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Subject's general information

Subject name Public International Law

Code 101811

Semester 1r Q Avaluació Continuada

Typology Obligatòria

ECTS credits 7.5

Groups 1 Grup Gran, 3 Grups Mitjans

Theoretical credits 0

Practical credits 0

Coordination Dra Núria Camps Mirabet

Office and hour of
attention

Dr. Albert Galinsoga 
Dra. Núria Camps Mirabet. Dimecres de 13 a 14h i de 19 a 20h. Divendres de 10 a
14h.

Department Dret Públic

Teaching load
distribution between
lectures and
independent student
work

40% presencial 75 hores presencials 
60% no presencial 112,5 hores de treball autónom

Modality Presencial

Important information
on data processing

Consult this link for more information.

Language Català 90.0 
Anglès 10.0

Degree Degree in Law

Distribution of credits Dr. Albert Galinsoga Jordà: 3.75 ECTS 
Dra. Núria Camps Mirabet: 3.75 ECTS

Office and hour of
attention

Dr. Albert Galinsoga 
Dra. Núria Camps Mirabet. Dimecres de 13 a 14h i de 19 a 20h. Divendres de 10 a
14h.

E-mail addresses agalinsoga@dpub.udl.cat 
ncamps@dpub.udl.es
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/ljIirDLEOoUr5Rj


Dr. Albert Galinsoga Jordà 
Dra. Núria Camps Mirabet

Subject's extra information

Length One semester Language Catalan/English Credits ECTS 7.5 ECTS (25h/ECTS) 187.5 hours (30% ) 75h
attendance (70%) 112.5h self-directed Subject in the course as a whole: Public International Law is a subject that
provides a basic knowledge of the international legal system, which is an essential complement to a legal scholar's
comprehensive training for two basic reasons. First, because in an increasingly interdependent and global
international society, Public International Law allows for analysis of its regulation, and of the projection and conduct
abroad of the State and of other subjects and agents who interact in today's international society and who define it
as it currently is. Second, because the education-learning process in Public International Law is axiologically based
and therefore encourages a reflective and critical approach to the values that exemplify the principles and rules of
the international legal system and of how they are applied.

 

Learning objectives

 

•    Explicar les característiques de la societat internacional contemporània i les tensions que s'evidencien en
l’ordenament jurídic internacional que l'ha de regular
•    Diferenciar entre els subjectes i els actors de Dret internacional
•    Descriure la interacció entre l'ordenament jurídic internacional i els ordenaments jurídics interns
•    Exposar els principis jurídics i valors que fonamenten el Dret internacional.
•    Identificar  els diversos mecanismes de formació de les normes internacionals
•    Descriure els mitjans d’aplicació de les normes internacionals

 

Competences

University of Lleida strategic competences

Master Information and Communication Technologies.

Goals

Without Translate - Localitzar, analitzar, interpretar i valorar instruments jurídics diversos

 

Master a foreign language.

Goals

Without Translate - Interpretar un text jurídic en anglès de l’àmbit del Dret internacional públic

 

Degree-specific competences

Ability to form a reasoned legal decision

Goals

Without Translate - Localitzar, analitzar, interpretar i valorar instruments jurídics diversos
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Ability to negotiate and conciliate

Goals

Without Translate - Manifestar un esperit crític i constructiu en l’anàlisi dels instruments jurídics
internacionals

 

Show knowledge of the characteristics, conceptual schedules, institutions and procedures of the judicial
system

Goals

Without Translate - Explicar les característiques de la societat internacional contemporània i les
tensions que s'evidencien en l’ordenament jurídic internacional que l'ha de regular
Without Translate - Diferenciar entre els subjectes i els actors de Dret internacional
Without Translate - Descriure la interacció entre l'ordenament jurídic internacional i els ordenaments
jurídics interns
Without Translate - Exposar els principis jurídics i valors que fonamenten el Dret internacional
Without Translate - Identificar els diversos mecanismes de formació de les normes internacionals
Without Translate - Descriure els mitjans d’aplicació de les normes internacionals
Without Translate - Distingir les funcions essencials del Dret Internacional
Without Translate - Interessar-se pels principals problemes que ha d’encarar la societat internacional
actual

 

Ability to identify social interests and associated values in the judicial principles and rules

Goals

Without Translate - Explicar les característiques de la societat internacional contemporània i les
tensions que s'evidencien en l’ordenament jurídic internacional que l'ha de regular
Without Translate - Diferenciar entre els subjectes i els actors de Dret internacional
Without Translate - Exposar els principis jurídics i valors que fonamenten el Dret internacional
Without Translate - Identificar els diversos mecanismes de formació de les normes internacionals
Without Translate - Interessar-se pels principals problemes que ha d’encarar la societat internacional
actual
Without Translate - Localitzar, analitzar, interpretar i valorar instruments jurídics diversos

