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ARTS I HUMANITATS

■ Espanyol: Llengua i Literatures    
■ Estudis Àrabs i Islàmics  
■ Estudis Francesos    
■ Estudis Anglesos  
■ Filologia Catalana      
■ Història 
■ Humanitats   
■ Traducció i Interpretació (Alemany)
■ Traducció i Interpretació (Francés)
■ Traducció i Interpretació (Anglés)

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

(ADE)      
■ Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 
■ Criminologia 
■ Dret  
■ Dret + ADE (DADE)  
■ Dret + Criminologia (DECRIM)  
■ Dret + Relacions Internacionals (DERRII)  
■ Economia   
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I ADE)2

■ Gastronomia i Arts Culinàries
■ Geografia i Ordenació del Territori 
■ Gestió i Administració Pública 
■ Màrqueting  
■ Mestre en Educació Infantil 
■ Mestre en Educació Primària    
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■ Publicitat i Relacions Públiques 
■ Relacions Internacionals
■ Relacions Laborals i Recursos Humans 
■ Sociologia 
■ Treball Social 
■ Turisme 
■ Turisme + ADE (TADE)

CIÈNCIES

■ Biologia 
■ Ciències del Mar 
■ Física   
■ Geologia 
■ Matemàtiques  
■ Química

CIÈNCIES DE LA SALUT

■ Infermeria
■ Medicina (pendent d'autoritzar) 
■ Nutrició Humana i Dietètica 
■ Òptica i Optometria 

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

■ Arquitectura Tècnica
■ Fonaments de l'Arquitectura 
■ Enginyeria Biomèdica
■ Enginyeria Civil 
■ Enginyeria en So i Imatge en 

Telecomunicació 
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■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I2ADE)
■ Enginyeria Multimèdia 
■ Enginyeria Química 
■ Enginyeria Robòtica

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:
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Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

(Brasil) (cal tindre superats 120 crèdits de Dret).

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).



Grau en Relacions Internacionals 
per la Universitat d'Alacant

OBJECTIUS DEL TÍTOL

Àrea de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques

Ensenyament: presencial

Nombre de crèdits: 240 ECTS

Nombre de places: 70

Llengües: castellà, valencià i anglés  

Aquest grau vol l'equilibri entre la formació teòrica i la pràctica, l'adquisició de coneixements i el desenvolupament de 
competències, amb l'objectiu de formar professionals amb una base científica sòlida i un marcat caràcter interdisciplinari i 
internacional, de manera que els graduats siguen competents per a exercir funcions relacionades amb:

L'anàlisi del sistema de relacions internacionals i l'agenda de temes clau en el marc global i la realització d'estudis de 
prospectiva.   
L'assessorament en la presa de decisions. El lideratge i la gestió de processos, estratègies i projectes relacionats amb el 
posicionament internacional de diversos actors del sistema (institucions supraestatals, infraestatals o estatals, empreses, 
organitzacions no governamentals, organismes culturals, universitats, etc.). 
Treballs de mediació, negociació, cooperació i ajuda, anant al terreny de la relació interpersonal, especialment en escenaris 
complexos pel caràcter interinstitucional i conflictiu o per ser situacions de catàstrofe humanitària. 
El treball en entorns caracteritzats per la complexitat lingüística i cultural o aliens a les claus eurocèntriques. 
Exercici de les anteriors competències actuant amb sentit ètic, defensant determinats valors i idees com ara la justícia, la pau, 
la igualtat, la democràcia, la solidaritat i la defensa dels drets humans, posant en valor el principi de la cooperació com a motor 
i inspirador de les relacions internacionals. 
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INFORMACIÓ GENERAL

COMPETÈNCIES

Tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general i se sol 
trobar en un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen 
coneixements procedents de l'avantguarda del camp d'estudi.
Saber aplicar els coneixements al treball o la vocació d'una manera professional i tenir les competències que solen 
demostrar-se amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de l'àrea d'estudi.
Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de l'àrea d'estudi), per a emetre judicis que 
inclouen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat o no especialitzat.
Desenvolupar les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES

Redactar i interpretar textos jurídics en l'àmbit internacional.
Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els problemes específics que presenta.
Usar l'anglés amb propietat segons la terminologia científica i acadèmica pròpia de les relacions internacionals.
Obtenir i gestionar la informació relativa a l'àmbit de les relacions internacionals.
Liderar, organitzar i gestionar equips de treball en contextos internacionals.
Saber expressar-se oralment de manera correcta sobre temes internacionals.
Adquirir la capacitat d'aprenentatge autònom.

COMPETÈNCIES GENERALS

Redactar i interpretar textos jurídics en l'àmbit internacional.
Valorar amb esperit crític la realitat internacional i els problemes específics que presenta.
Usar l'anglés amb propietat segons la terminologia científica i acadèmica pròpia de les relacions internacionals.
Obtenir i gestionar la informació relativa a l'àmbit de les relacions internacionals.
Liderar, organitzar i gestionar equips de treball en contextos internacionals.
Saber expressar-se oralment de manera correcta sobre temes internacionals.
Adquirir la capacitat d'aprenentatge autònom.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Analitzar la naturalesa i les característiques de les relacions entre els actors internacionals, particularment entre els 
estats.
Relacionar els processos i successos històrics en l'ordre internacional present.
Diferenciar les competències i funcions de l'estat, les organitzacions internacionals i els actors no estatals en el sistema 
internacional.
Conèixer les característiques de la geopolítica mundial i el concepte de la societat internacional.
Conèixer els principals mètodes i tècniques quantitatives en l'anàlisi dels esdeveniments internacionals i de les
tendències de la societat internacional contemporània.
Saber utilitzar els criteris analítics de la sociologia en l'estudi de les relacions internacionals.
Comprendre els fonaments teòrics generals de l'economia i de l'estructura econòmica internacional.
Conèixer i relacionar els sistemes polítics dels estats, les seues institucions i els processos de decisió, en particular 
respecte de la política exterior.
Analitzar i explicar els conceptes bàsics d'antropologia social i cultural i aplicar-los a la diversitat cultural en l'àmbit de 
les relacions internacionals.
Comprendre l'estructura, les competències i el funcionament de les institucions i organitzacions internacionals.
Identificar i comprendre les dades macroeconòmiques i els principals fluxos econòmics per a analitzar la conjuntura
econòmica mundial.
Comprendre les característiques de la cooperació jurídica internacional
Conèixer el paper que les empreses multinacionals exerceixen en les organitzacions internacionals i en les relacions 
internacionals en general.
Conèixer i analitzar les principals institucions i els aspectes bàsics dels procediments de decisió a nivell
internacional en matèria de seguretat i defensa.
Avaluar les possibles solucions als conflictes transnacionals i internacionals.
Conèixer i analitzar els problemes jurídics i socials que es deriven de les relacions internacionals de naturalesa privada.
Identificar els elements essencials de les institucions i polítiques de seguretat i defensa en el marc internacional.
Comunicar-se en una segona llengua internacional, a nivell oral i escrit, amb fluïdesa i en situacions de la vida
quotidiana o professional i en les àmbits estudiats.
Conèixer el sistema institucional i normatiu de la Unió Europea.
Identificar els principis ètics que regeixen les relacions internacionals.
Conèixer els conceptes bàsics del dret que permeten abordar la dimensió internacional dels problemes jurídics.
Comprendre els programes de cooperació al desenvolupament, a partir de la valoració del rol dels actors internacionals
implicats.
Comprendre el paper que exerceix la Unió Europea com a actor global.
Comprendre el paper que exerceix Espanya en la societat internacional.
Conèixer i comprendre els aspectes essencials de la situació política, social, econòmica i geoestratègica de cadascuna de 
les regions estudiades (Mediterrània, Àsia-Pacífic, Amèrica del Nord i l'Amèrica Llatina).
Utilitzar l'anglés com a llengua franca en contextos internacionals.
Conèixer i aplicar les estratègies comunicatives i la terminologia pròpia de les llengües de treball en contextos
internacionals.
Conèixer i analitzar el paper de les organitzacions internacionals de cooperació i integració.
Conèixer i comprendre els principals elements que defineixen la política exterior espanyola.
Comprendre l'impacte sociocultural i socioeconòmic de les principals tendències migratòries internacionals.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CONTINGUTS: BLOCS DEL PLA D'ESTUDIS

El títol a què es refereix aquest document és un ensenyament universitari oficial de grau. El pla d'estudis té 240 crèdits 
europeus (ECTS). Cal cursar-ne el bloc de formació bàsica (60 crèdits), un bloc complet de 156 crèdits (corresponent a 
matèries obligatòries relacionades amb les relacions internacionals), 18 crèdits optatius i fer el treball fi de grau (6 crèdits).
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TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA 

Límit d'admissió de places: 70.
Preinscripció: mitjan juny - començament de juliol.
Publicació de resultat d'admissió i espera: mitjan juliol.
Matriculació: els admesos, després de la publicació dels resultats, es matricularan en els terminis que s'establisquen a través 
d'Internet. 

www.ua.esRELACIONS INTERNACIONALS

2. BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors 
i tinga superada la selectivitat manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària 
de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).
L'alumnat de l'antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes 
poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU. Només qui va superar el COU abans del curs 
1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés.
Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis 
de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés 
que van obtenir (poden millorar-la a través de fase voluntària de la PAU).
3. FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o 
tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.
Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 
de ponderacions de l'apartat 1.
4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS 
ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d'accés expedida per la UNED. Poden reconèixer o 
examinar-se d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota 
d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula del punt 1.
5. ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol 
espanyol de batxillerat, poden examinar-se de sis assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències 
específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna). 
Se'ls aplicarà la taula de ponderacions del punt 1, en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i 
les hagen superat.
6. ALTRES: titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i 
Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys 
mitjançant prova.

REQUISITS D'ACCÉS
0. REQUISIT B1 ANGLÉS: atès que les competències que ha d'aconseguir l'alumnat són equivalents al nivell B2 en anglès, és 
requisit d'admissió acreditar el nivell B1 en anglés, amb la finalitat d'adquirir el nivell B2.
1. BATXILLERAT LOMCE I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat de 
batxillerat, recomanem haver cursat la d'Humanitats i Ciències Socials.
Es pot millorar la nota d'admissió al grau examinant-se en la PAU d'assignatures que ponderen segons aquesta taula:

ACCÉS

Els estudis del grau en Relacions Internacionals no habiliten per a exercir professions regulades, però capaciten per a exercir 
activitats professionals molt variades:

- Els serveis de relacions internacionals dels diversos organismes de l'administració central o perifèrica de l'estat. 
- Organitzacions no governamentals i organismes vinculats a la cooperació internacional. 
- Assessorament en empreses multinacionals o amb projecció internacional. 
- Carrera diplomàtica. 
- Personal funcionari de l'administració de la Unió Europea i altres organitzacions internacionals. 
- Personal funcionari de les agències de relacions i comerç exterior d'ajuntaments i comunitats. 
- Personal funcionari d'organismes nacionals destinats a la cooperació internacional. 
- Professorat en àrees de ciències socials d'educació secundària i estudis universitaris. 
- Direcció i gestió d'àrees internacionals en multinacionals. 
- Personal expert en comunicació en l'àmbit de les organitzacions internacionals. 
- Personal assessor d'organismes i institucions internacionals. 
- Personal tècnic de programes de cooperació internacional. 
- Gestió de projectes i programes internacionals. 

No obstant això, les competències adquirides en el grau de Relacions Internacionals poden requerir la realització de proves de 
selecció addicionals per a accedir a determinats llocs de treball en institucions públiques.

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

Facultat de Dret
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Carretera d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig
Telèfon: 965903573  Fax: 965909896
facu.dret@ua.es   derecho.ua.es/va/facultat-de-dret.html

CENTRE

3 4

ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. 

ARTS ESCÈNIQUES 0.2 FONAMENTS DE L’ART II 0.2 

BIOLOGIA 0.1 GEOGRAFIA 0.2 

IDIOMES ESTRANGERS: 
ALEMANY, FRANCÈS, 
ANGLÈS I ITALIÀ  

0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.2 GEOLOGIA 0.1 

DIBUIX TÈCNIC II 0.1 GREC II 0.2 

MATEMÀTIQUES APLICADES 
A LAS CIÈNCIES SOCIALS II 

0.2 

DISSENY 0.2 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 0.2 MATEMÀTIQUES II 0.2 

ECONOMIA DE L’EMPRESA 0.2 HISTÒRIA DE L’ART 0.2 QUÍMICA 0.1 

FÍSICA 0.1 LLATÍ II 0.2   
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TRÀMITS PER A SOL·LICITAR PLAÇA 

Límit d'admissió de places: 70.
Preinscripció: mitjan juny - començament de juliol.
Publicació de resultat d'admissió i espera: mitjan juliol.
Matriculació: els admesos, després de la publicació dels resultats, es matricularan en els terminis que s'establisquen a través 
d'Internet. 

www.ua.esRELACIONS INTERNACIONALS

2. BATXILLERATS ANTERIORS AMB O SENSE PAU SUPERADA: l'alumnat que haja fet estudis de batxillerat de plans anteriors 
i tinga superada la selectivitat manté la nota d'accés, tot i que pot millorar-la presentant-se a assignatures de la fase voluntària 
de la PAU o a la fase obligatòria (en aquest cas cal fer la fase obligatòria completa).
L'alumnat de l'antic sistema de BUP i COU manté la qualificació d'accés obtinguda en la prova de selectivitat. Aquests alumnes 
poden millorar la nota d'admissió presentant-se a la fase voluntària de l'actual PAU. Només qui va superar el COU abans del curs 
1974/75 (any d'implantació de la selectivitat) hi pot accedir sense superar proves d'accés.
Els estudiants procedents de sistemes educatius espanyols més antics (estudis de batxillerat amb pla anterior al 1953, estudis 
de batxillerat superior, curs preuniversitari i proves de maduresa) poden accedir a estudis oficials de grau amb la nota d'accés 
que van obtenir (poden millorar-la a través de fase voluntària de la PAU).
3. FORMACIÓ PROFESSIONAL. Títols de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o 
tècnic esportiu superior: s'hi pot accedir des de qualsevol família professional.
Es pot millorar la nota d'admissió examinant-se, en les PAU, de quatre assignatures, com a màxim, que ponderen segons la taula 
de ponderacions de l'apartat 1.
4. ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS DE PAÏSOS DE LA UNIÓ EUROPEA O D'ALTRES ESTATS AMB ELS QUALS 
ESPANYA HAJA SUBSCRIT ACORDS INTERNACIONALS. Cal acreditació d'accés expedida per la UNED. Poden reconèixer o 
examinar-se d'assignatures en les proves de competències específiques (PCE) que organitza la UNED, per a millorar la nota 
d'admissió fins a 14 punts, d'acord amb el sistema de ponderacions de la taula del punt 1.
5. ELS ESTUDIANTS DE SISTEMES EDUCATIUS ESTRANGERS, prèvia sol·licitud d'homologació del títol d'origen al títol 
espanyol de batxillerat, poden examinar-se de sis assignatures, com a màxim, de les oferides en les proves de competències 
específiques (PCE) de la UNED (almenys una assignatura troncal comuna). 
Se'ls aplicarà la taula de ponderacions del punt 1, en cas que s'hagen examinat d'assignatures troncals de modalitat o d'opció i 
les hagen superat.
6. ALTRES: titulats universitaris i assimilats, proves d'accés per a majors de 25 anys (opció preferent: Ciències Socials i 
Jurídiques), accés amb acreditació d'experiència laboral o professional (majors de 40 anys), accés per a majors de 45 anys 
mitjançant prova.

REQUISITS D'ACCÉS
0. REQUISIT B1 ANGLÉS: atès que les competències que ha d'aconseguir l'alumnat són equivalents al nivell B2 en anglès, és 
requisit d'admissió acreditar el nivell B1 en anglés, amb la finalitat d'adquirir el nivell B2.
1. BATXILLERAT LOMCE I PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU): encara que s'hi pot accedir des de qualsevol modalitat de 
batxillerat, recomanem haver cursat la d'Humanitats i Ciències Socials.
Es pot millorar la nota d'admissió al grau examinant-se en la PAU d'assignatures que ponderen segons aquesta taula:

ACCÉS

Els estudis del grau en Relacions Internacionals no habiliten per a exercir professions regulades, però capaciten per a exercir 
activitats professionals molt variades:

- Els serveis de relacions internacionals dels diversos organismes de l'administració central o perifèrica de l'estat. 
- Organitzacions no governamentals i organismes vinculats a la cooperació internacional. 
- Assessorament en empreses multinacionals o amb projecció internacional. 
- Carrera diplomàtica. 
- Personal funcionari de l'administració de la Unió Europea i altres organitzacions internacionals. 
- Personal funcionari de les agències de relacions i comerç exterior d'ajuntaments i comunitats. 
- Personal funcionari d'organismes nacionals destinats a la cooperació internacional. 
- Professorat en àrees de ciències socials d'educació secundària i estudis universitaris. 
- Direcció i gestió d'àrees internacionals en multinacionals. 
- Personal expert en comunicació en l'àmbit de les organitzacions internacionals. 
- Personal assessor d'organismes i institucions internacionals. 
- Personal tècnic de programes de cooperació internacional. 
- Gestió de projectes i programes internacionals. 

