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Identificació de l'assignatura

Assignatura
Crèdits
Grup
Període d'impartició
Idioma d'impartició

21761 - Govern de les TIC
4 presencials (100 hores) 2 no presencials (50 hores) 6 totals (150 hores).
Grup 2, 2S(Campus Extens)
Segon semestre
Castellà

Professors
Professors

Horari d'atenció alumnat
Hora d'inici

Hora de fi

Carlos Juiz García
cjuiz@uib.es

Dia

Data d'inici

Data de fi

Despatx

No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura
Titulació

Caràcter

Grau d'Enginyeria Informàtica

Optativa

Curs
Tercer curs

Estudis
Grau

Contextualització

Requisits

Competències
Específiques
1. Establir un marc de govern de les TIC a qualsevol organització o empresa independentment del seu
mercat..

Genèriques
1. Capacitat per comprendre el entorn de 01:00 organització i seus necessitats en l'àmbit de les tecnologies
de la informació i les comunicació és..
2. Capacitat per emprar metodologies centrades en l' usuari i l'organització per al desenvolupament,
avaluació i gestió d'aplicacions i sistemes basats en tecnologies de la informació que assegurin la
accessibilitat, ergonomia i usabilitat dels sistemes..
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3. Capacitat per seleccionar, dissenyar, desplegar, integrar i gestionar xarxes i infraestructures de
comunicacions en una organització..
4. Capacitat per seleccionar, desplegar, integrar i gestionar sistemes d'informació que satisfacin les
necessitats de l'organització, amb els criteris de cost i qualitat identificats..

Continguts
-

Continguts temàtics
Temes 1-10. Govern de les TIC

Metodologia docent
Activitats de treball presencial
Modalitat

Nom

Tip. agr.

Classes teòriques

Teoria

Grup gran (G)

Descripció
-

Activitats de treball no presencial
Modalitat

Nom

Estudi i treball
Pràctica
autònom individual
o en grup

Descripció
-

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball
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Nom

Activitats de treball presencial
Classes teòriques

Teoria

Activitats de treball no presencial
Estudi i treball autònom individual o en grup

Pràctica

Total

Hores

ECTS

%

100

4

66.67

100

4

66.67

50

2

33.33

50

2

33.33

150

6

100

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
Teoria
Modalitat
Classes teòriques
Tècnica
Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A

Pràctica
Modalitat
Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica
Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 75% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària
Bibliografia bàsica
Bibliografia complementària
Altres recursos

3/3
Data de publicació: 12/06/2013
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.

©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

