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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET DE LA UNIÓ EUROPEA

Codi 101813

Semestre d'impartició 2n Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Departament/s Dret Públic

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català 
Castellà

Horari de tutoria/lloc consultar al taulell de la secretària del Departament

2013-14

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Antoni Blanc Altemir 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat de competències

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors
propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Competències específiques de la titulació

Demostrar coneixement de les característiques, esquemes conceptuals, institucions i procediments del
sistema jurídic

Objectius

Analitzar críticament el procés de creació i evolució de la UE.

 

Capacitat per identificar i interpretar les fonts del dret vigent

Objectius

Utilitzar i relacionar les diferents fonts de l’ordenament jurídic de la UE.
Valorar la incidència del dret de la UE en l’ordenament jurídic intern.

 

Competències transversals de la titulació

Capacitat per al treball en equip (C. Interpersonal)

Objectius

Demostrar capacitat per treballar en grup.

 

Capacitat d'aprenentatge autònom permanent i adaptació a les noves circumstàncies (C. Sistèmica)

Objectius

Realitzar un anàlisis jurídic sobre les implicacions de les llibertats comunitàries i les seves
conseqüències.

Continguts fonamentals de l'assignatura

I.- Creació, evolució i naturalesa jurídica de la UE (2 temes)

         II.- Sistema institucional de la UE (3 temes)
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        III.- Ordenament jurídic de la UE: fonts, característiques i aplicació(3 temes)

         IV.- Les llibertats comunitàries i les Polítiques sectorials (3 temes)

          V.- L’acció exterior de la UE i la Política Exterior i de SeguretatComuna (3 temes)

         VI.- L’espai de llibertat, seguretat i justícia (1 tema)

Eixos metodològics de l'assignatura

Els eixos metodològis de l´assignatura es basen en les classes magistrals en el grup gran i en la realització de
pràctiques i altres activitats en els grups mitjans. Per altra banda el treball es distribueix en dos àmbits: presencial
i autònom:

 

Treball presencial

Assistència i participació a les sessions

Resolució de la pràctica i participació activa

Realització de les proves escrites

 

Treball autònom

Consolidar conceptes i estudi de materials

Lectura de materials complementaris

Preparació de la pràctica

Preparació de les proves escrites

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Exposició teòrica de continguts inclosos en els diferents temes del programa.

 Aplicació pràctica dels coneixements:

- Pràctica d´aula. Estudi del cas

- Pràctica d´aula. Comentari de text

- Pràctica d´aula. Analitzar i comentar sentència del TJUE

Sistema d'avaluació

A.- CRITERIS GENERALS D´AVALUACIÓ:

Classes teòriques:

Assistència participativa a les classes.
Es valorarà els coneixements adquirits, la capacitat de relació i connexió entre els continguts dels temes
del programa.

Classes pràctiques:
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Assistència activa  a las pràctiques.
Es valorarà la capacitat d´aplicar els coneixements adquirits en les classes teòriques.
Es valorarà especialment la capacitat d’anàlisis crític, la capacitat per a argumentar, la participació, la
qualitat i presentació de les aportacions i les dinàmiques de treball (iniciativa i creativitat).

 

B.- CRITERIS ESPECÍFICS D´AVALUACIÓ:

Les competències desenvolupades per l’alumne seran avaluades a través de tres qualificacions on es demostri
l’adquisició dels coneixements suficients per a superar l’assignatura, així com la capacitat d’anàlisi, síntesi, de
comunicació escrita i oral, i el raonament crític.

 

I.- PROVES ESCRITES (GG):

1- La primera prova escrita consistirà en contestar 5 preguntes conceptuals. El valor d’aquesta prova serà
d’un màxim del 35% del total de la nota.

2- La segona prova escrita consistirà en contestar 5 preguntes. El valor d’aquesta prova serà d’un màxim
del 35% del total de la nota.

En les proves escrites l’alumne haurà de demostrar el coneixement, capacitat d’anàlisi de conceptes
bàsics del Dret de la Unió Europea, així com la capacitat d’anàlisi i síntesi, de comunicació escrita i el
raonament crític.

La nota mínima per alliberar matèria en la primera prova serà de 5´5. 

TOTAL..............................................................................................  70%

 

II.- PRÀCTIQUES D´AULA (GM)

 

Estudi del cas, Comentaris de text, Comentaris de sentències del TJUE...

Les activitats programades en el Grup Mitja seran objecte d’una avaluació contínua amb el lliurament al final
de la sessió de la pràctica realitzada, així com de la assistència i la participació en la discussió i en el debat
de les pràctiques realitzades a classe, amb un valor màxim del 30% del total de la nota. Per poder ser
avaluats per aquest concepte caldrà realitzar i lliurar les pràctiques (comentaris de text, estudis del cas, anàlisi
de sentències, etc.) el mateix dia que es resolguin a classe. El mínim de pràctiques lliurades per poder ser
avaluat serà del 70%.

 

Els alumnes que no hagin superat la nota final, tindràn opció de presentar-se a l´examen de recuperació.

Bibliografia i recursos d'informació

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

ALDECOA, F.; GUINEA, M.: La Europa que viene: el Tratado de Lisboa. Marcial Pons, 2010.

FERNÁNDEZ LIESA, C.; DÍAZ BARRADO, C. (Dirs.): El Tratado de Lisboa. Análsiis y perspectivas.
Dikynson, Madrid,. 2009.

FERNÁNDEZ TOMÁS, A.; FORCADA, I.; HUESA, R.; SÁNCHEZ, A.: Instituciones de Derecho Comunitario.
Tirant lo Blanch, Valencia, 2000.
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ISAAC, G.: Manual de Derecho Comunitario General. Ariel, Barcelona, 2000.

LINDE, E.; MELLADO, P.: Iniciación al Derecho de la Unión Europea. Colex, Madrid, 2010

MANGAS, A. y LIÑÁN, D.J.:Instituciones y Derecho de la Unión Europea. Tecnos, Madrid, 2010.

 

DOCUMENTACIÓ
- Versió consolidada del TUE i del TFUE (disponible en diverses editorials)

 

DIRECCIONS WEB
- Pàgina oficial de la Unió Europea: http://europa.eu
- Portal oficial de la UE: http://europa.eu/index_es.htm
- Representació permanent d´Espanya davant la UE: http://www.es-ue.org/
- Centre de Documentació de la UdL: http://www.sbd.udl.cat/sbd/cde.html
- Portal de la legislació europea: http://eur-lex.europa.eu/
- Tribunal de Justícia de la UE: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
- Accés directe al Diari Oficial de la UE:
http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
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