 

Degree-transversal competences 

Ability to work in a team (Interaction ability)

Goals

Without Translate - Interessar-se pels principals problemes que ha d’encarar la societat internacional
actual

 

Ability to keep to an ethical commitment (Systemic ability)

Goals

Without Translate - Manifestar un esperit crític i constructiu en l’anàlisi dels instruments jurídics
internacionals
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Ability to pursue permanent autonomous learning and adapt to the new circumstances (Systemic ability)

Goals

Without Translate - Raonar
Without Translate - Utilitzar la terminologia jurídica pròpia de la matèria

 

Ability to follow initiative, be creative and lead (Systemic ability)

Goals

Without Translate - Raonar
Without Translate - Manifestar un esperit crític i constructiu en l’anàlisi dels instruments jurídics
internacionals
Without Translate - Utilitzar la terminologia jurídica pròpia de la matèria

Subject contents

Subject contents

       ·        The process of change of international society and its impacton the making of international law

·        Features of contemporary international society

·        Public international law as the legal system for international society

·        The structure of international law:

- Subjects

- The making of international legal regulations

-Implementing international law

·        The functions of international law

·        Regulation of diplomatic and consular relations

·        Maintaining international peace and security

·        International protection of common interests

·        The international promotion and protection of human rights

Methodology

Per a la impartició d’aquesta assignatura s’utilitzaran varies metodologies: sessions teòriques, fonamentalment en
el grup gran, resolució de casos pràctics en el grups mitjans així com també debats organitzats en torn a una
qüestió d’actualitat rellevant en el pla internacional.

Development plan
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Dates

(Setmanes)

Descripció. Activitat

Presencial
HTP

Activitat treball
autònom HTNP

1 setmana
(17 setembre)

Presentació de l’assignatura
2.5
1.5

  

2 setmana
( 24-25
setembre)

Part 1: La Societat
internacional i el Dret
internacional
Explicar les característiques de
la societat internacional
contemporània i les tensions
que s'evidencien en
l’ordenament jurídic
internacional que l'ha de
regular
 

2.5
1.5

Repassar els
coneixements
previs,
preparar materials
de
classe
Analitzar i
comprendre
la pràctica.
 

6

3 setmana
( 1-2 octubre )

Part 2: La formació de les
normes jurídiques
internacionals
Descriure el Dret Internacional
Públic com a ordenament
jurídic de la Societat
internacional
 

2.5
1.5

Estudi personal,
preparar el cas
pràctic

6

4 setmana
(8 i 9 d’octubre)

Part 2: Conèixer els principis
jurídics i valors que
fonamenten el Dret
internacional
 

2.5
1.5

Estudi personal,
preparar el cas
pràctic

6

5 setmana
(15 i 16
d’octubre)

Part 1: L’estructura del Dret
Internacional. Diferenciar entre
els subjectes i els actors de
Dret internacional
 

2.5
1.5

Estudi personal,
preparar el cas
pràctic

6

6 setmana
(22 i 23
d’octubre)

Part 1: El manteniment de la
pau i la seguretat
internacionals
 

2.5
1.5

Estudi personal,
preparar el cas
pràctic

6

7 setmana
(29 i 30
d’octubre)

Part 2: Identificar  els diversos
mecanismes de formació de les
normes internacionals
 

2.5
1.5

Estudi personal,
preparar el cas
pràctic

6

8 setmana
(5 i 6 de
novembre)

Part 2: La protecció
internacional dels interessos
comuns
 

2.5
1.5

Estudi personal,
preparar el cas
pràctic

6

9 setmana
(12 i 13 de
novembre)

Part 1: Anàlisi text de referència
en anglès.
 

