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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21242 - Internacionalització de l'Empresa
Crèdits 1,8 de presencials (45 hores) 4,2 de no presencials (105 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 82, 2S, GADE (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Aleix Calveras Maristany
aleix.calveras@uib.es

11:00h 12:00h Dimarts 01/09/2014 15/07/2015 DB106

Contextualització

Als estudiants se'ls hi ensenyarà els coneixements, habilitats i destreses que utilitzaran en la seva vida
professional per avaluar i prendre decisions relacionades amb la internacionalització empresarial.

Requisits

Aquest curs no té requisits previs, però es recomana que els estudiants hagin aprovat els cursos anteriors
d'organització empresarial de primer, segon i tercer curs del grau en Administració d'Empreses, és a
dir, les assignatures"Introducció a l'empresa", "Disseny de les organitzacions" i, especialment "Estratègia
empresarial". També és recomanable una bona capacitat lectora en anglès ja que, tot i que les classes es faran
en català, es repartirà i farà servir material en anglès.

Competències

Amb aquest curs s'espera que l'estudiant adquireixi tant habilitats genèriques comespecífiques en relació
amb l'estratègia global de l'empresa.

Específiques
* Saber aplicar els coneixements d’administració i direcció d’empreses al seu treball o vocació d’una

manera professional i tenir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i la defensa
d’arguments i la resolució de problemes dins de l’àrea d’administració i direcció d’empreses (CB2)..
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* Preparar la presa de decisions en les diferents fases del procés administratiu en empreses i organitzacions,
especialment pel que fa als aspectes operatiu i tàctic, i aproximar-se a la presa de decisions de l’àmbit
estratègic (CE 2.3.4)..

Genèriques
* Capacitat per treballar en equip (CG1)..
* Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no

especialitzat (CB4)..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

El curs examina des d'una perspectiva estratègicauna de les grans decisions d'una empresa: la seva
internacionalització. Primer analitzem el procés de globalització econòmica que té lloc actualment a tot
elmón, i després n'estudiem les seves implicacions pel què fa a l'estratègia empresarial en el context
internacional. El curs adopta una perspectiva d'anàlisi econòmica per tal de proporcionar una base lògica i
coherent per a l'avaluació i la formulació de l'estratègia empresarial. A més, durant tot el curs es plantejaran
molts exemples i casos d'empresa del món real per tal d'aplicar el raonament econòmic a la pràctica
empresarial, i aixípermetre una millor comprensió de la teoria. El món dels negocis internacionals, ara més
que mai, està en continu canvi i, així, malgrat que alguns exemples reals seran obsolets en el futur, l'anàlisi
i idees que d'ells se'n deriven seguiran sent vàlids tot i els canvis ocorreguts.

El curs està organitzat en dues parts principals, seguint en gran mesura el llibre "Redefining global
strategy" de Pankaj Ghemawat (2008): "Part I: Review the basic facts about globalization, as in cross-border
integration along various dimensions. Discuss the differences between countries that underlie observed levels
of crossborder integration—and provide a simple framework for thinking systematically about them. Part
II: Understand and discuss the implications of globalization for businesses, and in particular to think about
management in the presence of such differences between.Study some specific topics related to globalization
and business strategy". La part III tractarà altres qüestions d'interès puntual.

Així, el curs se centra en, com Ghemawat diu, "on elucidating cross-country differences and some of
their business implications. This focus on differences may seem odd given the common conception of
globalization as a leveling force that increases similarities but is strongly recommended by a sample of
academic thought leaders surveyed on the topic, for several reasons. The differences that arise at national
borders are still very large in their effects. Yet there is a tendency—even among people with significant
international experience—to overestimate similarities and underestimate differences. This induces some
predictable biases that must be recognized to be countered—on the basis of a concentrated effort since it
usually isn’t sufficient just to point out that different countries are different. An overarching emphasis on
differences is what is helpful in this regard, even though both differences and similarities are important, of
course. Those are all empirical arguments for focusing on differences. There is also the conceptual point
that fundamental differences across countries are essential for global thinking to have content qualitatively
different from single-country thinking. Otherwise, the world could simply be thought of as one giant country!
And it is worth adding that to focus on differences isn’t purely negative: cross-country differences can be
powerful sources of value creation (through arbitrage strategies) rather than just constraints to be adapted
to or overcome.".