No obstant això, les competències adquirides en el grau de Relacions Internacionals poden requerir la realització de proves de 
selecció addicionals per a accedir a determinats llocs de treball en institucions públiques.

PERFILS PROFESSIONALS DEL TÍTOL

Facultat de Dret
Campus de Sant Vicent del Raspeig
Carretera d'Alacant s/n 03690 Sant Vicent del Raspeig
Telèfon: 965903573  Fax: 965909896
facu.dret@ua.es   derecho.ua.es/va/facultat-de-dret.html

CENTRE

3 4

ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. ASSIGNATURA POND. 

ARTS ESCÈNIQUES 0.2 FONAMENTS DE L’ART II 0.2 

BIOLOGIA 0.1 GEOGRAFIA 0.2 

IDIOMES ESTRANGERS: 
ALEMANY, FRANCÈS, 
ANGLÈS I ITALIÀ  

0.2 

CULTURA AUDIOVISUAL II 0.2 GEOLOGIA 0.1 

DIBUIX TÈCNIC II 0.1 GREC II 0.2 

MATEMÀTIQUES APLICADES 
A LAS CIÈNCIES SOCIALS II 

0.2 

DISSENY 0.2 HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 0.2 MATEMÀTIQUES II 0.2 

ECONOMIA DE L’EMPRESA 0.2 HISTÒRIA DE L’ART 0.2 QUÍMICA 0.1 

FÍSICA 0.1 LLATÍ II 0.2   
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ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS
(1) Abans de l'avaluació del treball de fi de grau, l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma 
estranger. Entre altres formes d'acreditació, la UA considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del 
Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, requisit que podrà ser elevat en el futur.

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS (Cont.)

TIPUS DE MATÈRIA ECTS 

Formació bàsica (FB) 60 

Obligatòries (OB) 156 

Optatives (OP) 18 

Treball de fi de grau 6 

Total de crèdits 240 

 

5 6

PRIMER CURS 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

28201 
INTRODUCCIÓ A LES RELACIONS 
INTERNACIONALS 

FB 6 28206 
DRET CONSTITUCIONAL GENERAL I 
COMPARAT 

FB 6 

28202 

HISTÒRIA DE LES RELACIONS 
INTERNACIONALS EN EL MÓN 
CONTEMPORANI. 

FB 6 28207 
SOCIOLOGIA DE LES RELACIONS 
INTERNACIONALS 

FB 6 

28203 
POLÍTICA INTERNACIONAL I 
GOVERNANÇA GLOBAL 

FB 6 28208 
ÈTICA EN LES RELACIONS 
INTERNACIONALS 

FB 6 

28204 ECONOMIA FB 6 28209 
ANTROPOLOGIA SOCIAL I 
CULTURAL 

OB 6 

28205 
GEOGRAFIA I GEOPOLÍTICA 
MUNDIAL 

FB 6 28210 
POLÍTICA ECONÒMICA 
INTERNACIONAL 

FB 6 

SEGON CURS 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

28211 
ANGLÉS PER A LES RELACIONS 
INTERNACIONALS I 

OB 6 28216 
ANGLÉS PER A LES RELACIONS 
INTERNACIONALS II 

OB 6 

28212 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC FB 6 28217 
ORGANITZACIONS 
INTERNACIONALS 

OB 6 

28213 
POLÍTIQUES DE SEGURETAT EN EL 
MARC INTERNACIONAL 

OB 6 28218 COMERÇ INTERNACIONAL OB 6 

28214 
GESTIÓ D'EMPRESES 
MULTINACIONALS 

OB 6 28219 

MÈTODES QUANTITATIUS APLICATS 
A LES RELACIONS 
INTERNACIONALS 

OB 6 

28215 
DRET INTERNACIONAL PRIVAT EN 
LA SOCIETAT MULTICULTURAL 

OB 6 28220 
COOPERACIÓ JURÍDICA 
INTERNACIONAL 

OB 6 

TERCER CURS 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

28221 
LLENGUA FRANCESA PER A LES 
RELACIONS INTERNACIONALS I 

OB 6 28226 
LLENGUA FRANCESA PER A LES 
RELACIONS INTERNACIONALS II 

OB 6 

28222 DRET DE LA UNIÓ EUROPEA OB 6 28227 
DRET PENAL INTERNACIONAL I 
TRANSNACIONAL 

OB 6 

28223 MÀRQUETING INTERNACIONAL OB 6 28228 NACIONALITAT I ESTRANGERIA OB 6 

28224 
DRET DELS NEGOCIS 
INTERNACIONALS 

OB 6 28229 DRET INTERNACIONAL ECONÒMIC OB 6 

28225 
DISSENY I GESTIÓ DE PROJECTES 
EMPRESARIALS INTERNACIONALS 

OB 6 28230 FINANCES INTERNACIONALS OB 6 

 

QUART CURS 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

28231 
POLÍTICA EXTERIOR I DIPLOMÀCIA 
PÚBLICA D'ESPANYA 

OB 6 28236 

ESTUDIS REGIONALS D'ÀREA III 
(AMÈRICA DEL NORD I 
LLATINOAMÈRICA) 

OB 6 

28232 FISCALITAT INTERNACIONAL OB 6 

28233 

MÈTODES ALTERNATIUS DE 
SOLUCIÓ DE CONFLICTES EN 
L'ÀMBIT INTERNACIONAL 

OB 6 

28234 
ESTUDIS REGIONALS DE L'ÀREA I 
(MEDITERRANI) 

OB 6 

28237 TREBALL DE FI DE GRAU (1) OP 6 

28235 
ESTUDIS REGIONALS DE L'ÀREA II 
(ÀSIA-PACÍFIC) 

OB 6  ASSIGNATURA OPTATIVA OP 18 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE 

28238 DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT OP 6 8 

23239 
EL MÓN ÀRAB ISLÀMIC MEDITERRANI EN LES 
RELACIONS INTERNACIONALS 

OP 6 8 

28240 
SISTEMA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 

OP 6 8 

28241 
LA GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA EN 
PERSPECTIVA HISTÒRICA 

OP 6 8 

28242 
RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL 
INTERNACIONAL 

OP 6 8 

28243 
LINGÜÍSTICA I INTERCULTURALITAT: 
COMUNICACIÓ EFICAÇ PER A LES RELACIONS 
INTERNACIONALS 

OP 6 8 

28244 COMUNICACIÓ CORPORATIVA INTERNACIONAL OP 6 8 

28245 
CONFLICTES TERRITORIALS I MIGRACIONS 
FORÇADES 

OP 6 8 

28246 
SISTEMES SOCIALS I COMPARATS: GLOBAL 
SOCIOLOGY 

OP 6 8 

28247 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

OP 6 8 

28248 
ORGANITZACIONS I INSTITUCIONS 
ECONÒMIQUES INTERNACIONALS 

OP 6 8 
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ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS
PER TIPUS DE MATÈRIA

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS
(1) Abans de l'avaluació del treball de fi de grau, l'alumnat ha d'acreditar les competències en un idioma 
estranger. Entre altres formes d'acreditació, la UA considera necessari superar, com a mínim, el nivell B1 del 
Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, requisit que podrà ser elevat en el futur.

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS (Cont.)

TIPUS DE MATÈRIA ECTS 

Formació bàsica (FB) 60 

Obligatòries (OB) 156 

Optatives (OP) 18 

Treball de fi de grau 6 

Total de crèdits 240 

 

5 6

PRIMER CURS 

SEMESTRE 1 (30 ECTS) SEMESTRE 2 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

28201 
INTRODUCCIÓ A LES RELACIONS 
INTERNACIONALS 

FB 6 28206 
DRET CONSTITUCIONAL GENERAL I 
COMPARAT 

FB 6 

28202 

HISTÒRIA DE LES RELACIONS 
INTERNACIONALS EN EL MÓN 
CONTEMPORANI. 

FB 6 28207 
SOCIOLOGIA DE LES RELACIONS 
INTERNACIONALS 

FB 6 

28203 
POLÍTICA INTERNACIONAL I 
GOVERNANÇA GLOBAL 

FB 6 28208 
ÈTICA EN LES RELACIONS 
INTERNACIONALS 

FB 6 

28204 ECONOMIA FB 6 28209 
ANTROPOLOGIA SOCIAL I 
CULTURAL 

OB 6 

28205 
GEOGRAFIA I GEOPOLÍTICA 
MUNDIAL 

FB 6 28210 
POLÍTICA ECONÒMICA 
INTERNACIONAL 

FB 6 

SEGON CURS 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

28211 
ANGLÉS PER A LES RELACIONS 
INTERNACIONALS I 

OB 6 28216 
ANGLÉS PER A LES RELACIONS 
INTERNACIONALS II 

OB 6 

28212 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC FB 6 28217 
ORGANITZACIONS 
INTERNACIONALS 

OB 6 

28213 
POLÍTIQUES DE SEGURETAT EN EL 
MARC INTERNACIONAL 

OB 6 28218 COMERÇ INTERNACIONAL OB 6 

28214 
GESTIÓ D'EMPRESES 
MULTINACIONALS 

OB 6 28219 

MÈTODES QUANTITATIUS APLICATS 
A LES RELACIONS 
INTERNACIONALS 

OB 6 

28215 
DRET INTERNACIONAL PRIVAT EN 
LA SOCIETAT MULTICULTURAL 

OB 6 28220 
COOPERACIÓ JURÍDICA 
INTERNACIONAL 

OB 6 

TERCER CURS 

SEMESTRE 5 (30 ECTS) SEMESTRE 6 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

28221 
LLENGUA FRANCESA PER A LES 
RELACIONS INTERNACIONALS I 

OB 6 28226 
LLENGUA FRANCESA PER A LES 
RELACIONS INTERNACIONALS II 

OB 6 

28222 DRET DE LA UNIÓ EUROPEA OB 6 28227 
DRET PENAL INTERNACIONAL I 
TRANSNACIONAL 

OB 6 

28223 MÀRQUETING INTERNACIONAL OB 6 28228 NACIONALITAT I ESTRANGERIA OB 6 

28224 
DRET DELS NEGOCIS 
INTERNACIONALS 

OB 6 28229 DRET INTERNACIONAL ECONÒMIC OB 6 

28225 
DISSENY I GESTIÓ DE PROJECTES 
EMPRESARIALS INTERNACIONALS 

OB 6 28230 FINANCES INTERNACIONALS OB 6 

 

QUART CURS 

SEMESTRE 7 (30 ECTS) SEMESTRE 8 (30 ECTS) 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS 

28231 
POLÍTICA EXTERIOR I DIPLOMÀCIA 
PÚBLICA D'ESPANYA 

OB 6 28236 

ESTUDIS REGIONALS D'ÀREA III 
(AMÈRICA DEL NORD I 
LLATINOAMÈRICA) 

OB 6 

28232 FISCALITAT INTERNACIONAL OB 6 

28233 

MÈTODES ALTERNATIUS DE 
SOLUCIÓ DE CONFLICTES EN 
L'ÀMBIT INTERNACIONAL 

OB 6 

28234 
ESTUDIS REGIONALS DE L'ÀREA I 
(MEDITERRANI) 

OB 6 

28237 TREBALL DE FI DE GRAU (1) OP 6 

28235 
ESTUDIS REGIONALS DE L'ÀREA II 
(ÀSIA-PACÍFIC) 

OB 6  ASSIGNATURA OPTATIVA OP 18 

 

ASSIGNATURES OPTATIVES 

CODI ASSIGNATURA TIPUS ECTS SEMESTRE 

28238 DRET AMBIENTAL I DE LA SOSTENIBILITAT OP 6 8 

23239 
EL MÓN ÀRAB ISLÀMIC MEDITERRANI EN LES 
RELACIONS INTERNACIONALS 

OP 6 8 

28240 
SISTEMA INTERNACIONAL DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 

OP 6 8 

28241 
LA GLOBALITZACIÓ ECONÒMICA EN 
PERSPECTIVA HISTÒRICA 

OP 6 8 

28242 
RELACIONS INSTITUCIONALS I PROTOCOL 
INTERNACIONAL 

OP 6 8 

28243 
LINGÜÍSTICA I INTERCULTURALITAT: 
COMUNICACIÓ EFICAÇ PER A LES RELACIONS 
INTERNACIONALS 

OP 6 8 

28244 COMUNICACIÓ CORPORATIVA INTERNACIONAL OP 6 8 

28245 
CONFLICTES TERRITORIALS I MIGRACIONS 
FORÇADES 

OP 6 8 

28246 
SISTEMES SOCIALS I COMPARATS: GLOBAL 
SOCIOLOGY 

OP 6 8 

28247 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL, INDUSTRIAL I 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

OP 6 8 

28248 
ORGANITZACIONS I INSTITUCIONS 
ECONÒMIQUES INTERNACIONALS 

OP 6 8 
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PLA D'ESTUDIS
GRAU EN RELACIONS INTERNACIONALS

PRIMER CURS - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

7 8

PRIMER CURS (Cont.) - SEMESTRE 1 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

28201 

INTRODUCCIÓ A LES 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

FB 6 

La ciència de les relacions internacionals. El marc teòric de 
les relacions internacionals a Espanya. La societat 
internacional com a sistema. 

Caràcters de la societat internacional contemporània. 

Els actors i les potències del sistema internacional. Els 
estats. Les potències del sistema: del bipolarisme a 
multipolarisme. Les organitzacions internacionals. 

Les forces transnacionals. Les organitzacions no 
governamentals. Les empreses transnacionals: 
responsabilitat social corporativa i drets humans. El paper 
de l'individu en els processos d'integració regional. 

Estructura i procés del sistema internacional. L'estructura 
del sistema: el poder estructural. El conflicte. La cooperació. 
La integració: el model europeu i el seu entorn estratègic. 

Les grans fractures del sistema internacional. La 
globalització del sistema internacional. L'antiga fractura Est-
Oest. L'actual fractura Centre-Perifèria Anàlisi dels 
principals temes de l'agenda global (subdesenvolupament, 
medi ambient, globalització, seguretat). 

Cooperació al desenvolupament, protecció del medi 
ambient, ajuda humanitària i perspectiva de gènere en les 
relacions internacionals. 

La Unió Europea com a actor global. Les relacions externes 
de la Unió Europea. La política de cooperació al 
desenvolupament. La política exterior i de seguretat 
comuna. La relació transatlàntica amb els Estats Units. El 
Brexit i les relacions amb el Regne Unit. 

El paper d'Espanya en la societat internacional 
contemporània. El veïnatge mediterrani. La dimensió 
llatinoamericana. La dimensió bilateral. 

 

28205 
GEOGRAFIA I 
GEOPOLÍTICA MUNDIAL 

FB 6 

- La geografia i la geopolítica. Conceptes. Els nivells 
d'anàlisi espacial en la geopolítica. 

- El mapa geopolític global. Claus interpretatives i efectes 
sobre la geopolítica mundial. 

- Estructura del sistema mundial. Regions geopolítiques. 

- Aproximació a la geografia dels conflictes. 

 

28202 

HISTÒRIA DE LES 
RELACIONS 
INTERNACIONALS EN EL 
MÓN CONTEMPORANI 

FB 6 

1. De l'ordre napoleònic al concert europeu. 
2. L'afirmació dels nacionalismes i l'expansió europea. 
3. La crisi dels 30 anys (1914-1945). 
4. L'ordre internacional de la postguerra. 
5. La caiguda del Mur de Berlín: les transformacions de 
l'ordre internacional. 
6. Els desafiaments internacionals en l'era de la 
globalització. 

28203 
POLÍTICA INTERNACIONAL 
I GOVERNANÇA GLOBAL 

FB 6 

PRIMERA PART. EL PODER POLÍTIC I LA POLÍTICA 
INTERNACIONAL. 

