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Informació general de l'assignatura

Denominació DRET INTERNACIONAL ECONÒMIC

Codi 101828

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Administració i Direcció
d'Empreses

4 OPTATIVA Presencial

Grau en Dret 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1GG

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Coordinació CAMPS MIRABET, MARIA NURIA

Departament/s DRET PUBLIC

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Horari de tutoria/lloc Dra. Núria Camps Mirabet: Els dijous de 13 a 15h i els divendres de de 10 a 14h
(despatx 2.13 FDE)

2016-17

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


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica 
professor/a (s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

CAMPS MIRABET, MARIA NURIA ncamps@dpub.udl.cat 6
Dijous de 12 a 14h
Divendres de 10 a 14h

Informació complementària de l'assignatura

El Dret internacional econòmic és una assignatura innovadora que no estava present en els anteriors plans
d'estudis i que és pertinent incloure-donat l'accelerat procés de globalització econòmica que estem vivint en un
món molt interrelacionat i caracteritzat per unes creixents desigualtats. Resulta, per tant, d'interès analitzar des
d'una perspectiva jurídica seu contingut i característiques, la incidència que té en les polítiques i en el dret intern
dels Estats. L'estudi d'aquesta matèria aportarà a l'estudiant un coneixement, des del pensament crític, de la
realitat internacional actual de quins són els interessos en presència i les profundes desigualtats que la configuren
contribuint a la seva formació integral com a jurista. És recomanable haver cursat anteriorment les assignatures
del 2n curs del Grau següents: Dret Internacional Públic i Dret de la Unió Europea; així com també poder llegir
textos en anglès.

Aquesta assignatura forma part d'un projecte pilot denominat "Aules contra la pobresa", iniciat el curs 2013-14, la
qual cosa implica dedicar uns crèdits de l'assignatura (0,5) a relacionar el contingut de la mateixa amb qüestions
vinculades a la pobresa .
 

En el moment de realitzar aquesta Planificació de l'assignatura encara no s'ha obert el període de matrícula, per
tant, alguns aspectes de la mateixa podrien patir alguna modificació en funció del nombre d'alumnes matriculats;
en tot cas s'avisaria dels mateixos en el primer dia de presentació de la matèria.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Aproximar-se a la realitat de les relacions econòmiques en l’actual societat  internacional caracteritzada pel
procés de globalització de caire fonamentalment econòmic.
Distingir els reptes que planteja la globalització, tant des de la dimensió oportunitat com des de la dimensió
exclusió.
Comprendre els aspectes essencials del Dret Internacional Econòmic.
Adquirir la capacitat d’analitzar la diversa regulació internacional de manera interelacionada.
Afavorir l’anàlisi del contingut i l’aplicació del Dret Internacional Econòmic des d’una perspectiva crítica.
Descriure  el funcionament del  sistema multilateral de comerç.
Identificar els principals organismes financers internacionals i les seves funcions respectives
Sensibilitzar sobre les dificultats relacionades amb el desenvolupament dels pobles i les desigualtats que
se’n deriven.
Familiaritzar-se amb les normes jurídiques aplicables a la cooperació així com amb els diferents sistemes,
actors i instruments de cooperació existents

Competències

Competències específiques de la titulació

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

Objectius
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Aproximar-se a la realitat de les relacions econòmiques en l’actual societat  internacional
caracteritzada pel procés de globalització de caire fonamentalment econòmic.
Distingir els reptes que planteja la globalització, tant des de la dimensió oportunitat com des de la
dimensió exclusió.
Adquirir la capacitat d’analitzar la diversa regulació internacional de manera interelacionada.
Identificar els principals organismes financers internacionals i les seves funcions respectives

 

Capacitat per identificar i interpretar les fonts del dret vigent

Objectius

Comprendre els aspectes essencials del Dret Internacional Econòmic. - Adquirir la capacitat d’analitzar la
diversa regulació internacional de manera interelacionada.