2.5
1.5

Anàlisi del text i
comprendre’l

10

10 setmana
(19 i 20 de
novembre)

Prova escrita en anglès
2.5
1.5

 10
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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

(totes elles obligatòries)
Grup Data Recuperació

 
1. Prova escrita en anglès
Criteris:

Per superar l’examen i que el resultat
pugui sumar-se a la resta d’activitats:
cal obtenir una puntuació mínima de
3.5/10 (0.8 en valoració percentual)

 
20%

 
GG

 
19 de novembre
(setmana 9)

 

11 setmana
(26 i 27 de
novembre)

Part 2: La promoció i protecció
internacional dels drets
humans

2.5
1.5

Estudi personal,
preparar el cas
pràctic

6

12  setmana
(3 i 4 de
desembre)

Part 2: La promoció i protecció
internacional dels drets
humans

2.5
1.5

Estudi personal,
preparar el cas
pràctic

6

13 setmana
(10 i 11 de
desembre)

Part 1: Descriure la interacció
entre l'ordenament jurídic
internacional i els ordenaments
jurídics interns
 

2.5
1.5

Estudi personal,
preparar el cas
pràctic

6

14 setmana
(17 i 18 de
desembre)
 
 

Part 1: Els mitjans d’aplicació
de les normes internacionals

2.5
1.5

Estudi personal,
preparar el cas
pràctic

6

15 setmana
(7 i 8 de gener)
 

Tutoria
2.5
1.5

Repassar els
coneixements i
plantejar els dubtes
que puguin sorgir

6

17 setmana
21 de gener
 

Prova final
 
3

 20

 
19 setmana
4 de febrer

Recuperació prova final 3
Estudi personal,
preparar el cas
pràctic

20

Dates

(Setmanes)

Descripció. Activitat

Presencial
HTP

Activitat treball
autònom HTNP

 

 

 

Evaluation
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2. Avaluació casos pràctics
Criteris:

Perquè es pugui sumar a la resta
d’activitats d’avaluació, cal treure en
conjunt una puntuació mínima de 4/10
(1.2 en valoració percentual)

 
30%

Tots els
grups
mitjans

Es farà un revisió en
mig del curs perquè
puguin complir la seva
funció formativa

Es podrà
recomanar repetir
algun dels casos
pràctics

 
3. Prova escrita (final)
Criteris:

Constarà de dues parts
Per superar l’examen i que el resultat
pugui sumar-se a la resta d’activitats:
cal obtenir un mínim de 4/10 punts en
total (1.8 en valoració percentual) i
s’ha de tenir una puntuació mínima en
cadascuna de les dues parts de
3.5/10 per poder sumar-les.

50% GG

 
21 de gener
(setmana 17)
 

4 de febrer
(setmana 19)

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

(totes elles obligatòries)
Grup Data Recuperació

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacions a tenir en compte:

 

1) Si no s’ha tret el mínim exigit en les activitats 1 i 2 es podrà anar igualment a la prova final (3) però
no se podrà sumar a la qualificaicó obtinguda en aquesta prova final la nota de cap altra activitat que
no arribi al mínim fixat, per tant, en aquests casos: NO és suficient aprovar l’examen sinó que cal
treure una nota que permeti compensar la no superació d’alguna de les altres activitats obligatòries.

2) Es considerà NO PRESENTAT l’alumne que realitzi una o cap de les activitats d’avaluació
previstes.

 

 

Avaluació final única

En cas que un/a estudiant/a acrediti documentalment (contracte de treball o el full on consti la segona o
tercera matrícula de l'assignatura) la seva impossibilitat per poder complir alguns dels requisits establerts per
l’avaluació continuada podrà optar per la realització d'una prova única de validació de competències i
coneixements que es realitzarà en els setmanes assenyalades a aquests efectes en el calendari d'avaluació
del Grau.
Aquesta prova consistirà en un Examen final que constarà de tres parts: una primera part teòrica d'acord,  una
segona part pràctica  una tercera part que haurà de respondre preguntes sobre un text en anglès, d'acord amb
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els continguts del curs.
L'opció, amb acreditació documental, es podrà realitzar fins al 31 d'octubre de 2013 i, un cop feta, no es podrà
variar.
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TEXTS

 

Charter of the United Nations and Statute of the International Court of
Justice: http://www.un.org/spanish/aboutun/charter/index.htm

 

Vienna Convention on the Law of Treaties:http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html

 

SPECIALISED JOURNALS

 

In print:

Anuario de Derecho Internacional.http://www.derechos.org/nizkor/ley/viena.html

American Journal of International Law.

Annuaire français de droit international.

British Yearbook of International Law.

Comunità internazionale.

Revista Española de Derecho Internacional.

Recueil des Cours de l’Academie de La Haie.

Revue générale de droit international public.

Revue critique de droit international.

Le Monde Diplomatique.

International and Comparative Law Quarterly.

Journal du droit international.

Online journals (http://bib.udl.cat)

 

Foreign Affairs.

Harvard International Law Review.

International and Comparative Law Quarterly.

International Criminal Law Review.

International Organization

International Peacekeeping

Journal of the History of International Law.

Leiden Journalof International Law.
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