Summer School
Dirigit a estudiants
universitaris amb una
marcada vocació
empresarial i
financera. Un curs que
permet introduir-se en
el món empresarial
gràcies a professors i
professionals del
sector. Una
oportunitat única per
a formar-se en una de
les ciutats més
cosmopolites d’avui,
Barcelona.

Del l’11 al 29
de juliol de 2016
De dilluns a
divendres de
9.00 h a 13.00 h
Crèdits: el pla d’estudis
té una càrrega de 6
ECTS*
Las classes s’imparteixen
en castellà
Preu: 1.950 €
Consulta la possibilitat de
descomptes per a
l’allotjament. Escriu-nos
a: international@uic.es
Campus Barcelona
Immaculada, 22
08017 Barcelona
*Si provens d’ una universitat
partner, sol·licita a la teva
universitat si et poden convalidar
aquests ECTS. Per més informació
envia un correu
a:international@uic.es. Curs
subjecte a un mínim de 15 alumnes

Doing Business
in Europe?
Si vols ampliar els coneixements i les capacitats sobre l’entorn empresarial
europeu, aquest és el teu programa. Amb una metodologia eminentment pràctica,
l’alumne de Doing Business in Europe adquireix les habilitats necessàries per a
desenvolupar plans de negoci en diversos sectors i en l’àmbit europeu. El programa
es complementa amb visites a empreses multinacionals representatives de l’àmbit
economicofinancer i legal de la Comunitat Europea.

Pla d’estudis
El programa Doing Business in Europe s’organitza a partir de deu mòduls,
cadascun de quatre hores:
1. El govern en les organitzacions europees
2. Les competències necessàries per al management
3. Legislació europea
4. Legislació internacional
5. International management i aliances estratègiques
6. El màrqueting a Europa
7. El sistema de taxes a Europa
8. El sistema financer espanyol i l’europeu
9. Intercultural management
10. Emprendre un negoci a Europa

Objectius
—T’introduiràs en l’àmbit economicofinancer i legal
de la Comunitat Europea.
—Et proporcionarem instruments bàsics i habilitats
directives per a l’anàlisi estratègica i per al
desenvolupament de negocis en diversos sectors
d’Espanya i de la resta d’Europa.
—Et familiaritzaràs amb l’anàlisi i el funcionament de
diversos mercats europeus.
—Rebràs un certificat de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Socials de la UIC Barcelona amb
l’especialització en negocis europeus.

uic.es/business-europe
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Competències
—Anàlisi de l’impacte de decisions de caràcter estratègic i
comercial en funció de l’entorn, valors de l’empresa i posició
financera de l’organització.
—Desenvolupament d’habilitats per a analitzar àrees
funcionals (producció, finances, màrqueting, habilitats
directives, legal) que permeten gestionar l’empresa.

Professorat
Sergi Arjona, professor associat de la UIC Barcelona. Disposa
d’experiència en activitats i projectes relacionats amb
l’emprenedoria de caràcter social aplicada a diversos sectors.
Mariano Hernández, doctor en Dret. Professor associat de la
UIC Barcelona. Expert en dret internacional. Soci de
l’empresa de consultoria M&M Abogados.
Burçin Güçlü, doctora en Ciències Econòmiques i
Empresarials. Professora associada de la UIC Barcelona.
Disposa d’una àmplia experiència en el desenvolupament i la
gestió de marques.
María Mut, doctora en Dret. Professora ajudant de la UIC
Barcelona. Desenvolupa recerca en l’àrea del dret
internacional.
Victor Pou, doctor en Dret. Professor associat de la UIC
Barcelona. Expert en institucions i relacions internacionals a
la Unió Europea.
Francesc Prior, doctor en Finances. Professor contractat de
la UIC Barcelona. Disposa d’una àmplia experiència
professional en l’àrea de finances i actualment desenvolupa
un projecte de recerca sobre microcrèdits.
David Tanganelli, doctor en Ciències Econòmiques i
Empresarials. Professor contractat de la UIC Barcelona.
Desenvolupa recerca relacionada amb
el management internacional i la gestió d’aliances
estratègiques.

Hugo Zarco, professor ajudant de la UIC Barcelona. Disposa
d’experiència professional com a consultor en els sectors de
l’energia i les telecomunicacions. Desenvolupa recerca en les
àrees del management internacional i la innovació.
Universitat Internacional
de Catalunya
Facultat de Ciéncies
uic.es/business-europe
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