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Informació general de l'assignatura

Denominació RELACIONS EXTERIORS DE LA UE

Codi 101852

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Dret 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació ORTIZ HERNANDEZ, EIMYS

Departament/s DRET PÚBLIC

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Semipresencial: 
12 hores de docència presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès
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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

ORTIZ HERNANDEZ, EIMYS eimys.ortiz@udl.cat 7,2

Informació complementària de l'assignatura

L'objectiu particular d'aquesta assignatura és proporcionar als estudiants una comprensió dels conceptes i principis
de les relacions exteriors de la Unió Europea.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Objectius

L'assignatura permetrà a l'estudiant aprofundir en una qüestió específica de la Unió Europea: les seves relacions
exteriors. De tal manera que comprendrà el desenvolupament de l'organització com un actor global i quins són les
implicacions. Per tant, es partirà de la gènesi de la política exterior para analitzarà els actors, instruments jurídics,
la interrelació amb altres organitzacions internacionals i finalment la seva política amb blocs regionals.

En finalitzar el semestre l'alumne deurà ser capaç de comprendre els diferents paràmetres de l'acció exterior de la
UE.

Competències

Competències bàsiques

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements de Dret Europeu adquirits i la seva capacitat de
resolució de problemes concrets en aquest àmbit.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les
sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera
que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Competències específiques

Comprendre el procés d'elaboració de les relacions exteriors de la UE.
Distingir els principis rectors.
Identificar i resoldre aquelles situacions en què es produeixen conflictes competencials entre l'ordenament
de la UE i els ordenaments nacionals.
Analitzar els instruments jurídics, polítics i econòmics implementats per la UE en les seves relacions amb
tercers països.
Definir, dissenyar, planificar i elaborar un treball d'investigació original i inèdit, seguint els paràmetres
acadèmic-científics establerts.
Comprendre la terminologia jurídica.

Competències transversals

Buscar informació en la literatura científica utilitzant els canals apropiats i integrar aquesta informació per
plantejar i contextualitzar un tema d'investigació.
Treballar en equips multidisciplinaris.
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

Temari

Tema 1: Unió Europea, actor global
Tema 2: l'Acció Exterior en el Tractat de Lisboa
Tema 3: Instruments per a la configuració de la política exterior
Tema 4: Dimensió exterior de polítiques comunes
Tema 5: Unió Europea i altres organitzacions internacionals
Tema 6: Unió Europea i les seves polítiques regionals
Tema 7: La Política Comuna de Seguretat i Defensa

Eixos metodològics de l'assignatura

Metodologia

La metodologia de l'assignatura es basa principalment en un alt component pràctic, buscant la transversalitat en
els coneixements així com la complementarietat atenent a l'eficiència dels recursos disponibles a la universitat.
Per tant aquesta presentarà tres parts diferenciades:

En primer lloc, el coneixement teòric fonamental per comprendre els diferents aspectes de les assignatures es
durà a terme mitjançant classes magistrals. No obstant això, això no significa que l'estudiant queda aliè sinó que
haurà de participar activament en la preparació setmanal d'elles mitjançant la lectura de la bibliografia recomanada.

En segon lloc, a tractar-se d'una assignatura semipresencial es desenvoluparan les pràctiques i debats a través del
Campus Virtual Sakai. Aquestes tenen com a objectiu l'aplicació dels coneixements teòrics a situacions
particulars. Així mateix, hauran de redactar opinions raones jurídicament utilitzant la bibliografia recomanada així
com els recursos de la UdL, en particular, la biblioteca. A fi d'aconseguir aquest objectiu de la metodologia docent
es portarà una sessió de pràctica relacionada amb l'obtenció i utilització dels recursos bibliogràfics.

En tercer lloc, apostar per la transversalitat no solament exigeix que els alumnes adquireixin coneixement teòric i
pràctic sinó que igualment acudeixin a conferències amb expert d'alt nivell acadèmic i de la societat civil
organitzades des de l'àrea de coneixement per complementar la seva formació. Per tant, es promocionarà
l'assistència a conferències i a seminaris, que es determinaran en el curs.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Pla de desenvolupament

La professora proporcionarà un pla de treball abans que comencin les sessions.