1. El poder polític, la globalització i la crisi de la sobirania 
nacional. 

2. El poder com a sistema, dominació, recurs i relació en un 
context global. 

3. El poder i l'autonomia de la política nacional i 
internacional. 

4. L'estudi científic de la política i el poder en el context de 
la globalització. 

5. Actors, institucions i grups de pressió públics i privats en 
la governança global i la política internacional. 

6. El poder dels experts i de la tecnocràcia en el context de 
la globalització i de la política internacional. 

SEGONA PART. GOVERNANÇA GLOBAL I POLÍTICA 
INTERNACIONAL. 

1. Els paradigmes i els reptes de la governança global 
contempor ània. 

2. Els nous centres de poder geopolític: les potències 
globals. 

3. La dimensió política de la governança global. 

4. L'administració exterior, la diplomàcia pública i el paper 
del cos diplomàtic en el context internacional. 

5. El lideratge polític a nivell regional i internacional. 

6. Populismes, ideologies i nacionalismes en el context de 
la globalització. 

7. Globalització, multiculturalitat i polítiques públiques de 
gènere i integració. 

28204 ECONOMIA FB 6 

- Funcionament dels mercats: demanda, oferta, elasticitat, 
intervenció pública.  

- Mercats i benestar: eficiència dels mercats, costos 
impositius, avantatges del comerç internacional.  

- Externalitats i béns públics.  

- Comportament de l'empresa i organització industrial: 
característiques dels principals tipus de mercats (monopoli, 
oligopoli, competència perfecta) i la seua relació amb les 
relacions internacionals.  

- Dades macroeconòmiques. L'economia real en el llarg 
termini. Diners i preus en el llarg termini. Fluctuacions 
econòmiques en el curt termini. 
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28201 

INTRODUCCIÓ A LES 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

FB 6 

La ciència de les relacions internacionals. El marc teòric de 
les relacions internacionals a Espanya. La societat 
internacional com a sistema. 

Caràcters de la societat internacional contemporània. 

Els actors i les potències del sistema internacional. Els 
estats. Les potències del sistema: del bipolarisme a 
multipolarisme. Les organitzacions internacionals. 

Les forces transnacionals. Les organitzacions no 
governamentals. Les empreses transnacionals: 
responsabilitat social corporativa i drets humans. El paper 
de l'individu en els processos d'integració regional. 

Estructura i procés del sistema internacional. L'estructura 
del sistema: el poder estructural. El conflicte. La cooperació. 
La integració: el model europeu i el seu entorn estratègic. 

Les grans fractures del sistema internacional. La 
globalització del sistema internacional. L'antiga fractura Est-
Oest. L'actual fractura Centre-Perifèria Anàlisi dels 
principals temes de l'agenda global (subdesenvolupament, 
medi ambient, globalització, seguretat). 

Cooperació al desenvolupament, protecció del medi 
ambient, ajuda humanitària i perspectiva de gènere en les 
relacions internacionals. 

La Unió Europea com a actor global. Les relacions externes 
de la Unió Europea. La política de cooperació al 
desenvolupament. La política exterior i de seguretat 
comuna. La relació transatlàntica amb els Estats Units. El 
Brexit i les relacions amb el Regne Unit. 

El paper d'Espanya en la societat internacional 
contemporània. El veïnatge mediterrani. La dimensió 
llatinoamericana. La dimensió bilateral. 

 

28205 
GEOGRAFIA I 
GEOPOLÍTICA MUNDIAL 

FB 6 

- La geografia i la geopolítica. Conceptes. Els nivells 
d'anàlisi espacial en la geopolítica. 

- El mapa geopolític global. Claus interpretatives i efectes 
sobre la geopolítica mundial. 

- Estructura del sistema mundial. Regions geopolítiques. 

- Aproximació a la geografia dels conflictes. 

 

28202 

HISTÒRIA DE LES 
RELACIONS 
INTERNACIONALS EN EL 
MÓN CONTEMPORANI 

FB 6 

1. De l'ordre napoleònic al concert europeu. 
2. L'afirmació dels nacionalismes i l'expansió europea. 
3. La crisi dels 30 anys (1914-1945). 
4. L'ordre internacional de la postguerra. 
5. La caiguda del Mur de Berlín: les transformacions de 
l'ordre internacional. 
6. Els desafiaments internacionals en l'era de la 
globalització. 

28203 
POLÍTICA INTERNACIONAL 
I GOVERNANÇA GLOBAL 

FB 6 

PRIMERA PART. EL PODER POLÍTIC I LA POLÍTICA 
INTERNACIONAL. 

1. El poder polític, la globalització i la crisi de la sobirania 
nacional. 

2. El poder com a sistema, dominació, recurs i relació en un 
context global. 

3. El poder i l'autonomia de la política nacional i 
internacional. 

4. L'estudi científic de la política i el poder en el context de 
la globalització. 

5. Actors, institucions i grups de pressió públics i privats en 
la governança global i la política internacional. 

6. El poder dels experts i de la tecnocràcia en el context de 
la globalització i de la política internacional. 

SEGONA PART. GOVERNANÇA GLOBAL I POLÍTICA 
INTERNACIONAL. 

1. Els paradigmes i els reptes de la governança global 
contempor ània. 

2. Els nous centres de poder geopolític: les potències 
globals. 

3. La dimensió política de la governança global. 

4. L'administració exterior, la diplomàcia pública i el paper 
del cos diplomàtic en el context internacional. 

5. El lideratge polític a nivell regional i internacional. 

6. Populismes, ideologies i nacionalismes en el context de 
la globalització. 

7. Globalització, multiculturalitat i polítiques públiques de 
gènere i integració. 

28204 ECONOMIA FB 6 

- Funcionament dels mercats: demanda, oferta, elasticitat, 
intervenció pública.  

- Mercats i benestar: eficiència dels mercats, costos 
impositius, avantatges del comerç internacional.  

- Externalitats i béns públics.  

- Comportament de l'empresa i organització industrial: 
característiques dels principals tipus de mercats (monopoli, 
oligopoli, competència perfecta) i la seua relació amb les 
relacions internacionals.  

- Dades macroeconòmiques. L'economia real en el llarg 
termini. Diners i preus en el llarg termini. Fluctuacions 
econòmiques en el curt termini. 
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28206 
DRET CONSTITUCIONAL 
GENERAL I COMPARAT 

FB 6 

I. Introducció al dret: el concepte, objectiu i mètode del dret. 
II Fonts del dret: sistema de fonts i producció jurídica. III. 
Formes d’estat, distribució territorial del poder. IV 
Institucions de l'estat. V.- Drets fonamentals i drets humans. 
VI.-globalització i dret constitucional comparat. 

28207 

SOCIOLOGIA DE LES 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

FB 6 

Unitat 1. Societat i comunitat internacional. Societat 
internacional, comunitat internacional, sistema internacional 
i societat mundial: concepte i natura. Mundialització, 
universalització, estatalització, heterogeneïtat creixent, 
interdependència creixent, globalització i humanització. 
Unitat 2. Benestar i desenvolupament. Perspectives i 
mesurament de models de desenvolupament social. Canvi 
social internacional i tendències de futur. Models de canvi i 
previsions empíriques. Desenvolupament i sostenibilitat 
econòmica i socioambiental. 
Unitat 3. La societat internacional actual. La societat 
internacional actual: naturalesa i característiques. 
L’afebliment de la centralitat de l'estat. El desenvolupament 
de nous actors no estatals. Canvi de naturalesa, 
redistribució i difusió del poder. Les noves problemàtiques 
socioeconòmiques i cientificotècniques. Mitjans de 
comunicació globals. 
Unitat 4. Les noves realitats internacionals. El regionalisme 
com a factor determinant de la societat internacional. Els 
nous tipus de conflicte armat, el canvi del problema i de la 
concepció de la seguretat, i de l'ús de la força i de la 
coacció. Perspectives futures: Quina societat mundial ens 
espera? 
Unitat 5. Els sistemes internacionals de cooperació al 
desenvolupament. Què és la cooperació al 
desenvolupament? Aspectes internacionals de cooperació 
al desenvolupament. La cooperació al desenvolupament de 
la Unió Europea. La cooperació al desenvolupament 
espanyola. Les organitzacions no governamentals de 
desenvolupament (ONGD). Les empreses com a actors de 
la cooperació. 
Unitat 6. Els processos migratoris. Relacions internacionals 
i migració transnacional. Migració global i gestió social de 
les migracions. Les formes de mobilitat humana. La 
migració internacional. Sistemes migratoris (Amèrica, 
Europa, Àsia-Pacífic, Orient Mitjà i Àfrica). El sistema 
d'estats-nació enfront dels processos migratoris: 
transnacionalisme, control de fluxos, polítiques d'integració. 
Conflictes i crisi de refugiats. 

 

28208 
ÈTICA EN LES RELACIONS 
INTERNACIONALS 

FB 6 

1. Fonaments ètics de les relacions internacionals: 
aproximació històrica i conceptual. 

2. Concepcions del subjecte ètic-polític internacional: 
universalisme, cosmopolitisme, comunitarisme, humanitat 
global. 

3. La pluralitat dels valors i els arguments morals. Drets 
humans i ètica mínima de les relacions internacionals. 

4. Ideals de justícia en els nous marcs de les relacions 
internacionals i transnacionals. El problema de la 
anormalitat de la justícia. 

5. Principis ètics i filosòfics de la cultura de pau. De la pau 
perpètua a la imperfecta. 

6. Desafiaments ètics en les relacions internacionals 
contemporànies: noves identitats transnacionals, bioètica, 
ecologia, hegemonia del capitalisme financer. 

28209 
ANTROPOLOGIA SOCIAL I 
CULTURAL 

OB 6 

· Bloc 1.- Introducció a l'antropologia: camps, mètodes i 
tècniques. Observant la cultura. Antropologia aplicada i 
relació amb altres ciències. 

· Bloc 2.- Organització social: família, hàbitat i religió. 
Gènere, sexe i jerarquia. Construcció cultural de la raça i 
exclusió social. 

· Bloc 3.- Cultura i desenvolupament: sistemes econòmics. 
Contacte i dominació, resistència i supervivència. 
Migracions, colonialisme, desenvolupament i globalització. 

· Bloc 4: Diversitat cultural: comunicació intercultural. Fent i 
desfent la cultura. Construint el futur des de l'antropologia. 

 

28210 
POLÍTICA ECONÒMICA 
INTERNACIONAL 

FB 6 

1. GLOBALITZACIÓ I POLÍTICA ECONÒMICA 
INTERNACIONAL 
1. De les albors del comerç internacional al colonialisme. 
2. La institucionalització: FMI, Banc Mundial (BM), ONU. 
3. Els blocs econòmics. 
4. Nous agents econòmics mundials: G7, G20, BRICS. 
2. L'OMC, EL COMERÇ MUNDIAL I LA POLÍTICA 
COMERCIAL INTERNACIONAL 
1. La política comercial i el proteccionisme. 
2. La política comercial i el lliure canvi. 
3. La globalització: del GATT a l'OMC. 
4. Els cims. Noves postures de la política comercial 
internacional. 
3. EL SISTEMA FINANCER INTERNACIONAL I EL FMI 
1. El patró or i el desenvolupament del sistema financer 
actual. 
2. La política monetària internacional. 
3. El BCE i la Reserva Federal. 
4. Inestabilitat financera i mecanismes de supervisió. 
4. EL BANC MUNDIAL I EL SUBDESENVOLUPAMENT 
1. El desenvolupament econòmic i la política de 
desenvolupament internacional. 
2. El BM com a agent de la política de desenvolupament. 
3. La política de desenvolupament des de la Segona 
Guerra Mundial fins als nostres dies. 
4. El BM i el deute dels països en desenvolupament. 
5. LA CRISI GLOBAL I LA RESPOSTA DE LA POLÍTICA 
ECONÒMICA 
1. El període 1971-1973. 
2. La crisi asiàtica de 1997. 
3. El 2001.09.11. 
4. El 15/9/2008. 
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28206 
DRET CONSTITUCIONAL 
GENERAL I COMPARAT 

FB 6 

I. Introducció al dret: el concepte, objectiu i mètode del dret. 
II Fonts del dret: sistema de fonts i producció jurídica. III. 
Formes d’estat, distribució territorial del poder. IV 
Institucions de l'estat. V.- Drets fonamentals i drets humans. 
VI.-globalització i dret constitucional comparat. 

28207 

SOCIOLOGIA DE LES 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

FB 6 

Unitat 1. Societat i comunitat internacional. Societat 
internacional, comunitat internacional, sistema internacional 
i societat mundial: concepte i natura. Mundialització, 
universalització, estatalització, heterogeneïtat creixent, 
interdependència creixent, globalització i humanització. 
Unitat 2. Benestar i desenvolupament. Perspectives i 
mesurament de models de desenvolupament social. Canvi 
social internacional i tendències de futur. Models de canvi i 
previsions empíriques. Desenvolupament i sostenibilitat 
econòmica i socioambiental. 
Unitat 3. La societat internacional actual. La societat 
internacional actual: naturalesa i característiques. 
L’afebliment de la centralitat de l'estat. El desenvolupament 
de nous actors no estatals. Canvi de naturalesa, 
redistribució i difusió del poder. Les noves problemàtiques 
socioeconòmiques i cientificotècniques. Mitjans de 
comunicació globals. 
Unitat 4. Les noves realitats internacionals. El regionalisme 
com a factor determinant de la societat internacional. Els 
nous tipus de conflicte armat, el canvi del problema i de la 
concepció de la seguretat, i de l'ús de la força i de la 
coacció. Perspectives futures: Quina societat mundial ens 
espera? 
Unitat 5. Els sistemes internacionals de cooperació al 
desenvolupament. Què és la cooperació al 
desenvolupament? Aspectes internacionals de cooperació 
al desenvolupament. La cooperació al desenvolupament de 
la Unió Europea. La cooperació al desenvolupament 
espanyola. Les organitzacions no governamentals de 
desenvolupament (ONGD). Les empreses com a actors de 
la cooperació. 
Unitat 6. Els processos migratoris. Relacions internacionals 
i migració transnacional. Migració global i gestió social de 
les migracions. Les formes de mobilitat humana. La 
migració internacional. Sistemes migratoris (Amèrica, 
Europa, Àsia-Pacífic, Orient Mitjà i Àfrica). El sistema 
d'estats-nació enfront dels processos migratoris: 
transnacionalisme, control de fluxos, polítiques d'integració. 
Conflictes i crisi de refugiats. 

 

28208 
ÈTICA EN LES RELACIONS 
INTERNACIONALS 

FB 6 

1. Fonaments ètics de les relacions internacionals: 
aproximació històrica i conceptual. 

2. Concepcions del subjecte ètic-polític internacional: 
universalisme, cosmopolitisme, comunitarisme, humanitat 
global. 

3. La pluralitat dels valors i els arguments morals. Drets 
humans i ètica mínima de les relacions internacionals. 

4. Ideals de justícia en els nous marcs de les relacions 
internacionals i transnacionals. El problema de la 
anormalitat de la justícia. 

5. Principis ètics i filosòfics de la cultura de pau. De la pau 
perpètua a la imperfecta. 

6. Desafiaments ètics en les relacions internacionals 
contemporànies: noves identitats transnacionals, bioètica, 
ecologia, hegemonia del capitalisme financer. 

28209 
ANTROPOLOGIA SOCIAL I 
CULTURAL 

OB 6 

· Bloc 1.- Introducció a l'antropologia: camps, mètodes i 
tècniques. Observant la cultura. Antropologia aplicada i 
relació amb altres ciències. 

· Bloc 2.- Organització social: família, hàbitat i religió. 
Gènere, sexe i jerarquia. Construcció cultural de la raça i 
exclusió social. 

· Bloc 3.- Cultura i desenvolupament: sistemes econòmics. 
Contacte i dominació, resistència i supervivència. 
Migracions, colonialisme, desenvolupament i globalització. 

· Bloc 4: Diversitat cultural: comunicació intercultural. Fent i 
desfent la cultura. Construint el futur des de l'antropologia. 