 

Capacitat per identificar interessos socials i valors subjacents en els principis i regles jurídiques

Objectius

Distingir els reptes que planteja la globalització, tant des de la dimensió oportunitat com des de la
dimensió exclusió.
Comprendre el funcionament del  sistema multilateral de comerç.
Afavorir l’anàlisi del contingut i l’aplicació del Dret Internacional Econòmic des d’una perspectiva
crítica.

 

Capacitat per percebre i assimilar el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la seva necessària visió
transdisciplinària

Objectius

Distingir els reptes que planteja la globalització, tant des de la dimensió oportunitat com des de la
dimensió exclusió
Adquirir la capacitat d’analitzar la diversa regulació internacional de manera interelacionada

 

Competències transversals de la titulació

Capacitat per al treball en equip (C. Interpersonal)

Objectius

Sensibilitzar sobre les dificultats relacionades amb el desenvolupament dels pobles i les desigualtats
que se’n deriven.
Afavorir l’anàlisi del contingut i l’aplicació del Dret Internacional Econòmic des d’una perspectiva
crítica.

 

Capacitat per al compromís ètic (C. Sistèmica)

Objectius

Distingir els reptes que planteja la globalització, tant des de la dimensió oportunitat com des de la dimensió
exclusió.
Afavorir la reflexió en comú i el debat sobre les causes profundes que ocasionen les desigualtats entre i en
l'interior de los países, así como de las conseqüències que se'n deriven.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

Curs 2016-17

El Programa de l'assignatura és el següent:

Tema 1: Les relacions econòmiques internacionals.

Antecedents del sistema financer i monetari internacional.
El sistema econòmic internacional actual: 

El procés de globalització.

Tema 2: El Dret Internacional Econòmic

Noció i particularitats
Subjectes
Creació
Aplicació

Tema 3: El sistema multilateral del comerç internacional (I)

Marc general de regulació: l’Organització Mundial del Comerç (OMC)
Del GATT a l’OMC.

L’OMC:     
Funcions
Estructura orgànica
Sistema jurídic
Sistema de solució de diferències
Les rondes multilaterals de negociació 

Tema 4: El sistema multilateral del comerç internacional (II)

Marcs regionals de regulació: acords de cooperació i els processos d’integració econòmica regional
La regulació internacional de les inversions estrangeres

Tema 5: Les institucions financeres internacionals 

El Fons Monetari Internacional  (FMI)
El Banc Mundial

Tema 6: La cooperació  al desenvolupament

Fonaments
Actors, modalitats, instruments
Sistema internacional de cooperació al desenvolupament

Eixos metodològics de l'assignatura

S'utilitzaran diverses metodologies:

- Les sessions teòriques propies de l'assignatura són complementades amb una sessió específica impartida pel Dr.
Pere Enciso, professor d'Economia Aplicada, que permet adquirir als alumnes uns coneixements des d'un
enfocament multidiscilipinar que és necessari per un comprensió més aprofundida de la matèria.

- La realització d'un treball d'equip sobre un tema o una recensió a partir d'unes lectures proposades.

- L'elaboració individual de varies recensions a partir de l'assistència a conferències d'experts.
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

Dates
(Setmanes)

Descripció:
Activitat
Presencial

HTP (2)
(Hores)

Activitat treball
autònom

HTNP (3)
(Hores)

Ssetmana 1

Presentació global de l'assignatura:
contextualització,objectius,
metodologia que se seguirà al llarg
del curs així com les diferents
activitats que s'integren en
l'avaluació de la matèria.