Les 6 sessions presencials constaran de dues hores els dijous de 9.00-11.00h cadascuna en els següents dies:

25 de febrer
11 de març
25 de març
15 d'abril 
6 de maig
20 de maig
27 de maig sessió especial de presentacions orals

Si es produeix algun canvi en les sessions presencials es comunicarà als estudiants amb l'antelació deguda.

Sistema d'avaluació

Avaluació
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L'avaluació constarà de 4 evidències:

25% del total: Pràctiques: 4 pràctiques a lliurar via Sakai els següents dies, no s'acceptaran si s'incompleix el
termini establert:

4 de març (termini: 09.00h)
18 de març (termini: 09.00h)
8 d'abril (termini: 09.00h)
29 d'abril (termini: 09.00h)
13 de maig: correcció de pràctiques: clase: 09.00h - 11.00h)

L'extensió serà de 1 pàgina (dos cares) a estafis new roman 12 interlineat 1,5. Si s'incompleixen aquestes
indicacions, no es procedirà a corregir la pràctica. Si es detecta el plagi en una de les pràctiques l'estudiant perdrà
automàticament el dret a la correcció de les altres pràctiques.

20% del total: Debat online: cada estudiant haurà d'establir i dirigir un debat online durant 48 hores. L'estudiant
triarà la qüestió relacionada amb el tema objecto d'estudi i les preguntes per als seus companys. Es començarà a
partir del 15 de març. Es valorarà tant la participació activa de l'encarregat com de tots els participants.

27,5% del total: Treball en grup de dos. Es tractarà de l'analitzar diferents aspectes de les relacions exteriors de la
UE. Els estudiants eligirán el seu company i tema. L'extensió màxima serà de 15 pàgines a estafis new roman 12,
interlineat 1,5. Els estudiants tindran fins al 14 de maig per dur-ho a terme de manera, ja que el 27 de maig hi haurà
una sessió de presentacions a la classe. Si es detecta plagi la nota serà de 0.

27,5% del total: Prova final. La prova final: take-home exam.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia

Bibiografia recomenada:

VAN VOOREN, B. ; WESSEL, R.A.: EU external relations law : text, cases and materials, Cambridge,
United Kingdom : Cambridge University Press, 2014 (OBLIGATORI)
BARBÉ, E. (Dir.): La Unión Europea en las relaciones internacionales, Madrid, Tecnos, 2014.
BLANC ALTEMIR, A.: La Unión Europea y los BRICS (Brasil Rusia, India, China y Sudáfrica), Pamplona,
Aranzadi Thomson Reuters, 2015.
DASHWOOD A., MARESCEAU, M. (Eds.): Law and practice of EU external relations. Salient Features of a
changing landscape, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
GUTIÉRREZ ESPADA, C., CERVELL HORTAL, M.J. (Dirs): La Unión Europea como actor global de las
relaciones internacionales. Retos y problemas seleccionados, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016.
KUIJPER, P.J., WOUTERS, J., HOFFMEISTER, F., DE BAERE, G., RAMOPOULOS, T.: The law of
external relations. Cases, materials, and commentary on the EU as an International Legal actor, Oxford,
Oxford University Press, 2013
RUEDA FERNÁNDEZ, C. (Dir.): Principales manifestaciones de la Acción Exterior de la UE a la luz del
Tratado de Lisboa : privilegios e inmunidades, dimensión exterior del ELSJ, Servicio Europeo de Acción
Exterior, papel del Parlamento Europeo, Consejo de Europa..., Pamplona, Aranzadi Thomson Reuters, 2014.
SÁNCHEZ RAMOS, B. (Ed.): La Unión Europea como actor global. Algunas cuestiones analizadas desde el
Tratado de Lisboa, Valencia, Tirant lo Blanch, 2013.

 

Biblioguía: https://biblioguies.udl.cat/dret

 

Webgrafía:

www.cejm.udl.cat
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www.europa.eu

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en

www.eur-lex.europa.eu
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