 

28210 
POLÍTICA ECONÒMICA 
INTERNACIONAL 

FB 6 

1. GLOBALITZACIÓ I POLÍTICA ECONÒMICA 
INTERNACIONAL 
1. De les albors del comerç internacional al colonialisme. 
2. La institucionalització: FMI, Banc Mundial (BM), ONU. 
3. Els blocs econòmics. 
4. Nous agents econòmics mundials: G7, G20, BRICS. 
2. L'OMC, EL COMERÇ MUNDIAL I LA POLÍTICA 
COMERCIAL INTERNACIONAL 
1. La política comercial i el proteccionisme. 
2. La política comercial i el lliure canvi. 
3. La globalització: del GATT a l'OMC. 
4. Els cims. Noves postures de la política comercial 
internacional. 
3. EL SISTEMA FINANCER INTERNACIONAL I EL FMI 
1. El patró or i el desenvolupament del sistema financer 
actual. 
2. La política monetària internacional. 
3. El BCE i la Reserva Federal. 
4. Inestabilitat financera i mecanismes de supervisió. 
4. EL BANC MUNDIAL I EL SUBDESENVOLUPAMENT 
1. El desenvolupament econòmic i la política de 
desenvolupament internacional. 
2. El BM com a agent de la política de desenvolupament. 
3. La política de desenvolupament des de la Segona 
Guerra Mundial fins als nostres dies. 
4. El BM i el deute dels països en desenvolupament. 
5. LA CRISI GLOBAL I LA RESPOSTA DE LA POLÍTICA 
ECONÒMICA 
1. El període 1971-1973. 
2. La crisi asiàtica de 1997. 
3. El 2001.09.11. 
4. El 15/9/2008. 
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28211 

ANGLÉS PER A LES 
RELACIONS 
INTERNACIONALS I 

OB 6 

Els components gramaticals, lèxics, foneticofonològics i 
pragmàtics s’estudien tenint en compte aquests aspectes: 

En el component gramatical tant oral com escrit es presta 
especial atenció a: 

- L'expressió d'oposició, concessió, comparació, condició, 
causa, finalitat, condició, hipòtesi. 

- L'expressió de les relacions temporals. 

- L'expressió de prohibició, consell i recomanació. 

- L'expressió d'objectius, opinions, creences, dubtes, 
certesa. 

- L'argumentació i el debat. 

- La formulació de la negació, les reclamacions i protestes. 

El component lexicoterminològic i pragmàtic es centra en: 

- Les relacions humanes i socials. 

- Els drets humans. 

- Els costums, la cortesia, el protocol i la comunicació 
internacional (oral i escrita). 

- La diplomàcia internacional. 

- La comunicació internacional (premsa, etc.) 

- Les habilitats interculturals. 

En el component foneticofonològic es presta especial 
atenció a: 

- La millora de la pronúncia i producció oral de missatges en 
entorns internacionals en el nivell de llengua exigit. 

- La millora de la capacitat de comprensió oral en entorns 
internacionals. 

- El coneixement dels diversos accents de l'anglés natiu i 
no natiu. 

28212 
DRET INTERNACIONAL 
PÚBLIC 

FB 6 

-El concepte de dret internacional públic. 

-La formació del dret internacional públic i la relació amb els 
ordenaments interns. 

-Els subjectes del dret internacional públic. 

-Les competències de l'estat. 

-El dret diplomàtic i consular. 

-L’aplicació del dret internacional públic. 

28213 

POLÍTIQUES DE 
SEGURETAT EN EL MARC 
INTERNACIONAL 

OB 6 

1. Seguretat vs. limitacions i garanties dels drets humans i 
les llibertats fonamentals. 
2. La protecció de dades (big data) i la seguretat ciutadana. 
3. Globalització i societat (líquida?). 
4. Actors i institucions internacionals de les polítiques 
públiques de defensa i seguretat internacional. 
5. El contingut, la problemàtica i les característiques de les 
polítiques públiques de seguretat internacional. 
6. La coordinació i la col·laboració internacional en les 
polítiques de defensa, fronteres i lluita contra el tràfic de 
persones, el narcotràfic i el terrorisme. 
7. El paper de les agències i les administracions públiques 
en la seguretat internacional. 
8. Organitzacions d'integració regional sobre defensa i 
seguretat. 
9. Gestió, estratègies i direcció públiques de les polítiques i 
les institucions de seguretat internacional. 

 

28214 
GESTIÓ D'EMPRESES 
MULTINACIONALS 

OB 6 

- Globalització de l'economia i internacionalització 

- Creació de valor en el context global de l'empresa 
multinacional 

- Decisions estratègiques en negoci internacional 

o Anàlisi estratègica 

o Estratègies d'entrada 

o Estratègies competitives 

o Implantació i control 

- Estructura organitzativa d'empreses multinacionals 

- Estratègia internacional en mercats emergents. 

28215 

DRET INTERNACIONAL 
PRIVAT A LA SOCIETAT 
MULTICULTURAL 

OB 6 

L'assignatura té una part general, que pretén introduir 
l'alumnat en el context de la societat multicultural i les 
implicacions des del punt de vista jurídic, i una part 
especial, en la qual el material i els coneixements de 
l'instrumental normatiu adquirits en la primera es projecta 
sobre institucions jurídiques privades concretes. 

En la primera part, es posa l'accent en la comprensió de les 
conseqüències de l'aparició de la societat multicultural 
(internacionalització econòmica, globalització financera, 
moviments migratoris i laborals transfronterers, turisme 
internacional, societat de la informació), les seues 
característiques (discontinuïtat, bretxa digital, 
deslocalització) i els desafiaments que la ruptura del model 
societari de l'estat nació implica per al dret internacional 
privat, en tant que branca de l'ordenament reguladora de 
les relacions privades internacionals. 

A continuació, els continguts docents s'estructuren al 
voltant de les tres grans qüestions que la multiplicació 
exponencial de les relacions privades transfrontereres 
plantegen: primerament seu de resolució de controvèrsies 
(competència judicial internacional, mecanismes alternatius 
de resolució de controvèrsies); en segon lloc, el dret 
aplicable (mètodes de reglamentació, categories 
normatives, problemes d'aplicació), i finalment el 
reconeixement i l’execució d'actes estrangers (resolucions i 
transaccions judicials, títols executius estrangers). 

En la part especial s'aborda l'estudi de les particularitats 
que diverses institucions juridicoprivades transfrontereres 
plantegen des del punt de vista del dret internacional privat. 
Aquestes institucions s'agrupen al voltant de grans 
rúbriques: relacions personals en la societat multicultural 
(persona i drets de la personalitat, protecció d'incapaços 
majors i menors d'edat, matrimoni, crisis matrimonials i 
unions de fet, aliments entre parents, successions) i 
relacions patrimonials en la societat multicultural (persones 
jurídiques, dret d'obligacions contractuals i 
extracontractuals, regulació del mercat, béns tangibles i 
intangibles). 
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28211 

ANGLÉS PER A LES 
RELACIONS 
INTERNACIONALS I 

OB 6 

Els components gramaticals, lèxics, foneticofonològics i 
pragmàtics s’estudien tenint en compte aquests aspectes: 

En el component gramatical tant oral com escrit es presta 
especial atenció a: 

- L'expressió d'oposició, concessió, comparació, condició, 
causa, finalitat, condició, hipòtesi. 

- L'expressió de les relacions temporals. 

- L'expressió de prohibició, consell i recomanació. 

- L'expressió d'objectius, opinions, creences, dubtes, 
certesa. 

- L'argumentació i el debat. 

- La formulació de la negació, les reclamacions i protestes. 

El component lexicoterminològic i pragmàtic es centra en: 

- Les relacions humanes i socials. 

- Els drets humans. 

- Els costums, la cortesia, el protocol i la comunicació 
internacional (oral i escrita). 

- La diplomàcia internacional. 

- La comunicació internacional (premsa, etc.) 

- Les habilitats interculturals. 

En el component foneticofonològic es presta especial 
atenció a: 

- La millora de la pronúncia i producció oral de missatges en 
entorns internacionals en el nivell de llengua exigit. 

- La millora de la capacitat de comprensió oral en entorns 
internacionals. 

- El coneixement dels diversos accents de l'anglés natiu i 
no natiu. 

28212 
DRET INTERNACIONAL 
PÚBLIC 

FB 6 

-El concepte de dret internacional públic. 

-La formació del dret internacional públic i la relació amb els 
ordenaments interns. 

-Els subjectes del dret internacional públic. 

-Les competències de l'estat. 

-El dret diplomàtic i consular. 

-L’aplicació del dret internacional públic. 

28213 

POLÍTIQUES DE 
SEGURETAT EN EL MARC 
INTERNACIONAL 

OB 6 

1. Seguretat vs. limitacions i garanties dels drets humans i 
les llibertats fonamentals. 
2. La protecció de dades (big data) i la seguretat ciutadana. 
3. Globalització i societat (líquida?). 
4. Actors i institucions internacionals de les polítiques 
públiques de defensa i seguretat internacional. 
5. El contingut, la problemàtica i les característiques de les 
polítiques públiques de seguretat internacional. 
6. La coordinació i la col·laboració internacional en les 
polítiques de defensa, fronteres i lluita contra el tràfic de 
persones, el narcotràfic i el terrorisme. 
7. El paper de les agències i les administracions públiques 
en la seguretat internacional. 
8. Organitzacions d'integració regional sobre defensa i 
seguretat. 
9. Gestió, estratègies i direcció públiques de les polítiques i 
les institucions de seguretat internacional. 

 

28214 
GESTIÓ D'EMPRESES 
MULTINACIONALS 

OB 6 

- Globalització de l'economia i internacionalització 

- Creació de valor en el context global de l'empresa 
multinacional 

- Decisions estratègiques en negoci internacional 

o Anàlisi estratègica 

o Estratègies d'entrada 

o Estratègies competitives 

o Implantació i control 

- Estructura organitzativa d'empreses multinacionals 

- Estratègia internacional en mercats emergents. 

28215 

DRET INTERNACIONAL 
PRIVAT A LA SOCIETAT 
MULTICULTURAL 

OB 6 

L'assignatura té una part general, que pretén introduir 
l'alumnat en el context de la societat multicultural i les 
implicacions des del punt de vista jurídic, i una part 
especial, en la qual el material i els coneixements de 
l'instrumental normatiu adquirits en la primera es projecta 
sobre institucions jurídiques privades concretes. 

En la primera part, es posa l'accent en la comprensió de les 
conseqüències de l'aparició de la societat multicultural 
(internacionalització econòmica, globalització financera, 
moviments migratoris i laborals transfronterers, turisme 
internacional, societat de la informació), les seues 
característiques (discontinuïtat, bretxa digital, 
deslocalització) i els desafiaments que la ruptura del model 
societari de l'estat nació implica per al dret internacional 
privat, en tant que branca de l'ordenament reguladora de 
les relacions privades internacionals. 

A continuació, els continguts docents s'estructuren al 
voltant de les tres grans qüestions que la multiplicació 
exponencial de les relacions privades transfrontereres 
plantegen: primerament seu de resolució de controvèrsies 
(competència judicial internacional, mecanismes alternatius 
de resolució de controvèrsies); en segon lloc, el dret 
aplicable (mètodes de reglamentació, categories 
normatives, problemes d'aplicació), i finalment el 
reconeixement i l’execució d'actes estrangers (resolucions i 
transaccions judicials, títols executius estrangers). 

En la part especial s'aborda l'estudi de les particularitats 
que diverses institucions juridicoprivades transfrontereres 
plantegen des del punt de vista del dret internacional privat. 
Aquestes institucions s'agrupen al voltant de grans 
rúbriques: relacions personals en la societat multicultural 
(persona i drets de la personalitat, protecció d'incapaços 
majors i menors d'edat, matrimoni, crisis matrimonials i 
unions de fet, aliments entre parents, successions) i 
relacions patrimonials en la societat multicultural (persones 
jurídiques, dret d'obligacions contractuals i 
extracontractuals, regulació del mercat, béns tangibles i 
intangibles). 
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28216 

ANGLÉS PER A LES 
RELACIONS 
INTERNACIONALS II 

OB 6 

Els components gramaticals, lèxics, foneticofonològics i 
pragmàtics s’estudien tenint en compte els següents 
aspectes: 
En el component gramatical, tant oral com escrit, es presta 
especial atenció a: 
- L'expressió d'oposició, concessió, comparació, condició, 
causa, finalitat, condició, hipòtesi. 
- L'expressió de les relacions temporals. 
- L'expressió de prohibició, consell i recomanació. 
- L'expressió d'objectius, opinions, creences, dubtes, 
certesa. 
- L'argumentació i el debat. 
- La formulació de la negació, les reclamacions i protestes. 
El component lexicoterminològic i pragmàtic es centra en: 
- Les relacions humanes i socials. 
- Els drets humans. 
- Els costums, la cortesia, el protocol i la comunicació 
internacional (oral i escrita). 
- Els conflictes polítics i econòmics. 
- Els sistemes jurídics internacionals. Les habilitats 
interculturals. 
En el component foneticofonològic es presta especial 
atenció a: 
- La millora de la pronúncia i producció oral de missatges en 
entorns internacionals en el nivell de llengua exigit. 
- La millora de la capacitat de comprensió oral en entorns 
internacionals. 
- El coneixement dels diferents accents de l'anglés natiu i 
no natiu. 

28217 
ORGANITZACIONS 
INTERNACIONALS 

OB 6 

-Teoria general de les organitzacions internacionals. 

-El dret de les organitzacions internacionals. 

-Organitzacions d'àmbit universal: l'organització de les 
Nacions Unides i els seus organismes especialitzats. 

-Organitzacions regionals (I): organitzacions europees. 

-Organitzacions regionals (II): organitzacions americanes. 

-Organitzacions regionals (III): organitzacions africanes i 
asiàtiques. 

 

28218 COMERÇ INTERNACIONAL OB 6 

La teoria se centra en la teoria del comerç internacional i els 
fonaments econòmics que permeten entendre els canvis 
esdevinguts i el desenvolupament del comerç entre països, 
la internacionalització d'empreses i l'evolució de les 
inversions estrangeres i deslocalitzacions. 

En aquesta assignatura es recullen els següents continguts, 
entre d'altres: 

· Teories del comerç internacional: 

o Avantatge absolut, comparatiu i competitiu 

o Teoria clàssica i el model ricardià 

o Model Heckscher-Ohlin 

o Economies d'escala i clusterització 

· Política i instruments per al comerç internacional: 

o Instruments de la política comercial 

o Negociacions internacionals: relacions bilaterals i 
multilaterals 

o Política comercial a la Unió Europea 

o Altres acords comercials a escala regional 

o Atracció i deslocalització d'empreses 

· Mercat de divises, tipus de canvi i balança de pagaments: 

o Tipus de canvi: evolució i situació actual 

o Estructura i significat de la balança de pagaments 

o Política comercial i monetària dels països: equilibris i 
desequilibris 

 

28219 

MÈTODES QUANTITATIUS 
APLICATS A LES 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

OB 6 

· El paper de les tècniques quantitatives en l'estudi de les 
relacions internacionals. 
· Decisions en ambients de risc (utilitat esperada) i de 
conflicte (teoria de jocs): aplicació a l'anàlisi del 
comportament estratègic dels països en el context de les 
relacions internacionals. 
· Organismes i fonts de producció de bases de dades i 
d'estadístiques per a analitzar les relacions internacionals. 
· Anàlisi descriptiva de variables estadístiques. 
· Tècniques bàsiques d'inferència estadística. 
· Anàlisi estadística de relacions entre variables. 