 3h  1h

Setmana 2
Introducció al del Dret Internacional
Econòmic

Sessió teòrica 3h Recensió 3h

Setmana 3
Anàlisi de les relacions
econòmiques internacionals i el
procés de globalització

Sessió teòrica 3h Estudi personal 2h

Setmana 4
Anàlisi de les característiques del
Dret Internacional Econòmic:
subjectes

Sessió teòrica 3h Estudi personal 2h

Setmana 5
El Dret internacional econòmic:
creació i aplicació

Sessió pràctica 3h
Lectures
proposades

3h

Setmana 6

Impartició d'una sessió sobre el
sistema multilateral del comerç
internacional, en especial
l'Organització Mundial del Comerç
(OMC) a càrrec d'un reconegut
expert

Sessió teòrica 3h Estudi personal 2h

Setmana 7
Estudi dels marcs regionals de
regulació

Sessió teòrica 3h Estudi personal 2h

Setmana 8
 
 

Estudi dels marcs regionals de
regulació
Inici del Projecte, en aquesta sessió
s'explicarà el projecte i es
constituiran els grups

Pràctica 3h
Valoració
diferents
projectes

1h

Setmana 9-11

Els alumnes treballaran a l'aula i per
grups el projecte i lliuraran un
resum de l'estat en que es troba el
procés de realització del seu
projecte

Pràctica 11h

Recerca
d’informació i
elaboració del
treball

30h

Setmana 12
Anàlisi de la cooperació per al
desenvolupament

Teoria i pràctica 3h
Preparació
exposició oral

5h

Setmana 14
Presentació del treball final pels
diferents grups

Presentació del
treball final pels
diferents grups

3h
Estudi personal i
lectures
recomanades

4h

Setmana 15
Presentació del treball final pels
diferents grups

Presentació del
treball final pels
diferents grups

3h
Estudi personal i
lectures
recomanades

4h

Setmana 16    
Estudi personal i
lectures
recomanades

35h

Sistema d'avaluació
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Dret Internacional Econòmic: RESUM ACTIVITATS D’AVALUACIÓ CONTINUADA

Grau de Dret, 4rt. Curs 2015-16

OBLIGATÒRIES Valoració Data Recuperació

Prova de coneixements
(activitat individual) Per tal de
que sumi amb la resta
d’activitats s’ha d’obtenir com a
mínim un 4/10

45% 12 de juny 26 de juny

Presentació final del treball
(activitat d’equip) Per tal de que
sumi amb la resta d’activitats
s’ha d’obtenir com a mínim un
5/10

Contingut 30%
Exposició oral 10%

Setmana 14 a 15[1]  

Carpeta d’aprenentatges
(activitat individual, té una part
obligatòria i una altra optativa)

15% Al llarg del curs  

 

AVALUACIÓ ALTERNATIVA

En cas que una/a estudiant acrediti documentalment la seva impossibilitat d' assistir a les activitats programades
dins l’avaluació continuada (per treball remunerat, segona o ulterior matrícula de l’assignatura...) podrà optar per la
realització d’una prova única de validació de competències i coneixements que es realitzarà el mateix dia de
l’examen de l’assignatura assenyalat en el calendari d’avaluació del Grau. Els alumnes tenen fins al 23 de març
del 2017 per presentar aquesta documentació.

D'acord amb l'exposat el sistema d'avaluació alternativa que es preveu és el següent:

1) Presentació i exposició d'un treball: 20%

2) Realització de l'examen d'avaluació: 80%

NO PRESENTAT

Correspondrà aquesta qualificació quan només es realitzi una de les activitats d'avaluació.
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[1] És una data aproximada l’acabarem de concretar en funció del nombre de grups.

Bibliografia i recursos d'informació

La bibliografia bàsica recomanada és la següent:

HINOJOSA,L. M.; ROLDÁN, J. (Coords.) Derecho Internacional Económico. Madrid, Marcial Pons, Madrid, 2010.

DÍEZ DE VELASCO, M.: Organizaciones Internacionales. Madrid, Tecnos, 2010.

En especial Capítulos XV y XVI (“La cooperación internacional en la solución de los problemas de carácter
económico y social I y II”) XX (“Organismos especializadosde cooperación económica y financiera”) y XXII (“La
Organización Mundial del Comercio y las relaciones multilaterales comerciales”).

FERNÁNDEZ PONS, X.: La Organización Mundial del Comercio y el Derecho internacional – Un estudio sobre el
sistema de solución de diferencias de la OMC y las normas secundarias del Derecho internacional
general. Madrid, Marcial Pons, 2006.  
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