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Descrición
Estudo do plan do proxecto, dende o punto de vistas do coste do mesmo.
xeral

Cuadrimestre
An

Competencias
Código
Tipoloxía
CB2 Que os estudantes saiban aplicar os coñecementos adquiridos e a súa capacidade de resolución de
• saber facer
problemas en contornos novos ou pouco coñecidos dentro de contextos máis amplos (ou
multidisciplinares) relacionados coa súa área de estudo.
CB3 Que os estudantes sexan capaces de integrar coñecementos e se enfrontar á complexidade de formular • saber facer
xuízos a partir dunha información que, sendo incompleta ou limitada, inclúa reﬂexións sobre as
responsabilidades sociais e éticas vinculadas á aplicación dos seus coñecementos e xuízos.
CB4 Que os estudantes saiban comunicar as súas conclusións, e os coñecementos e razóns últimas que as • saber facer
sustentan, a públicos especializados e non especializados dun xeito claro e sen ambigüidades.
CB5 Que os estudantes posúan as habilidades de aprendizaxe que lles permitan continuar estudando dun
• saber facer
xeito que terá que ser, en grande medida, autodirixido e autónomo.
CG1 Capacidade de análise e síntese.
• saber facer
CG2 Capacidade de Organización e Planiﬁcación
CG3 Capacidade de Traballo en equipo
• saber facer
CG4 Capacidade de procura, análise e selección de información relevante
• saber facer
CG5 Capacidade de utilización e xestión da información
• saber facer
CG6 Orientación aos resultados
• saber facer
CG8 Capacidade de comunicación e motivación
• saber facer
CG9 Capacidade para a resolución de problemas
• saber facer
CG10 Capacidade para a toma de decisións
• saber facer
CG11 Capacidade para traballar nun equipo de carácter interdisciplinar
• saber facer
CG12 Capacidade para traballar nun contexto internacional
• saber facer
CE1 Saber actuar como representantes do promotor do proxecto en todos os ámbitos de actuación do
• saber facer
Director de Proxecto ou Project Manager.
CE12 Capacidade de planiﬁcar, executar e controlar a xestión do custo do proxecto
• saber facer
CE21 Capacidade para xestionar a obtención do resultado acorde aos criterios de prazo, custo e calidade, e do • saber facer
cliente
CE22 Hábitos de excelencia e compromiso ético no exercicio profesional do Project Manager.
• saber facer
CT4 Asumir como profesional e cidadán a importancia da aprendizaxe ao longo da vida.
CT5 Valorar de forma crítica o coñecemento, a tecnoloxía e a información dispoñible para resolver os
problemas cos que deben enfrontarse.
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CT7

CT8

Desenvolverse para o exercicio dunha cidadanía aberta, culta, crítica, comprometida, democrática e
solidaria, capaz de analizar a realidade, diagnosticar problemas, formular e implantar solucións
baseadas no coñecemento e orientadas ao ben común.
Utilizar as ferramentas básicas das tecnoloxías da información e as comunicacións (TIC) necesarias para
o exercicio da súa profesión e para a aprendizaxe ao longo da súa vida.

Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Ser capaz de estimar os Custos das Actividades

Ser capaz de preparar o Orzamento do Proxecto

Ser capaz de desenvolver o *Cronograma de ingresos e pagos do Proxecto

Ser capaz de establecer sistemas de Control de Custos do Proxecto

Contidos
Tema
Tema I. O plan do proxecto. Estimación de
Custos.

Competencias
CB3
CB4
CG1
CG2
CG6
CG11
CE1
CE12
CE21
CE22
CT4
CT7
CB2
CB3
CB5
CG2
CG5
CG6
CG9
CE12
CE21
CE22
CT4
CT5
CT7
CT8
CB3
CB5
CG2
CG3
CG4
CG8
CG9
CG11
CG12
CE1
CE12
CE21
CE22
CT4
CT5
CT7
CT8
CB2
CB3
CB5
CG1
CG2
CG6
CG9
CG10
CE12
CE21
CE22

A estimación
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Tema II. A preparación do Orzamento de Custos
Tema III. A calendarización de pagos
Tema IV. O control dos Custos do proxecto

O orzamento
Os pagos
O control de Custos

Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Lección maxistral
5
10
15
Presentación
5
10
15
Estudo de casos
5
10
15
Resolución de problemas
10
17.5
27.5
Exame de preguntas obxectivas
1
4
5
Resolución de problemas
1
9
10
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Lección maxistral
Presentación
Estudo de casos
Resolución de
problemas

Descrición
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia objeto de estudo, bases teóricas e/ou
directrices do traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.
Posta en común e debate por parte dos alumnos e profesor dos traballos realizados seguindo as
directrices do docente.
Ao longo do curso preséntanse situacións problema que serán analizadas e estudadas por parte dos
alumnos para propoñer solucións ao mesmo.
Ao longo do curso propoñeranse exercicios que deberán resolverse de forma individual por parte de
alumno.

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Presentación O alumno recibirá atención individualizada no horario de titorías establecido a tal ﬁn durante o presente
curso académico. Para a consulta do seu horario de títorias e lugar das mesmas deberase consultar a web
do master: www.mdip.es
Avaliación
Descrición
Exame de preguntas
obxectivas
Resolución de
problemas

Consta de 20 preguntas e resposta única sobre todos os contidos
impartidos na asignatura.
Aplicación dos métodos de xestión de custos a un proxecto,
análise do cronograma, e programación dos recursos

Cualiﬁcación

Competencias
Avaliadas

30
70

Outros comentarios sobre a Avaliación
&amp;amp;amp;lt;p&amp;amp;amp;gt;O alumno poderá superar a asignatura mediante a asistencia e a participación nas
clases presenciales, así como, a realización dos traballos propostos (ata 7 puntos). No entanto, poderá realizar tamén o
exame teórico que lle permitirá complementar a nota ﬁnal en ata 3 puntos. Aqueles alumnos que só realicen o exame
teórico a nota ﬁnal será entre 0-10 puntos.&amp;amp;amp;lt;/p&amp;amp;amp;gt;
Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Bibliografía Complementaria
Recomendacións
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