28220 
COOPERACIÓ JURÍDICA 
INTERNACIONAL 

OB 6 

L'assignatura s'organitza al voltant de l'estudi dels 
mecanismes i instruments de cooperació jurídica 
internacional en dos àmbits materials generals, la 
cooperació en matèria civil i la cooperació jurídica 
internacional en matèria penal, sense perjudici de la 
realització d'anàlisis particulars en sectors específics com la 
cooperació jurídica en matèria administrativa. 
Dins de cada àmbit material, els continguts s'estructuren al 
voltant de tres grans rúbriques: 
I. Mecanismes d'auxili judicial internacional (actes de 
notificació i trasllat internacional de documents, actes 
probatoris transfronterers). 
II. Reconeixement i execució d'actes i resolucions judicials 
estrangeres. 
III. Informació sobre el dret estranger. 
Respectant les especificitats de cada matèria o sector, 
s'aborda l'estudi dels instruments o mecanismes, a partir de 
la necessitat d'organitzar la informació de manera 
entenedora de cara a la correcta aplicació, en funció dels 
principis de jerarquia normativa, especialitat o efectivitat. 
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28216 

ANGLÉS PER A LES 
RELACIONS 
INTERNACIONALS II 

OB 6 

Els components gramaticals, lèxics, foneticofonològics i 
pragmàtics s’estudien tenint en compte els següents 
aspectes: 
En el component gramatical, tant oral com escrit, es presta 
especial atenció a: 
- L'expressió d'oposició, concessió, comparació, condició, 
causa, finalitat, condició, hipòtesi. 
- L'expressió de les relacions temporals. 
- L'expressió de prohibició, consell i recomanació. 
- L'expressió d'objectius, opinions, creences, dubtes, 
certesa. 
- L'argumentació i el debat. 
- La formulació de la negació, les reclamacions i protestes. 
El component lexicoterminològic i pragmàtic es centra en: 
- Les relacions humanes i socials. 
- Els drets humans. 
- Els costums, la cortesia, el protocol i la comunicació 
internacional (oral i escrita). 
- Els conflictes polítics i econòmics. 
- Els sistemes jurídics internacionals. Les habilitats 
interculturals. 
En el component foneticofonològic es presta especial 
atenció a: 
- La millora de la pronúncia i producció oral de missatges en 
entorns internacionals en el nivell de llengua exigit. 
- La millora de la capacitat de comprensió oral en entorns 
internacionals. 
- El coneixement dels diferents accents de l'anglés natiu i 
no natiu. 

28217 
ORGANITZACIONS 
INTERNACIONALS 

OB 6 

-Teoria general de les organitzacions internacionals. 

-El dret de les organitzacions internacionals. 

-Organitzacions d'àmbit universal: l'organització de les 
Nacions Unides i els seus organismes especialitzats. 

-Organitzacions regionals (I): organitzacions europees. 

-Organitzacions regionals (II): organitzacions americanes. 

-Organitzacions regionals (III): organitzacions africanes i 
asiàtiques. 

 

28218 COMERÇ INTERNACIONAL OB 6 

La teoria se centra en la teoria del comerç internacional i els 
fonaments econòmics que permeten entendre els canvis 
esdevinguts i el desenvolupament del comerç entre països, 
la internacionalització d'empreses i l'evolució de les 
inversions estrangeres i deslocalitzacions. 

En aquesta assignatura es recullen els següents continguts, 
entre d'altres: 

· Teories del comerç internacional: 

o Avantatge absolut, comparatiu i competitiu 

o Teoria clàssica i el model ricardià 

o Model Heckscher-Ohlin 

o Economies d'escala i clusterització 

· Política i instruments per al comerç internacional: 

o Instruments de la política comercial 

o Negociacions internacionals: relacions bilaterals i 
multilaterals 

o Política comercial a la Unió Europea 

o Altres acords comercials a escala regional 

o Atracció i deslocalització d'empreses 

· Mercat de divises, tipus de canvi i balança de pagaments: 

o Tipus de canvi: evolució i situació actual 

o Estructura i significat de la balança de pagaments 

o Política comercial i monetària dels països: equilibris i 
desequilibris 

 

28219 

MÈTODES QUANTITATIUS 
APLICATS A LES 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

OB 6 

· El paper de les tècniques quantitatives en l'estudi de les 
relacions internacionals. 
· Decisions en ambients de risc (utilitat esperada) i de 
conflicte (teoria de jocs): aplicació a l'anàlisi del 
comportament estratègic dels països en el context de les 
relacions internacionals. 
· Organismes i fonts de producció de bases de dades i 
d'estadístiques per a analitzar les relacions internacionals. 
· Anàlisi descriptiva de variables estadístiques. 
· Tècniques bàsiques d'inferència estadística. 
· Anàlisi estadística de relacions entre variables. 

28220 
COOPERACIÓ JURÍDICA 
INTERNACIONAL 

OB 6 

L'assignatura s'organitza al voltant de l'estudi dels 
mecanismes i instruments de cooperació jurídica 
internacional en dos àmbits materials generals, la 
cooperació en matèria civil i la cooperació jurídica 
internacional en matèria penal, sense perjudici de la 
realització d'anàlisis particulars en sectors específics com la 
cooperació jurídica en matèria administrativa. 
Dins de cada àmbit material, els continguts s'estructuren al 
voltant de tres grans rúbriques: 
I. Mecanismes d'auxili judicial internacional (actes de 
notificació i trasllat internacional de documents, actes 
probatoris transfronterers). 
II. Reconeixement i execució d'actes i resolucions judicials 
estrangeres. 
III. Informació sobre el dret estranger. 
Respectant les especificitats de cada matèria o sector, 
s'aborda l'estudi dels instruments o mecanismes, a partir de 
la necessitat d'organitzar la informació de manera 
entenedora de cara a la correcta aplicació, en funció dels 
principis de jerarquia normativa, especialitat o efectivitat. 
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28221 

LLENGUA FRANCESA PER 
A LES RELACIONS 
INTERNACIONALS I 

OB 6 

Estudi de la llengua (aspectes morfològics, sintàctics i 
lexicosemàntics) i la cultura francesa, en situacions de 
comunicació relatives a les relacions internacionals amb 
França. Desenvolupament de la comprensió i expressió oral 
i escrita en llengua francesa a través de textos relacionats 
amb l'àmbit d'estudi com ara la presència de la llengua 
francesa al món. Relació de França amb els països de parla 
francesa. L'organització de les entitats territorials franceses. 
Els DOMS-TOMS. Els organismes internacionals francesos. 
Les sigles. Aproximacions interculturals. Aspectes relatius a 
la gestió de la vida quotidiana en un país estranger de parla 
francesa en situacions de comunicació concretes. Redacció 
de documents senzills. 

28222 
DRET DE LA UNIÓ 
EUROPEA 

OB 6 

-La Unió Europea: evolució, principis, objectius i 
competències. 

-Les institucions i els òrgans de la Unió Europea. 

-L’ordenament jurídic de la Unió Europea. 

-L’aplicació del dret de la Unió Europea. 

-Les relacions entre el dret de la Unió Europea i el dret 
espanyol. 

-Les polítiques i accions de la Unió Europea. 

-Drets humans i ciutadania de la Unió. 

28223 
MÀRQUETING 
INTERNACIONAL 

OB 6 

· La internacionalització de l'empresa, l'entrada en mercats 
internacionals i activitats comercials a l'exterior. 

· Conceptes bàsics de màrqueting i aplicació al context 
internacional. 

· Factors condicionants per entrar en mercats 
internacionals. 

· Criteris d'aplicació de les variables del màrqueting mix 
(preu, producte, distribució i comunicació) en el context 
internacional i factors que determinen l'estandardització o 
adaptació a un determinat mercat. 

· Màrqueting de serveis internacionals i noves eines de 
promoció en línia. 

28224 
DRET DELS NEGOCIS 
INTERNACIONALS 

OB 6 

-Compravenda mercantil internacional 

-Incoterms 

-E-business global 

-Contractes de col·laboració en l'àmbit internacional: el 
contracte d'agència, el contracte de comissió, el contracte 
de mediació, els contractes de distribució i el contracte de 
franquícia. 

-Contractes de transport, tant de persones com de 
mercaderies. 

Grups de societats 

-Societat anònima europea 

-Responsabilitat social corporativa. 

 

28225 

DISSENY I GESTIÓ DE 
PROJECTES 
EMPRESARIALS 
INTERNACIONALS 

OB 6 

- Objectius, estratègies i estructura de projectes 
internacionals. Tipologia. 
- Cicle de vida d'un projecte. Fases i variables. 
- Identificació i gestió de projectes de diversos àmbits 
geogràfics i temàtics. 
- Fases en la gestió d'un projecte: iniciació, planificació, 
execució, control i tancament. 
- Acords i col·laboració. 
- Equips i lideratge en projectes internacionals 
- Gestió de riscos i incertesa. 

 

28226 

LLENGUA FRANCESA PER 
A LES RELACIONS 
INTERNACIONALS II 

OB 6 

Perfeccionament de la llengua francesa de les relacions 
internacionals. Estratègies de comunicació en assumptes 
internacionals. Resums i anàlisi de textos en llengua 
francesa sobre la informació internacional, el context polític 
i cultural dels països de llengua francesa. Redacció de 
documents administratius. Pràctiques en situacions 
estudiades: visites externes, participació en debats, 
presentació de projectes, organització d'esdeveniments 
internacionals. 

28227 

DRET PENAL 
INTERNACIONAL I 
TRANSNACIONAL 

OB 6 

I. Fonaments del dret penal internacional (definició, 
legitimació, origen i evolució, la part general del dret penal 
internacional). 

II. Delictes internacionals i transnacionals: core crimes 
(genocidi, delictes de lesa humanitat, delictes de guerra i 
agressió) i treaty crimes (terrorisme, corrupció, pirateria, 
tràfic de drogues, corrupció i blanqueig de capitals). 

III. Aplicació del dret penal internacional i transnacional 
(tribunals penals internacionals i instàncies nacionals). 

28228 
NACIONALITAT I 
ESTRANGERIA 

OB 6 

I) La regulació de l'estatut privat de la persona física en 
DIPR espanyol i la Llei aplicable a la seua determinació. 

II) L'adquisició de la nacionalitat espanyola. Causes de 
pèrdua i formes de recuperació. 

III) L'estatut personal de l'estranger a Espanya: refugiats, 
apàtrides i desplaçats. 

IV) Exercici dels drets i llibertats dels estrangers a Espanya. 

V) La reagrupació familiar i l'accés al mercat laboral dels 
estrangers a Espanya. La celebració de matrimonis 
internacionals. El cas dels matrimonis i unions de fet de 
conveniència. 

VI) El règim d’eixida dels estrangers: eixida voluntària i 
sancions. 

28229 
DRET INTERNACIONAL 
ECONÒMIC 

OB 6 

-Els fonaments del dret internacional econòmic: subjectes i 
processos de creació i aplicació. 

-El comerç internacional: l'OMC i els acords comercials 
regionals i bilaterals. 

-El sistema financer i monetari internacional: grups, fòrums i 
organitzacions internacionals (FMI i Banc Mundial). 

-La regulació dels moviments internacionals de capital i de 
les inversions estrangeres. 

-La cooperació per al desenvolupament: fonaments, 
subjectes; formació i execució de les normes, i els sistemes 
regionals i el sistema espanyol. 

-El dret internacional de l'empresa i dels treballadors. 

-L’arbitratge comercial internacional com a mitjà de solució 
de controvèrsies. 

-L’arbitratge d'inversió com a mitjà de solució de 
controvèrsies. 
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28221 

LLENGUA FRANCESA PER 
A LES RELACIONS 
INTERNACIONALS I 

OB 6 

Estudi de la llengua (aspectes morfològics, sintàctics i 
lexicosemàntics) i la cultura francesa, en situacions de 
comunicació relatives a les relacions internacionals amb 
França. Desenvolupament de la comprensió i expressió oral 
i escrita en llengua francesa a través de textos relacionats 
amb l'àmbit d'estudi com ara la presència de la llengua 
francesa al món. Relació de França amb els països de parla 
francesa. L'organització de les entitats territorials franceses. 
Els DOMS-TOMS. Els organismes internacionals francesos. 
Les sigles. Aproximacions interculturals. Aspectes relatius a 
la gestió de la vida quotidiana en un país estranger de parla 
francesa en situacions de comunicació concretes. Redacció 
de documents senzills. 

28222 
DRET DE LA UNIÓ 
EUROPEA 

OB 6 

-La Unió Europea: evolució, principis, objectius i 
competències. 

-Les institucions i els òrgans de la Unió Europea. 

-L’ordenament jurídic de la Unió Europea. 

-L’aplicació del dret de la Unió Europea. 

-Les relacions entre el dret de la Unió Europea i el dret 
espanyol. 

-Les polítiques i accions de la Unió Europea. 

-Drets humans i ciutadania de la Unió. 

28223 
MÀRQUETING 
INTERNACIONAL 

OB 6 

· La internacionalització de l'empresa, l'entrada en mercats 
internacionals i activitats comercials a l'exterior. 

· Conceptes bàsics de màrqueting i aplicació al context 
internacional. 

· Factors condicionants per entrar en mercats 
internacionals. 

· Criteris d'aplicació de les variables del màrqueting mix 
(preu, producte, distribució i comunicació) en el context 
internacional i factors que determinen l'estandardització o 
adaptació a un determinat mercat. 

· Màrqueting de serveis internacionals i noves eines de 
promoció en línia. 

28224 
DRET DELS NEGOCIS 
INTERNACIONALS 

OB 6 

-Compravenda mercantil internacional 

-Incoterms 

-E-business global 

-Contractes de col·laboració en l'àmbit internacional: el 
contracte d'agència, el contracte de comissió, el contracte 
de mediació, els contractes de distribució i el contracte de 
franquícia. 

-Contractes de transport, tant de persones com de 
mercaderies. 

Grups de societats 

-Societat anònima europea 

-Responsabilitat social corporativa. 

 

28225 

DISSENY I GESTIÓ DE 
PROJECTES 
EMPRESARIALS 
INTERNACIONALS 

OB 6 

- Objectius, estratègies i estructura de projectes 
internacionals. Tipologia. 
- Cicle de vida d'un projecte. Fases i variables. 
- Identificació i gestió de projectes de diversos àmbits 
geogràfics i temàtics. 
- Fases en la gestió d'un projecte: iniciació, planificació, 
execució, control i tancament. 
- Acords i col·laboració. 
- Equips i lideratge en projectes internacionals 
- Gestió de riscos i incertesa. 

 

28226 

LLENGUA FRANCESA PER 
A LES RELACIONS 
INTERNACIONALS II 

OB 6 

Perfeccionament de la llengua francesa de les relacions 
internacionals. Estratègies de comunicació en assumptes 
internacionals. Resums i anàlisi de textos en llengua 
francesa sobre la informació internacional, el context polític 
i cultural dels països de llengua francesa. Redacció de 
documents administratius. Pràctiques en situacions 
estudiades: visites externes, participació en debats, 
presentació de projectes, organització d'esdeveniments 
internacionals. 

28227 

DRET PENAL 
INTERNACIONAL I 
TRANSNACIONAL 

OB 6 

I. Fonaments del dret penal internacional (definició, 
legitimació, origen i evolució, la part general del dret penal 
internacional). 

II. Delictes internacionals i transnacionals: core crimes 
(genocidi, delictes de lesa humanitat, delictes de guerra i 
agressió) i treaty crimes (terrorisme, corrupció, pirateria, 
tràfic de drogues, corrupció i blanqueig de capitals). 

III. Aplicació del dret penal internacional i transnacional 
(tribunals penals internacionals i instàncies nacionals). 

28228 
NACIONALITAT I 
ESTRANGERIA 

OB 6 

I) La regulació de l'estatut privat de la persona física en 
DIPR espanyol i la Llei aplicable a la seua determinació. 

II) L'adquisició de la nacionalitat espanyola. Causes de 
pèrdua i formes de recuperació. 

III) L'estatut personal de l'estranger a Espanya: refugiats, 
apàtrides i desplaçats. 

IV) Exercici dels drets i llibertats dels estrangers a Espanya. 

V) La reagrupació familiar i l'accés al mercat laboral dels 
estrangers a Espanya. La celebració de matrimonis 
internacionals. El cas dels matrimonis i unions de fet de 
conveniència. 

VI) El règim d’eixida dels estrangers: eixida voluntària i 
sancions. 

28229 
DRET INTERNACIONAL 
ECONÒMIC 

OB 6 

-Els fonaments del dret internacional econòmic: subjectes i 
processos de creació i aplicació. 

-El comerç internacional: l'OMC i els acords comercials 
regionals i bilaterals. 

-El sistema financer i monetari internacional: grups, fòrums i 
organitzacions internacionals (FMI i Banc Mundial). 

-La regulació dels moviments internacionals de capital i de 
les inversions estrangeres. 

-La cooperació per al desenvolupament: fonaments, 
subjectes; formació i execució de les normes, i els sistemes 
regionals i el sistema espanyol. 

-El dret internacional de l'empresa i dels treballadors. 

-L’arbitratge comercial internacional com a mitjà de solució 
de controvèrsies. 

