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Descrición
A principal fortaleza deste grao é o seu carácter
multidisciplinario que combina as seguintes áreas
de coñecemento: ciencia política e da administración,
contabilidade, dereito, economía, empresa, estatística,
informática, mercadotecnia e socioloxía. Grazas a esta
heteroxeneidade de coñecementos, o grao orienta

o alumnado dun xeito integral cara á dirección e
xestión das organizacións públicas e das organizacións
privadas cunha relación estreita coa Administración
(xestorías administrativas, consultorías etc.).

Áreas
— Técnico de organizacións públicas que inclúe
catro subperfís:
Técnico/a en administracións públicas
Xestor de organizacións públicas
Analista de políticas públicas
Analista político

— Xestor de Proxectos que comprende tres subperfís:
Asesor e consultor
Analista de políticas públicas
Axente de desenvolvemento local

Saídas profesionais
— Están dirixidas ao ámbito público: administracións
públicas estatais, autonómicas e locais,
ben de xeito directo (funcionariado ou persoal laboral,
logo de superar as probas oportunas),
ben de xeito indirecto como persoal técnico de servizos
para estas administracións ou outras organizacións
tales como mancomunidades, comarcas ou consorcios.

— Tamén no ámbito privado o graduado/a en
Dirección e Xestión Pública pode acceder a postos
de traballo en empresas (asesorías e consultoras),
en ONG ou en fundacións.

Primeiro curso
Primeiro cuadrimestre

Segundo cuadrimestre

Dereito: dereito administrativo I
Dereito: dereito constitucional
Economía: economía
Ciencia política I: introdución á ciencia política
Ciencia política II: fundamentos de ciencia da administración

Economía: empresa: contabilidade financeira
Socioloxía: estrutura social contemporánea
Estatística: introdución á estatística administrativa
Ciencia política III: políticas públicas
Ciencia política IV: sistema político español e galego

Segundo curso
Primeiro cuadrimestre

Segundo cuadrimestre

Política e economía da Unión Europea
Dereito administrativo II
Dereito do traballo e da seguridade social
Dereito financeiro e tributario
Xestión de documentos e información administrativa

Sector público
Xestión de recursos humanos I: perspectiva legal
Xestión de recursos humanos II: organización e xestión do emprego
público
Xestión pública e organización de servizos públicos

Terceiro curso
Primeiro cuadrimestre

Segundo cuadrimestre

Cálculo financeiro aplicado ao sector público
Gobernos locais
Habilidades directivas nas administracións públicas
Xestión da contratación do sector público
Xestión tributaria

Contabilidade pública
Dirección pública: liderado e lexitimidade
Márketing público e do sector non lucrativo
Metodoloxías e técnicas de investigación social aplicadas
ás administracións públicas
Técnicas de xestión orzamentaria

Cuarto curso
Primeiro cuadrimestre

Segundo cuadrimestre

Cinco optativas

Prácticas externas: Prácticas en institucións, empresas e organización
públicas
Traballo de fin de grao
Unha optativa

Optativas
Avaliación de políticas, programas e proxectos públicos
Axenda pública: percepción cidadá das políticas e servizos públicos
Ética pública e responsabilidade xurídica do empregado público
Financiamento autonómico e local
Modelos de mellora continua nas administracións públicas e no sector
non lucrativo
Participación política e sociedade civil
Pensamento e planificación estratéxica no ámbito público e o sector
non lucrativo

Socioloxía do desenvolvemento local
Xestión de proxectos no ámbito autonómico e local
Xestión de proxectos públicos e do sector non lucrativo
Institucións político-administrativas en perspectiva comparada
Técnicas de comunicación electoral e institucional
Goberno e administración electrónica
Novas tecnoloxías aplicadas á xestión pública

