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Descrición

O Máster en dirección e administración de empresas (MBA) da Escola de Negocios Afundación combina obxectivos
académicos e obxectivos profesionais. É dicir, proporciona os fundamentos teóricos da dirección e da administración de
empresas, a través dun amplo coñecemento das técnicas de xestión nas diferentes áreas funcionais dunha compañía, unido
a un desenvolvemento harmónico das competencias que necesitarán no seu desempeño profesional.
O programa de estudos achega as ferramentas, técnicas e coñecementos para desenvolver capacidades e destrezas que lle
permitirá a quen participe nel acelerar a súa proxección profesional. É un campo de adestramento que converte o
alumnado en profesional sólido e competente preparado para integrarse no mercado laboral mediante un programa
específico de prácticas remuneradas en empresas.
Perfil de ingreso recomendado

MBA Full Time
O MBA Full Time está dirixido a persoas acabadas de titularse procedentes de calquera carreira universitaria, e sen
experiencia laboral, que desexen desenvolver o seu perfil profesional no ámbito da xestión e da dirección de empresas.
MBA Part Time
O MBA Part Time está dirixido a profesionais con, polo menos, dous anos de experiencia. Persoas tituladas universitarias
que desexen darlle o impulso definitivo á súa carreira profesional no ámbito da xestión e da dirección de empresas.
Saídas profesionais

Dada a formación xeralista que proporciona o MBA, o alumnado pode integrarse en diferentes departamentos da empresa,
dos que destacan:
 Mercadotecnia
 Administración e control de xestión
 Finanzas
 Comercio internacional
 Recursos humanos
 Dirección xeral
Máis información
Coordinadora
Páxina web do mestrado
Páxina web do centro
Código RUCT
Enlace ao RUCT
Teléfono
Enderezo electrónico

Anabel Caneda González
http://www.escueladenegociosafundacion.edu/formacion/mba.php
http://www.escueladenegociosafundacion.edu/
4312204
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=43
12204&actual=estudios
34 986 493 252
info@escueladenegociosafundacion.edu