-L’arbitratge d'inversió com a mitjà de solució de 
controvèrsies. 
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ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

QUART CURS - SEMESTRE 7 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

TERCER CURS (Cont.) - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

28230 
FINANCES 
INTERNACIONALS 

OB 6 

Entre els aspectes que s'aborden destaquen: 
· El marc institucional de l'activitat econòmica i financera 
internacional. 
o Governança econòmica i financera en un entorn 
internacional. 
o Sistema financer internacional. 
o Mercats de béns i mercats financers en una economia 
oberta 
o Balança comercial i balança de pagaments. 
o Formació dels tipus de canvi. Teories explicatives i ajust 
de la balança de pagaments. 
o El mercat de divises (FOREX). 
· Mercats internacionals: funcionament, organització i 
instruments 
o El mercat interbancari. 
o Mercats de deute. 
o Mercats de capitals. 
o Mercats de derivats. 
o Mercats de matèries primeres. 
· Comerç internacional: la problemàtica del cobrament, 
pagament i finançament en divises. 
o Exposició al risc de canvi. 
o Mesura i cobertura del risc de canvi; assegurança de 
canvi, futurs, opcions i productes estructurats de cobertura. 
· Gestió financera internacional 
o Especulació i risc en el mercat de divises 
o Decisions d'inversió en el context internacional 
o Finançament en els mercats internacionals. Préstecs en 
divises. Risc de tipus de canvi d'actius i passius 
o Risc país i risc sobirà 
o La gestió del risc de tipus d'interés 
o La gestió del risc de crèdit internacional 
o Modelització i predicció dels tipus de canvi. 

 
28231 

POLÍTICA EXTERIOR I 
DIPLOMÀCIA PÚBLICA 
D'ESPANYA 

OB 6 

-Introducció a l'estudi de la política exterior espanyola. 

-La política exterior espanyola: una perspectiva històrica. 

-L’organització de l'acció exterior espanyola. 

-L’elaboració de la política exterior espanyola: el procés 
d'adopció de decisions. 

-L’acció exterior espanyola i la Unió Europea. 

-Els àmbits materials de la política exterior d'Espanya. 

Àrees geogràfiques de la política exterior d'Espanya. 

-La diplomàcia pública com instrument de la política 
exterior d'Espanya. 

-Diplomàcia pública i actors de la societat civil. 

-Empreses públiques i protecció de béns jurídics globals. 

-La diplomàcia preventiva. 

28232 
FISCALITAT 
INTERNACIONAL 

OB 6 

- Impost sobre la renda de no residents. 

- Convenis de doble imposició. 

- Incidència del dret de la Unió Europea en l'àmbit tributari. 

- Cooperació fiscal internacional. 

28233 

MÈTODES ALTERNATIUS 
DE SOLUCIÓ DE 
CONFLICTES EN L'ÀMBIT 
INTERNACIONAL 

OB 6 

Mòdul I 

I. Anàlisi del conflicte i avaluació de la via més adequada 
de resolució de la controvèrsia. Avantatges i inconvenients 
de l'arbitratge i de la mediació en assumptes interns i 
internacionals. II. L'arbitratge intern: concepte, classes, 
àmbit d'aplicació, procediment i eficàcia dels laudes 
arbitrals. 

III. La mediació en assumptes interns: concepte, classes, 
àmbit d'aplicació, procediment i eficàcia dels acords 
mitjans. 

Mòdul II 

IV. L'arbitratge en assumptes internacionals: concepte, 
classes, àmbits d'aplicació, procediment i execució 
extraterritorial dels laudes arbitrals. 

V. La mediació transfronterera: concepte, classes, àmbits 
d'aplicació, procediments i execució extraterritorial dels 
acords mitjans. 

VI. La mediació en contextos interculturals amb persones 
d’altres països. 
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ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

QUART CURS - SEMESTRE 7 (30 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

TERCER CURS (Cont.) - SEMESTRE 6 (30 ECTS)

28230 
FINANCES 
INTERNACIONALS 

OB 6 

Entre els aspectes que s'aborden destaquen: 
· El marc institucional de l'activitat econòmica i financera 
internacional. 
o Governança econòmica i financera en un entorn 
internacional. 
o Sistema financer internacional. 
o Mercats de béns i mercats financers en una economia 
oberta 
o Balança comercial i balança de pagaments. 
o Formació dels tipus de canvi. Teories explicatives i ajust 
de la balança de pagaments. 
o El mercat de divises (FOREX). 
· Mercats internacionals: funcionament, organització i 
instruments 
o El mercat interbancari. 
o Mercats de deute. 
o Mercats de capitals. 
o Mercats de derivats. 
o Mercats de matèries primeres. 
· Comerç internacional: la problemàtica del cobrament, 
pagament i finançament en divises. 
o Exposició al risc de canvi. 
o Mesura i cobertura del risc de canvi; assegurança de 
canvi, futurs, opcions i productes estructurats de cobertura. 
· Gestió financera internacional 
o Especulació i risc en el mercat de divises 
o Decisions d'inversió en el context internacional 
o Finançament en els mercats internacionals. Préstecs en 
divises. Risc de tipus de canvi d'actius i passius 
o Risc país i risc sobirà 
o La gestió del risc de tipus d'interés 
o La gestió del risc de crèdit internacional 
o Modelització i predicció dels tipus de canvi. 

 
28231 

POLÍTICA EXTERIOR I 
DIPLOMÀCIA PÚBLICA 
D'ESPANYA 

OB 6 

-Introducció a l'estudi de la política exterior espanyola. 

-La política exterior espanyola: una perspectiva històrica. 

-L’organització de l'acció exterior espanyola. 

-L’elaboració de la política exterior espanyola: el procés 
d'adopció de decisions. 

-L’acció exterior espanyola i la Unió Europea. 

-Els àmbits materials de la política exterior d'Espanya. 

Àrees geogràfiques de la política exterior d'Espanya. 

-La diplomàcia pública com instrument de la política 
exterior d'Espanya. 

-Diplomàcia pública i actors de la societat civil. 

-Empreses públiques i protecció de béns jurídics globals. 

-La diplomàcia preventiva. 

28232 
FISCALITAT 
INTERNACIONAL 

OB 6 

- Impost sobre la renda de no residents. 

- Convenis de doble imposició. 

- Incidència del dret de la Unió Europea en l'àmbit tributari. 

- Cooperació fiscal internacional. 

28233 

MÈTODES ALTERNATIUS 
DE SOLUCIÓ DE 
CONFLICTES EN L'ÀMBIT 
INTERNACIONAL 

OB 6 

Mòdul I 

I. Anàlisi del conflicte i avaluació de la via més adequada 
de resolució de la controvèrsia. Avantatges i inconvenients 
de l'arbitratge i de la mediació en assumptes interns i 
internacionals. II. L'arbitratge intern: concepte, classes, 
àmbit d'aplicació, procediment i eficàcia dels laudes 
arbitrals. 

III. La mediació en assumptes interns: concepte, classes, 
àmbit d'aplicació, procediment i eficàcia dels acords 
mitjans. 

Mòdul II 

IV. L'arbitratge en assumptes internacionals: concepte, 
classes, àmbits d'aplicació, procediment i execució 
extraterritorial dels laudes arbitrals. 

V. La mediació transfronterera: concepte, classes, àmbits 
d'aplicació, procediments i execució extraterritorial dels 
acords mitjans. 

VI. La mediació en contextos interculturals amb persones 
d’altres països. 
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ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

28236 

ESTUDIS REGIONALS DE 
ÀREA III (AMÈRICA DEL 
NORD I LLATINOAMÈRICA) 

OB 6 

Unitat I. Amèrica en el món contemporani 

I. Els processos de les diverses independències 
americanes. 

2. La consolidació i la reconstrucció: problemes dels 
diversos estats americans. 

3. Els orígens de l'hegemonia dels EUA. L'època oligàrquica 
a l’Amèrica Llatina. 

4. Amèrica entre la guerra i la revolució: de la Primera 
Guerra Mundial a la Revolució Cubana i el període de JF 
Kennedy. 

5. De l'Aliança per al Progrés a la democratització i la 
desmilitarització. 

Unitat II Aspectes politicoadministratius d'Amèrica del Nord i 
Llatinoamèrica 

1. Indicadors dels sistemes polítics a Amèrica del Nord i 
Llatinoamèrica. 

2. Sistemes politicoadministratius d'Amèrica del Nord i 
Llatinoamèrica. 

3. Democràcia, eleccions i sistemes de partits a Amèrica del 
Nord i l’Amèrica Llatina. 

4. Sistemes d'integració regional a Amèrica del Nord i 
Llatinoamèrica. 

5. Actors i moviments socials a Amèrica del Nord i 
Llatinoamèrica. 

Unitat III Estratègies d'implantació i gestió d'empreses en 
l'àrea d’Amèrica del Nord-Llatinoamèrica 

1. Context econòmic de les diferents regions del continent 
americà. 

2. Agents econòmics en els mercats nord-americà i 
llatinoamericà. 

3. Diferències en els sistemes de gestió 

4. Identificació d'oportunitats de negoci en l'àrea americana. 

5. Disseny i implantació d'estratègies d'internacionalització 
d'empreses que vulguen competir en les diverses regions 
de l'àrea americana. 

28237 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 

- El treball de fi de grau (TFG) consisteix en un treball 
original, autònom i personal, que cada estudiant ha de fer 
amb l'orientació d'un tutor, en els termes establits per la 
Comissió Acadèmica del Grau en Relacions Internacionals. 
- El tutor ha de fixar clarament amb l'estudiant el tema i els 
objectius del TFG, supervisar-ne el procés d'elaboració i 
donar el vistiplau a la presentació i defensa del TFG. Els 
TFG són avaluats per una comissió o tribunal constituït amb 
aquesta finalitat. 
Continguts teòrics i pràctics: 
- El TFG consisteix en l'elaboració i defensa d'una memòria, 
dictamen, projecte o treball individual orientat a l'avaluació 
de competències associades al títol. 
- El TFG pot comportar l'assistència a seminaris o altres 
activitats presencials per a la realització del treball. 

 

28234 
ESTUDIS REGIONALS DE 
L'ÀREA I (MEDITERRÀNIA) 

OB 6 

Unitat I El món mediterrani en les relacions internacionals: 
.- 

1. El món mediterrani de postguerra, la independència dels 
estats del Magrib i la dinàmica de blocs de la guerra freda. 

2. El conflicte palestí-israelià i el nacionalisme àrab dels 
estats del Mashriq. 

3. Els estats mediterranis de la convergència europea: 
dinàmiques i diferències Nord-Sud. 

4. El conflicte de Iugoslàvia: desmembrament i processos 
cap a la Unió Europea. 

5.-La Primavera Àrab i les seues repercussions en els 
estats de la regió mediterrània 

Unitat II Aspectes politicoadministratius de la Mediterrània 

1. Divisió territorial de la regió de la Mediterrània i 
precisions conceptuals prèvies. 

2. Règims polítics de la Mediterrània. 

3. Tendències i processos de canvi polític a la 
Mediterrània. 

4. Religió i política a la Mediterrània. 

5. Moviments socials i polítics en els països de la 
Mediterrània 

6. Organitzacions regionals i supranacionals en la 
geopolítica de la Mediterrània 

7. Relacions amb la Unió Europea. 

Unitat III Estratègies d'implantació i gestió d'empreses a la 
Mediterrània 

1. Context econòmic de l'àrea mediterrània 

2. Agents econòmics en el mercat mediterrani 

3. Diferències en els sistemes de gestió 

4. Identificació d'oportunitats de negoci en l'àrea 
mediterrània. 

5. Disseny i implantació d'estratègies d'internacionalització 
d'empreses que vulguen competir en l'àrea mediterrània. 

 

28235 
ESTUDIS REGIONALS DE 
L'ÀREA II (ÀSIA-PACÍFIC) 

OB 6 

- Unitat I El món asiàtic contemporani: una aproximació 

- 1.- La Xina: de les Guerres de l'Opi a l'actualitat. 

- 2.- L'Imperi del Sol Naixent: Japó i la seua adaptabilitat. 

- 3. La República de l'Índia i el Pakistan. 

- 4.- El Sud-est Asiàtic i la seua diversitat històrica. 

- 5. Les fronteres d'Àsia. 

- 6.- Els processos d'integració: ASEAN 

- Unitat II Aspectes politicoadministratius 

- 1. Indicadors dels sistemes polítics en l'estructura Àsia-
Pacífic 

- 2. Sistemes politicoadministratius i ideologies en Àsia-
Pacífic 

- 3. Democràcia, eleccions i sistemes de partits en Àsia-
Pacífic 

- 4. Sistemes d'integració regional en Àsia-Pacífic 

- 5. Actors i moviments socials en Àsia-Pacífic 

- Unitat III Estratègies d'implantació i gestió d'empreses a 
l'àrea Àsia-Pacífic 

- 1. Context econòmic de les diferents zones de l'eix Àsia-
Pacífic 

- 2. Agents econòmics en les diverses zones de l'eix Àsia-
Pacífic 

- 3. Diferències en els sistemes de gestió 

- 4. Identificació d'oportunitats de negoci a l'àrea Àsia-Pacífic. 

- 5. Disseny i implantació d'estratègies d'internacionalització 
d'empreses que vulguen competir en l'àrea d’Àsia-Pacífic. 

 



R
E
LA

C
IO

N
S
 I
N

TE
R
N

A
C
IO

N
A

LS

www.ua.esRELACIONS INTERNACIONALS

www.ua.es19 20

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTSContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

QUART CURS (Cont.) - SEMESTRE 7 (30 ECTS) QUART CURS (2)- SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 12 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA  18 ECTS)

QUART CURS (2)-  SEMESTRE 8 (FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 12 ECTS + FORMACIÓ OPTATIVA  18 ECTS)

ContingutsCodi Assignatura Tipus ECTS

28236 

ESTUDIS REGIONALS DE 
ÀREA III (AMÈRICA DEL 
NORD I LLATINOAMÈRICA) 

OB 6 

Unitat I. Amèrica en el món contemporani 

I. Els processos de les diverses independències 
americanes. 

2. La consolidació i la reconstrucció: problemes dels 
diversos estats americans. 

3. Els orígens de l'hegemonia dels EUA. L'època oligàrquica 
a l’Amèrica Llatina. 

4. Amèrica entre la guerra i la revolució: de la Primera 
Guerra Mundial a la Revolució Cubana i el període de JF 
Kennedy. 

5. De l'Aliança per al Progrés a la democratització i la 
desmilitarització. 

Unitat II Aspectes politicoadministratius d'Amèrica del Nord i 
Llatinoamèrica 

1. Indicadors dels sistemes polítics a Amèrica del Nord i 
Llatinoamèrica. 

2. Sistemes politicoadministratius d'Amèrica del Nord i 
Llatinoamèrica. 

3. Democràcia, eleccions i sistemes de partits a Amèrica del 
Nord i l’Amèrica Llatina. 

4. Sistemes d'integració regional a Amèrica del Nord i 
Llatinoamèrica. 

5. Actors i moviments socials a Amèrica del Nord i 
Llatinoamèrica. 

Unitat III Estratègies d'implantació i gestió d'empreses en 
l'àrea d’Amèrica del Nord-Llatinoamèrica 

1. Context econòmic de les diferents regions del continent 
americà. 

2. Agents econòmics en els mercats nord-americà i 
llatinoamericà. 

3. Diferències en els sistemes de gestió 

4. Identificació d'oportunitats de negoci en l'àrea americana. 

5. Disseny i implantació d'estratègies d'internacionalització 
d'empreses que vulguen competir en les diverses regions 
de l'àrea americana. 

28237 TREBALL DE FI DE GRAU OB 6 

- El treball de fi de grau (TFG) consisteix en un treball 
original, autònom i personal, que cada estudiant ha de fer 
amb l'orientació d'un tutor, en els termes establits per la 
Comissió Acadèmica del Grau en Relacions Internacionals. 
- El tutor ha de fixar clarament amb l'estudiant el tema i els 
objectius del TFG, supervisar-ne el procés d'elaboració i 
donar el vistiplau a la presentació i defensa del TFG. Els 
TFG són avaluats per una comissió o tribunal constituït amb 
aquesta finalitat. 
Continguts teòrics i pràctics: 
- El TFG consisteix en l'elaboració i defensa d'una memòria, 
dictamen, projecte o treball individual orientat a l'avaluació 
de competències associades al títol. 
- El TFG pot comportar l'assistència a seminaris o altres 
activitats presencials per a la realització del treball. 