Continguts temàtics

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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Part I. Globalització
1. La globalització dels mercats i les empreses
2. Semiglobalització: diferències entre països

Part II. Estratègies per a la internacionalització
3. La creació global de valor: expansió horitzontal i vertical
4. Adaptació
5. Agregació
6. Arbitratge

Part III. Altres temes
7. La internacionalització de l'empresa espanyola
8. La Xina i d'altres economies emergents

Metodologia docent

Per tal de desenvolupar i avaluar les competències establertes anteriorment, en aquesta secció es descriuen
les activitats a les que s'enfronten els l'estudiant durant el curs. En aquest sentit, cal destacar que, per tal
de fomentar l'autonomia i el treball individual dels estudiants, el curs formarà part de Campus Extens, que
incorpora l'ús de la plataforma web. L’ús de la plataforma Moodle permet als estudiants una comunicació en
línia I a distància amb el professor, accés a materials d'ensenyament com documents electrònics, etc

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Teoria Grup gran (G) Ensenyar els coneixements que els alumnes han d'adquirir.
Els estudiants tindran divers material didàctic i textos bàsics
de referència per completar i aprofundir en la comprensió de
la teoria explicada a classe.

22.5

Classes pràctiques Pràctiques Grup gran (G) Fomentem l'intercanvi d'opinions entre tots els participants
en la creença que facilitarà l'aplicació dels coneixements
adquirits en les classes teòriques. Discutirem casos pràctics
relacionats amb els coneixements presentats en les classes
teòriques (mini-casos dels llibres de text, articles de
diaris, lectures, etc.) A més, s'espera que els estudiants
facin presentacions i comentaris de les diverses lectures
requerides.

2

Classes pràctiques Presentacions a
classe

Grup gran (G) Una part de la participació a classe consistirà en una
presentació a classe d'un tema, decidit al començament del
curs per part de l'alumne i el professor.

16.5

Avaluació Examen I Grup gran (G) A la meitat del semestre, els estudiants realitzaran un examen
per a avaluar l'adquisició dels coneixements bàsics fins a
aquest moment. L’examen tindrà una durada màxima de 2
hores.

2

Avaluació Examen II Grup gran (G) Al final del semestre, els estudiants realitzaran un examen
per avaluar l'adquisició dels coneixements basics estudiats

2
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores
I vistos després de l’examen parcial. L'examen tindrà una
durada màxima de 2 hores.

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.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Estudi L'estudiant ha d'estudiar pel seu compte tot el contingut presentat en el curs. 45

Estudi i treball
autònom individual

Lectures, comentaris i
resolució de problemes

Lectura de textos teòrics, estudis de casos i premsa financera per a discutir
a les classes de pràctiques. Resolució dels exercicis proposats. Preparació
de presentacions.

40

Estudi i treball
autònom en grup

Treball en grup Desenvolupar la capacitat de treballar en equip i aplicar els coneixements
adquirits.

20

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

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

La taula següent mostra els procediments d'avaluació. L'estudiant rebrà una qualificació en cada activitat. La
qualificació finals'obtindrà com una mitjana ponderada de totes les activitats. Per aprovar l'assignatura, la
qualificació global final ha de ser d'almenys un 5 sobre 10. Tots dos exàmens Ii II són les úniques activitats
recuperables.

Pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Fomentem l'intercanvi d'opinions entre tots els participants en la creença que facilitarà l'aplicació dels

coneixements adquirits en les classes teòriques. Discutirem casos pràctics relacionats amb els coneixements
presentats en les classes teòriques (mini-casos dels llibres de text, articles de diaris, lectures, etc.) A més,
s'espera que els estudiants facin presentacions i comentaris de les diverses lectures requerides.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 10%
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Presentacions a classe

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves objectives (no recuperable)
Descripció Una part de la participació a classe consistirà en una presentació a classe d'un tema, decidit al començament

del curs per part de l'alumne i el professor.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20%

Examen I

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció A la meitat del semestre, els estudiants realitzaran un examen per a avaluar l'adquisició dels coneixements

bàsics fins a aquest moment. L’examen tindrà una durada màxima de 2 hores.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 35%

Examen II

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves objectives (recuperable)
Descripció Al final del semestre, els estudiants realitzaran un examen per avaluar l'adquisició dels coneixements basics

estudiats I vistos després de l’examen parcial. L'examen tindrà una durada màxima de 2 hores.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 35%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Hi ha tres llibre de text principals de referències, lligats a diferents parts del curs.Al llarg del semestre,material
addicional es proporcionarà als estudiants a través de Campus Extens.

Bibliografia bàsica

Ghemawat, Pankaj, 2008, Redefining global strategy, Harvard Business School Press.
Ghemawat, Pankaj, 2011, Wolrd 3.0, Harvard Review Press.
Head, Keith, 2008, Elements of multinational strategy, Springer.


