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Aquesta assignatura, de temari canviant cada any segons el professorat, té com a 
objectiu familiaritzar l’estudiant amb alguns dels principals temes d’actualitat de les Relacions 
Internacionals. Així preveu una aproximació monogràfica a alguns dels principals debats 
intentant que l’estudiant aprengui a analitzar les relacions internacionals. 

Durant l’any 2010-2011 el curs està dividit en dos grans blocs que estan subdividits en 
tres apartats. El primer bloc s’estructura en torn a tres grans qüestions conceptuals i el segon en 
torn a tres issues de l’agenda internacional més recent. 

El curs es dividirà en tres tipus de sessions: presentacions per part de la professora, 
seminaris de lectura (amb debat entre els alumnes) i presentacions per part de l’alumnat 
(vinculades al bloc II del programa). Pel correcte funcionament de la classe caldrà que els 
alumnes s’hagin llegit prèviament les lectures obligatòries corresponents al tema previst per 
cada sessió (veure  calendari al Campus Virtual). Hi haurà seguiment continuat de les lectures 
realitzades. Les lectures obligatòries, indicades al calendari, estaran disponibles en format 
electrònic al Campus Virtual o al Servei de Fotocopies. 

 
  

BLOC I. CONCEPTES 
 
Tema 1. Polaritat 

1. Unipolarisme post-guerra freda 
2. Jerarquia i legitimitat  
3. Diferenciació de potències: BRICs 
4. Multipolarisme com a estructura política 

 
Tema 2. Multilateralisme 

1. Crisi de la governança mundial (ONU, BM, FMI) 
2. Eficàcia i legitimitat 
3. Regionalisme en el marc de la globalització 
4. Minilateralisme o Gs (del G-8 al G-20) 

 
Tema 3. Normes internacionals 

1. Impacte cultural en el comportament internacional 
2. Identitat i legitimitat 
3. Moviments socials: l’“alter-mundisme” (de Porto Alegre a Seattle) 
4. Mecanismes de difusió de normes 

 
 

BLOC II. ISSUES 
 
Tema 4.  Drets Humans 

1. Marc normatiu 
2. Desafiament del món no occidental 
3. Reformulació institucional (Nacions Unides) 
4. Debat: Xina a Àfrica 

 
Tema 5. Medi Ambient 

1. Marc normatiu 
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2. Moviments socials i consciència ambientalista 
3. Règims internacionals i canvi climàtic 
4. Debat: Cimera de Copenhague (2009) 

 
Tema 6. Armes de Destrucció Massiva 

1. Marc normatiu 
2. Difusió global de la tecnologia nuclear i balística 
3. No proliferació (revisió 2010) i altres règims universals 
4. Debat: Iran i Corea del Nord en l’agenda de proliferació nuclear 
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AVALUACIÓ DE CURS: L’avaluació de curs consisteix en una avaluació continuada 
per aquells estudiants que assisteixin regularment a les classes i en un examen global 
per la resta d’estudiants. Els estudiants d’assistència regular participaran en els 
seminaris de lectura dels textos del bloc I (25% de la nota final) amb lliurament 
d’exercicis per escrit i elaboraran un treball de curs relacionat amb el bloc II del 
programa. El treball comportarà un seguiment regular amb la professora en sessions de 
tutoria, dues exposicions orals durant el curs i un text escrit (75%). El treball es 
realitzarà d’acord amb una pauta d’anàlisi establerta i comporta recerca de material en 
fonts primàries. Els alumnes que optin per l’examen final (100% de la nota) tindran a la 
seva disposició el material de curs al Campus Virtual. L’avaluació de la segona 
convocatòria consistirà en un examen global, basat com el cas de la primera 
convocatòria, en tot el material de curs disponible al Campus Virtual. 
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