 

28234 
ESTUDIS REGIONALS DE 
L'ÀREA I (MEDITERRÀNIA) 

OB 6 

Unitat I El món mediterrani en les relacions internacionals: 
.- 

1. El món mediterrani de postguerra, la independència dels 
estats del Magrib i la dinàmica de blocs de la guerra freda. 

2. El conflicte palestí-israelià i el nacionalisme àrab dels 
estats del Mashriq. 

3. Els estats mediterranis de la convergència europea: 
dinàmiques i diferències Nord-Sud. 

4. El conflicte de Iugoslàvia: desmembrament i processos 
cap a la Unió Europea. 

5.-La Primavera Àrab i les seues repercussions en els 
estats de la regió mediterrània 

Unitat II Aspectes politicoadministratius de la Mediterrània 

1. Divisió territorial de la regió de la Mediterrània i 
precisions conceptuals prèvies. 

2. Règims polítics de la Mediterrània. 

3. Tendències i processos de canvi polític a la 
Mediterrània. 

4. Religió i política a la Mediterrània. 

5. Moviments socials i polítics en els països de la 
Mediterrània 

6. Organitzacions regionals i supranacionals en la 
geopolítica de la Mediterrània 

7. Relacions amb la Unió Europea. 

Unitat III Estratègies d'implantació i gestió d'empreses a la 
Mediterrània 

1. Context econòmic de l'àrea mediterrània 

2. Agents econòmics en el mercat mediterrani 

3. Diferències en els sistemes de gestió 

4. Identificació d'oportunitats de negoci en l'àrea 
mediterrània. 

5. Disseny i implantació d'estratègies d'internacionalització 
d'empreses que vulguen competir en l'àrea mediterrània. 

 

28235 
ESTUDIS REGIONALS DE 
L'ÀREA II (ÀSIA-PACÍFIC) 

OB 6 

- Unitat I El món asiàtic contemporani: una aproximació 

- 1.- La Xina: de les Guerres de l'Opi a l'actualitat. 

- 2.- L'Imperi del Sol Naixent: Japó i la seua adaptabilitat. 

- 3. La República de l'Índia i el Pakistan. 

- 4.- El Sud-est Asiàtic i la seua diversitat històrica. 

- 5. Les fronteres d'Àsia. 

- 6.- Els processos d'integració: ASEAN 

- Unitat II Aspectes politicoadministratius 

- 1. Indicadors dels sistemes polítics en l'estructura Àsia-
Pacífic 

- 2. Sistemes politicoadministratius i ideologies en Àsia-
Pacífic 

- 3. Democràcia, eleccions i sistemes de partits en Àsia-
Pacífic 

- 4. Sistemes d'integració regional en Àsia-Pacífic 

- 5. Actors i moviments socials en Àsia-Pacífic 

- Unitat III Estratègies d'implantació i gestió d'empreses a 
l'àrea Àsia-Pacífic 

- 1. Context econòmic de les diferents zones de l'eix Àsia-
Pacífic 

- 2. Agents econòmics en les diverses zones de l'eix Àsia-
Pacífic 

- 3. Diferències en els sistemes de gestió 

- 4. Identificació d'oportunitats de negoci a l'àrea Àsia-Pacífic. 

- 5. Disseny i implantació d'estratègies d'internacionalització 
d'empreses que vulguen competir en l'àrea d’Àsia-Pacífic. 
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28238 
DRET AMBIENTAL I DE LA 
SOSTENIBILITAT 

OP 6 

-Dret ambiental i desenvolupament sostenible. Conceptes, 
principis i fonaments jurídics nacionals i internacionals. 

-Estructura i organització de l'administració pública 
ambiental. El paper de les organitzacions no 
governamentals en el desenvolupament sostenible. 

-L’acció dels estats en la prevenció i gestió de riscos i 
desafiaments ambientals: Canvi climàtic. Biodiversitat. 
Política energètica. 

-Transparència i accés a la informació ambiental. L'accés a 
la justícia d'organitzacions no governamentals. 

-Les avaluacions ambientals com a principal tècnica 
preventiva: reconeixement internacional i obligada 
articulació en els sistemes nacionals. 

-Responsabilitat per danys ambientals. El paper dels estats 
i exigibilitat en els sistemes nacionals. 

-La sostenibilitat ambiental en la responsabilitat social de 
l'empresa. 

28239 

EL MÓN ÀRAB ISLÀMIC 
MEDITERRANI EN LES 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

OP 6 

Analitza, des del punt de vista teòric i conceptual, les 
relacions internacionals dels països àrabs i islàmics al nord 
d'Àfrica i l’Orient Mitjà i, en particular, els situats a la conca 
mediterrània. Es pretén fer un exhaustiu estudi de la 
situació política, social, econòmica i geoestratègica 
d'aquests estats, de les seues relacions i dels vincles que 
mantenen amb Espanya i la Unió Europea. 

Per a això, ens aturarem en els actors, els factors, 
l’estructura i les funcions del sistema regional àrab. 
Posarem especial èmfasi en les polítiques exteriors dels 
estats de la regió i en les relacions de poder vigents en les 
relacions interàrabs. 

També es presta atenció als processos d'integració 
regional, la negociació i resolució de conflictes, els 
processos de canvi polític, la situació dels drets humans, 
els moviments migratoris, la cooperació internacional, la 
proliferació armamentística i les amenaces a la seguretat. 

28240 

SISTEMA INTERNACIONAL 
DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 

OP 6 

Els continguts de l'assignatura tenen per finalitat l'adquisició 
de coneixements teòrics i aplicats sobre un àmbit específic 
de les relacions internacionals: la cooperació al 
desenvolupament. Aquest àmbit ha adquirit una gran 
rellevància en les últimes dècades com a conseqüència, 
entre altres factors, de la globalització de l'activitat 
econòmica, l'aprovació d'acords intergovernamentals 
d’àmbit mundial com ara els objectius de desenvolupament 
sostenible o la consolidació de l'anomenada cooperació 
SUD-SUD. 

Els continguts s'estructuren en tres blocs temàtics. En el 
primer s'exposen, a manera d'introducció, els fonaments 
teòrics i principis institucionals de la cooperació 
internacional al desenvolupament i la seua organització. En 
el segon s'aborda l'anàlisi teòrica i aplicada del paradigma 
del desenvolupament humà i sostenible, a més de les 
crítiques i els enfocaments alternatius. Finalment, en el 
tercer bloc s'estudien les principals institucions que 
articulen la cooperació al desenvolupament i s'aborden les 
contingències de l’aplicació pràctica i els corresponents 
instruments operatius d’aquesta, aprofundint en la dimensió 
de l'ètica col·lectiva que proporciona a les relacions 
internacionals. 

28241 

LA GLOBALITZACIÓ 
ECONÒMICA EN 
PERSPECTIVA HISTÒRICA 

OP 6 

Evolució de les relacions econòmiques internacionals, de 
les institucions econòmiques i les polítiques 
desenvolupades en el segle XX. Naixement i 
desenvolupament de les grans empreses multinacionals. 
Tot això emmarcat en l'estudi de l'evolució de l'economia 
mundial. 

-Continguts teòrics i pràctics: 

1- La primera globalització (1820-1913) i l'economia política 
clàssica. 

2.- Els crítics de la globalització (historicistes i marxistes) i 
la seua influència en la política econòmica de les potències 
emergents. Naixement de les grans empreses i primers 
passos en la internacionalització. 

3.- La desintegració de les relacions econòmiques 
internacionals durant el període d'entreguerres. Els 
economistes neoclàssics davant les noves tendències. 

4.- La reconstrucció de l'ordre econòmic internacional 
després de la Segona Guerra Mundial. Nous marcs i noves 
idees: 

Keynesianisme i planificació en les economies capitalistes. 

5.- La crisi del sistema de Bretton Woods i la segona 
globalització. El paper de les grans empreses 
multinacionals en el procés. Els new classicals economists 
com a suport doctrinal de la nova era global. 

6.- Nous reptes de l'economia internacional: crisi 
econòmica, economies emergents, canvi tècnic, 
descentralització de la producció i governança global. 
Noves idees o modernització de les tradicions 
econòmiques? 

28242 

RELACIONS 
INSTITUCIONALS I 
PROTOCOL 
INTERNACIONAL 

OP 6 

-Aproximació a les relacions institucionals en l'esfera 
pública i privada; processos de gestió i negociació en les 
relacionals institucionals d'alt nivell. 

-La diplomàcia pública (o moderna) com a evolució de la 
diplomàcia tradicional; aproximació als fonaments i principis 
bàsics del protocol i el cerimonial, amb especial incidència 
en el context internacional (precedències, normes i usos 
protocol·laris); resolució de conflictes i gestió d'assumptes 
públics (public affairs), aplicant regles bàsiques del protocol 
internacional; protocol intercultural en la implementació de 
les polítiques públiques. 

-Protocol intercultural en la gestió de negociacions privades. 

Estratègies de comunicació relacionals per a la negociació 
política, institucional, empresarial i amb el tercer sector 
(associacions i entitats no governamentals sense ànim de 
lucre). 

Establiment de l'agenda pública, política i dels mitjans a 
través d'esdeveniments, actes o esdeveniments 
internacionals d'elevada notorietat i repercussió mediàtica. 

 

28243 

LINGÜÍSTICA I 
INTERCULTURALITAT: 
COMUNICACIÓ EFICAÇ 
PER A LES RELACIONS 
INTERNACIONALS 

OP 6 

Introducció a la lingüística i la pragmàtica intercultural. La 
competència intercultural. 

Comunicació i cultura: La comunicació intercultural en les 
relacions internacionals. 

Els actes de parla: la codificació de la comunicació en les 
cultures. 

La dixi: comunicar allò personal, social, temporal i espacial. 
Comunicació implícita: pressuposicions, màximes i 
implicatures. 

La conversa: introducció a l'anàlisi del discurs i de la 
conversa. 

La cortesia: estratègies de comunicació en les relacions 
internacionals. 

El llenguatge no verbal: de la kinèsica a la proxèmica a 
través de les cultures. 
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28238 
DRET AMBIENTAL I DE LA 
SOSTENIBILITAT 

OP 6 

-Dret ambiental i desenvolupament sostenible. Conceptes, 
principis i fonaments jurídics nacionals i internacionals. 

-Estructura i organització de l'administració pública 
ambiental. El paper de les organitzacions no 
governamentals en el desenvolupament sostenible. 

-L’acció dels estats en la prevenció i gestió de riscos i 
desafiaments ambientals: Canvi climàtic. Biodiversitat. 
Política energètica. 

-Transparència i accés a la informació ambiental. L'accés a 
la justícia d'organitzacions no governamentals. 

-Les avaluacions ambientals com a principal tècnica 
preventiva: reconeixement internacional i obligada 
articulació en els sistemes nacionals. 

-Responsabilitat per danys ambientals. El paper dels estats 
i exigibilitat en els sistemes nacionals. 

-La sostenibilitat ambiental en la responsabilitat social de 
l'empresa. 

28239 

EL MÓN ÀRAB ISLÀMIC 
MEDITERRANI EN LES 
RELACIONS 
INTERNACIONALS 

OP 6 

Analitza, des del punt de vista teòric i conceptual, les 
relacions internacionals dels països àrabs i islàmics al nord 
d'Àfrica i l’Orient Mitjà i, en particular, els situats a la conca 
mediterrània. Es pretén fer un exhaustiu estudi de la 
situació política, social, econòmica i geoestratègica 
d'aquests estats, de les seues relacions i dels vincles que 
mantenen amb Espanya i la Unió Europea. 

Per a això, ens aturarem en els actors, els factors, 
l’estructura i les funcions del sistema regional àrab. 
Posarem especial èmfasi en les polítiques exteriors dels 
estats de la regió i en les relacions de poder vigents en les 
relacions interàrabs. 

També es presta atenció als processos d'integració 
regional, la negociació i resolució de conflictes, els 
processos de canvi polític, la situació dels drets humans, 
els moviments migratoris, la cooperació internacional, la 
proliferació armamentística i les amenaces a la seguretat. 

28240 

SISTEMA INTERNACIONAL 
DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 

OP 6 

Els continguts de l'assignatura tenen per finalitat l'adquisició 
de coneixements teòrics i aplicats sobre un àmbit específic 
de les relacions internacionals: la cooperació al 
desenvolupament. Aquest àmbit ha adquirit una gran 
rellevància en les últimes dècades com a conseqüència, 
entre altres factors, de la globalització de l'activitat 
econòmica, l'aprovació d'acords intergovernamentals 
d’àmbit mundial com ara els objectius de desenvolupament 
sostenible o la consolidació de l'anomenada cooperació 
SUD-SUD. 

Els continguts s'estructuren en tres blocs temàtics. En el 
primer s'exposen, a manera d'introducció, els fonaments 
teòrics i principis institucionals de la cooperació 
internacional al desenvolupament i la seua organització. En 
el segon s'aborda l'anàlisi teòrica i aplicada del paradigma 
del desenvolupament humà i sostenible, a més de les 
crítiques i els enfocaments alternatius. Finalment, en el 
tercer bloc s'estudien les principals institucions que 
articulen la cooperació al desenvolupament i s'aborden les 
contingències de l’aplicació pràctica i els corresponents 
instruments operatius d’aquesta, aprofundint en la dimensió 
de l'ètica col·lectiva que proporciona a les relacions 
internacionals. 

28241 

LA GLOBALITZACIÓ 
ECONÒMICA EN 
PERSPECTIVA HISTÒRICA 

OP 6 

Evolució de les relacions econòmiques internacionals, de 
les institucions econòmiques i les polítiques 
desenvolupades en el segle XX. Naixement i 
desenvolupament de les grans empreses multinacionals. 
Tot això emmarcat en l'estudi de l'evolució de l'economia 
mundial. 

-Continguts teòrics i pràctics: 

1- La primera globalització (1820-1913) i l'economia política 
clàssica. 

2.- Els crítics de la globalització (historicistes i marxistes) i 
la seua influència en la política econòmica de les potències 
emergents. Naixement de les grans empreses i primers 
passos en la internacionalització. 

3.- La desintegració de les relacions econòmiques 
internacionals durant el període d'entreguerres. Els 
economistes neoclàssics davant les noves tendències. 

4.- La reconstrucció de l'ordre econòmic internacional 
després de la Segona Guerra Mundial. Nous marcs i noves 
idees: 

Keynesianisme i planificació en les economies capitalistes. 

5.- La crisi del sistema de Bretton Woods i la segona 
globalització. El paper de les grans empreses 
multinacionals en el procés. Els new classicals economists 
com a suport doctrinal de la nova era global. 

6.- Nous reptes de l'economia internacional: crisi 
econòmica, economies emergents, canvi tècnic, 
descentralització de la producció i governança global. 
Noves idees o modernització de les tradicions 
econòmiques? 

28242 

RELACIONS 
INSTITUCIONALS I 
PROTOCOL 
INTERNACIONAL 

OP 6 

-Aproximació a les relacions institucionals en l'esfera 
pública i privada; processos de gestió i negociació en les 
relacionals institucionals d'alt nivell. 

-La diplomàcia pública (o moderna) com a evolució de la 
diplomàcia tradicional; aproximació als fonaments i principis 
bàsics del protocol i el cerimonial, amb especial incidència 
en el context internacional (precedències, normes i usos 
protocol·laris); resolució de conflictes i gestió d'assumptes 
públics (public affairs), aplicant regles bàsiques del protocol 
internacional; protocol intercultural en la implementació de 
les polítiques públiques. 

-Protocol intercultural en la gestió de negociacions privades. 

Estratègies de comunicació relacionals per a la negociació 
política, institucional, empresarial i amb el tercer sector 
(associacions i entitats no governamentals sense ànim de 
lucre). 

Establiment de l'agenda pública, política i dels mitjans a 
través d'esdeveniments, actes o esdeveniments 
internacionals d'elevada notorietat i repercussió mediàtica. 

 

28243 

LINGÜÍSTICA I 
INTERCULTURALITAT: 
COMUNICACIÓ EFICAÇ 
PER A LES RELACIONS 
INTERNACIONALS 

OP 6 

Introducció a la lingüística i la pragmàtica intercultural. La 
competència intercultural. 

Comunicació i cultura: La comunicació intercultural en les 
relacions internacionals. 

Els actes de parla: la codificació de la comunicació en les 
cultures. 

La dixi: comunicar allò personal, social, temporal i espacial. 
Comunicació implícita: pressuposicions, màximes i 
implicatures. 

La conversa: introducció a l'anàlisi del discurs i de la 
conversa. 

La cortesia: estratègies de comunicació en les relacions 
internacionals. 

