Treball

Recollida
d’informació i
creació de
recursos

Impartició
d’assignatures
amb els
recursos

Seguiment i valoració dels resultats

Generació de
resultats de
l‘experiència

Visites
organitzades
a empreses

Valoració molt
positiva en
l’utilització de
dades reals
Material creat
que es reutiliza
en més d’una
assignatura

Valoració molt
positiva en
l’utilització
d’eines
d’empresa