El llenguatge no verbal: de la kinèsica a la proxèmica a 
través de les cultures. 
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28244 

COMUNICACIÓ 
CORPORATIVA 
INTERNACIONAL 

OP 6 

-Visió integrada i estratègica de la comunicació corporativa 
a les organitzacions multinacionals, o amb vocació 
internacional, especialment privades, grans i pimes 
(familiars o d'una altra naturalesa), en un context global 
marcat per la valorització dels intangibles, la interconnexió 
digital i els problemes mediambientals i socials. 

-La planificació estratègica de la comunicació corporativa i 
la imatge, marca i reputació corporatives en organitzacions 
amb vocació internacional i global. 

-Comunicació i branding corporatius en un context 
internacional. 

-Comunicació, valors, diversitat i multiculturalitat 
corporatives. 

Perfil professional, habilitats i tendències. 

28245 

CONFLICTES 
TERRITORIALS I 
MIGRACIONS FORÇADES 

OP 6 

- Migracions, conflictes, violència i tensió. Conceptes, actors 
i classificació de conflictes. 

- Les fronteres com a espais de conflictes. 

- Geografia dels desplaçaments forçosos. Una realitat 
inherent a l'actual ordre geopolític. 

- Impactes socioterritorials de les migracions forçades. 

- Anàlisi de casos. 

28246 

SISTEMES SOCIALS I 
COMPARATS: GLOBAL 
SOCIOLOGY 

OP 6 

Temari 

UNITAT DIDÀCTICA I. INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA 
GLOBAL 

TEMA 1. Teories sobre la configuració de la societat global: 
del neoliberalisme a la teoria del sistema món. 

TEMA 2. Conceptes per a una sociologia global: 
globalització, globalització, postcolonialisme, colonialitat, 
potències globals i regionals, estats fallits, dependència, 
ciutat global, transnacionalisme. 

TEMA 3. Principals actors de la societat global: estats i 
entitats supranacionals (EUA, la Xina, Unió Europea, 
Rússia, Japó i potències regionals), organismes 
internacionals, ONG globals, empreses multinacionals, 
mitjans de comunicació, acords econòmics, polítics o 
militars internacionals. 

TEMA 4. Fonts de dades sobre la sociologia global: bases 
de dades i centres de producció i anàlisi d'informació sobre 
la societat global. Les enquestes d'opinió i situació 
internacionals, compendis estadístics, informes oficials i la 
investigació acadèmica. 

UNITAT DIDÀCTICA II. L'AGENDA GLOBAL: SISTEMES 
SOCIALS COMPARATS 

TEMA 5. La pau i la seguretat internacionals: militarisme, 
terrorisme, intervencions en missions militars i de pau. 

TEMA 6. Desigualtats socials: distribució de la riquesa, la 
pobresa, discriminació i racisme. 

TEMA 7. Perspectives sociològiques de les polítiques de 
població: envelliment i migració. 

TEMA 8. Crisi ambiental. Canvi climàtic i problemes 
socioambientals: biodiversitat, sobreexplotació de recursos 
naturals i contaminació. 

TEMA 9. Enfocaments sociològics a propòsit de la 
geopolítica de l'energia, l'aigua i els recursos naturals. 

 

28247 

PROPIETAT 
INTEL·LECTUAL, 
INDUSTRIAL I 
TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ 

OP 6 

L'assignatura es divideix en tres blocs que seran, 

-Propietat Intel·lectual 

· Drets d'autor 

· Drets connexos 

· Protecció de la propietat en l'entorn digital 

-Propietat industrial 

· Les marques i els noms comercials 

· El nom de domini 

· Les denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques 

· Les patents i altres creacions tècniques 

· El disseny industrial 

-Tecnologies de la informació 

· Comerç electrònic 

· Protecció del consumidor en l'entorn digital. 

· Protecció de dades personals. 

28248 

ORGANITZACIONS I 
INSTITUCIONS 
ECONÒMIQUES 
INTERNACIONALS 

OP 6 

El nou ordre econòmic internacional, sorgit després de la 
Segona Guerra Mundial, va generar organismes de 
cooperació i d'integració econòmica per a facilitar les 
relacions econòmiques internacionals i coadjuvar en el 
desenvolupament d'inversions estrangeres. L'assignatura 
se centra en la descripció i anàlisi de les principals 
institucions econòmiques internacionals de caràcter 
intergovernamental existents en l'actualitat, tant sota el 
paraigua formal de les Nacions Unides (Fons Monetari 
Internacional, Organització Mundial del Comerç, Banc 
Mundial, Organització Internacional del Treball) com fora 
d’aquest (OPEP, G-8, G-20, Fòrum Econòmic Mundial o de 
Davos). 

També s'analitzen els principals processos i organitzacions 
d'integració econòmica, fent especial atenció a la Unió 
Europea. S'estudien les principals implicacions derivades 
de l'existència i actuació d'aquestes institucions, a més  
dels reptes econòmics i socials mundials als quals 
s'enfronten actualment. 
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COMUNICACIÓ 
CORPORATIVA 
INTERNACIONAL 

OP 6 

-Visió integrada i estratègica de la comunicació corporativa 
a les organitzacions multinacionals, o amb vocació 
internacional, especialment privades, grans i pimes 
(familiars o d'una altra naturalesa), en un context global 
marcat per la valorització dels intangibles, la interconnexió 
digital i els problemes mediambientals i socials. 

-La planificació estratègica de la comunicació corporativa i 
la imatge, marca i reputació corporatives en organitzacions 
amb vocació internacional i global. 

-Comunicació i branding corporatius en un context 
internacional. 

-Comunicació, valors, diversitat i multiculturalitat 
corporatives. 

Perfil professional, habilitats i tendències. 

28245 

CONFLICTES 
TERRITORIALS I 
MIGRACIONS FORÇADES 

OP 6 

- Migracions, conflictes, violència i tensió. Conceptes, actors 
i classificació de conflictes. 

- Les fronteres com a espais de conflictes. 

- Geografia dels desplaçaments forçosos. Una realitat 
inherent a l'actual ordre geopolític. 

- Impactes socioterritorials de les migracions forçades. 

- Anàlisi de casos. 

28246 

SISTEMES SOCIALS I 
COMPARATS: GLOBAL 
SOCIOLOGY 

OP 6 

Temari 

UNITAT DIDÀCTICA I. INTRODUCCIÓ A LA SOCIOLOGIA 
GLOBAL 

TEMA 1. Teories sobre la configuració de la societat global: 
del neoliberalisme a la teoria del sistema món. 

TEMA 2. Conceptes per a una sociologia global: 
globalització, globalització, postcolonialisme, colonialitat, 
potències globals i regionals, estats fallits, dependència, 
ciutat global, transnacionalisme. 

TEMA 3. Principals actors de la societat global: estats i 
entitats supranacionals (EUA, la Xina, Unió Europea, 
Rússia, Japó i potències regionals), organismes 
internacionals, ONG globals, empreses multinacionals, 
mitjans de comunicació, acords econòmics, polítics o 
militars internacionals. 

TEMA 4. Fonts de dades sobre la sociologia global: bases 
de dades i centres de producció i anàlisi d'informació sobre 
la societat global. Les enquestes d'opinió i situació 
internacionals, compendis estadístics, informes oficials i la 
investigació acadèmica. 

UNITAT DIDÀCTICA II. L'AGENDA GLOBAL: SISTEMES 
SOCIALS COMPARATS 

TEMA 5. La pau i la seguretat internacionals: militarisme, 
terrorisme, intervencions en missions militars i de pau. 

TEMA 6. Desigualtats socials: distribució de la riquesa, la 
pobresa, discriminació i racisme. 

TEMA 7. Perspectives sociològiques de les polítiques de 
població: envelliment i migració. 

TEMA 8. Crisi ambiental. Canvi climàtic i problemes 
socioambientals: biodiversitat, sobreexplotació de recursos 
naturals i contaminació. 

TEMA 9. Enfocaments sociològics a propòsit de la 
geopolítica de l'energia, l'aigua i els recursos naturals. 
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PROPIETAT 
INTEL·LECTUAL, 
INDUSTRIAL I 
TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ 

OP 6 

L'assignatura es divideix en tres blocs que seran, 

-Propietat Intel·lectual 

· Drets d'autor 

· Drets connexos 

· Protecció de la propietat en l'entorn digital 

-Propietat industrial 

· Les marques i els noms comercials 

· El nom de domini 

· Les denominacions d'origen i les indicacions geogràfiques 

· Les patents i altres creacions tècniques 

· El disseny industrial 

-Tecnologies de la informació 

· Comerç electrònic 

· Protecció del consumidor en l'entorn digital. 

· Protecció de dades personals. 

28248 

ORGANITZACIONS I 
INSTITUCIONS 
ECONÒMIQUES 
INTERNACIONALS 

OP 6 

El nou ordre econòmic internacional, sorgit després de la 
Segona Guerra Mundial, va generar organismes de 
cooperació i d'integració econòmica per a facilitar les 
relacions econòmiques internacionals i coadjuvar en el 
desenvolupament d'inversions estrangeres. L'assignatura 
se centra en la descripció i anàlisi de les principals 
institucions econòmiques internacionals de caràcter 
intergovernamental existents en l'actualitat, tant sota el 
paraigua formal de les Nacions Unides (Fons Monetari 
Internacional, Organització Mundial del Comerç, Banc 
Mundial, Organització Internacional del Treball) com fora 
d’aquest (OPEP, G-8, G-20, Fòrum Econòmic Mundial o de 
Davos). 

També s'analitzen els principals processos i organitzacions 
d'integració econòmica, fent especial atenció a la Unió 
Europea. S'estudien les principals implicacions derivades 
de l'existència i actuació d'aquestes institucions, a més  
dels reptes econòmics i socials mundials als quals 
s'enfronten actualment. 

 



PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT

Programes de mobilitat Erasmus+ d'alumnes amb finalitats d'estudi: el programa d'aprenentatge permanent Erasmus 
està promogut per la Unió Europea, amb la finalitat d'incentivar els intercanvis d'estudiants entre els països membres.
Programa de mobilitat no europea: amb aquest programa l'alumnat de la UA pot cursar una part dels estudis en 
universitats no europees amb les quals la UA ha subscrit convenis d'intercanvi. Aquest intercanvi té l'objectiu del 
reconeixement acadèmic i l'aprofitament, a més de l'adequació al perfil curricular.

PROGRAMES NACIONALS DE MOBILITAT

Programa de mobilitat nacional SICUE: permet als estudiants cursar una part dels seus estudis en una altra universitat  
de l'estat espanyol, amb garanties de reconeixement acadèmic, d'aprofitament i d'adequació al perfil curricular.
Programa DRAC: té com a objectiu la mobilitat d'estudiants entre les institucions que integren la Xarxa Vives 
d'Universitats. Inclou diferents convocatòries d'ajudes (DRAC-Hivern, DRAC-Formació Avançada i DRAC- Estiu).
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RELACIONS INTERNACIONALS

MOBILITAT I INTERNACIONALITZACIÓ
Idiomes (anglès, francès, alemany, italià, xinès, japonès, rus, àrab...) / Beques 
d'idiomes / Períodes d'estudis en l'estranger: àmbit europeu (Erasmus +) i no 
europeu / Estades lingüístiques a l'estiu / Estudis en altres universitats espanyoles 
(Sicue–Drac) / Cooperació al desenvolupament.

CULTURA
Tallers i cursos / Activitats culturals: concerts, teatre, música, dansa, exposicions... / 
MUA ( Museu Universitari) / Teatre i grups teatrals / Grups musicals (Orquestra 
Filharmònica, Coral) / Voluntariat cultural.

FORMACIÓ PRÀCTICA I OCUPABILITAT
Pràctiques curriculars i extracurriculares / Borsa d'ocupació / Gabinet d'Iniciatives 
per a l'Ocupació (GIPO) / Formació i orientació laboral / Centre d'Ocupació / 
Observatori d'Inserció Laboral / Pràctiques per a estudiants i titulats en empreses 
d'Europa (programa AITANA) / Programa UA-Emprèn.

ESPORTS
Pràctica lliure / Lligues internes / Lligues federades / Campionats Autonòmic i 
Nacional / Múltiples modalitats esportives / Instal·lacions ampliades.

ALLOTJAMENT I SERVEIS
Residències universitàries / Habitatges per a llogar i compatir / Cafeteries i menjadors 
amb preus especials / Transport universitari.

SUPORT I INFORMACIÓ A L'ESTUDIANT
Servei d'Informació / CSE (Centre de Suport a l'Estudiant) / Secretaries dels Centres / 
Guia d'Estudiants / Sessions d'acolliment per a estudiants de nou ingrés / Programa 
d'Acció Tutorial.
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DOCÈNCIA I INNOVACIÓ EDUCATIVA
Materials, tutories i debats en línia / Sessions docents / Autoavaluació en línia / 
Noves tecnologies aplicades a l'ensenyament-aprenentatge / Biblioteques 
especialitzades / Sales d'estudi 24 hores / Préstec, reserves d'ordinadors i de sales en 
línia / Processos d'adaptació als criteris de l'Espai Europeu d'Educació Superior: 
titulacions, continguts, metodologies ensenyament-aprenentatge...

RECURSOS TECNOLÒGICS
Ordinadors de lliure accés / Xarxa sense fil / Correu electrònic personal / Espai web 
propi per a publicar / Avantatges en adquisició de portàtils / Impressió remota de 
documents / Promoció de l'ús de programari lliure (COPLA) / Seu electrònica / Accès a 
la UA des de dispositius mòbils.
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+ info: Servei d'Informació. Universitat d'Alacant. 

Telèfon: 965903456 - Fax: 965903755 
 a/e:  informacio@ua.es 

Ctra. Sant Vicent del Raspeig, s/n. 
Apartat de correus 99. 03080 Alacant. 
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ARTS I HUMANITATS

■ Espanyol: Llengua i Literatures    
■ Estudis Àrabs i Islàmics  
■ Estudis Francesos    
■ Estudis Anglesos  
■ Filologia Catalana      
■ Història 
■ Humanitats   
■ Traducció i Interpretació (Alemany)
■ Traducció i Interpretació (Francés)
■ Traducció i Interpretació (Anglés)

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

■ Administració i Direcció d'Empreses 

(ADE)      
■ Ciències de l'Activitat Física i l'Esport 
■ Criminologia 
■ Dret  
■ Dret + ADE (DADE)  
■ Dret + Criminologia (DECRIM)  
■ Dret + Relacions Internacionals (DERRII)  
■ Economia   
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I ADE)2

■ Gastronomia i Arts Culinàries
■ Geografia i Ordenació del Territori 
■ Gestió i Administració Pública 
■ Màrqueting  
■ Mestre en Educació Infantil 
■ Mestre en Educació Primària    
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■ Publicitat i Relacions Públiques 
■ Relacions Internacionals
■ Relacions Laborals i Recursos Humans 
■ Sociologia 
■ Treball Social 
■ Turisme 
■ Turisme + ADE (TADE)

CIÈNCIES

■ Biologia 
■ Ciències del Mar 
■ Física   
■ Geologia 
■ Matemàtiques  
■ Química

CIÈNCIES DE LA SALUT

■ Infermeria
■ Medicina (pendent d'autoritzar) 
■ Nutrició Humana i Dietètica 
■ Òptica i Optometria 

ENGINYERIA I ARQUITECTURA

■ Arquitectura Tècnica
■ Fonaments de l'Arquitectura 
■ Enginyeria Biomèdica
■ Enginyeria Civil 
■ Enginyeria en So i Imatge en 

Telecomunicació 

4
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■ Enginyeria Informàtica 
■ Enginyeria Informàtica + Administració i 

Direcció d'Empreses (I2ADE)
■ Enginyeria Multimèdia 
■ Enginyeria Química 
■ Enginyeria Robòtica

Dos d'aquestes filologies.

Mestre en Educació Primaria i Humanitats.

Mestre en Educació Primaria i Filologia Catalana.

Matemàtiques i Física.

ADE i Economia.

ADE i Màrqueting.
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Programes organitzats per a simultanejar:

Dobles graus internacionals:

7
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9

Doble Grau Internacional amb la Northwestern State 

University (EEUU) (cal tindre superats 120 crèdits de 

ADE).

Doble Grau Internacional en Dret UA - UNIVALI 

(Brasil) (cal tindre superats 120 crèdits de Dret).

Doble Grau Internacional: Programa Internacional 

UA / Universitat de Bamberg (Alemanya) (estar 

matriculat en tercer de grau).
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