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Prerequisits

No hi ha prequisits.

Objectius i contextualització

Tenir coneixement de les institucions bàsiques del Dret aeronàutic.

Competències i resultats d'aprenentatge

1447:E01 - Disposar dels fonaments de matemàtiques, economia, tecnologies de la informació i
psicologia de les organitzacions i del treball, necessaris per comprendre, desenvolupar i avaluar
els processos de gestió dels diferents sistemes presents en el sector aeronàutic.

1447:E01.54 - Utilitzar correctament la terminologia i conèixer el significat i labast de conceptes com
ara espai aeri, aeroport, aeronau, empresa aeronàutica, circulació i seguretat aèria, transport aeri i
drets dels passatgers.

1447:E01.55 - Contextualitzar el dret aeronàutic en la societat present, futura i en altres sectors de la
realitat (enginyeria aeronàutica, informàtica, etc.), així com conèixer-ne labast nacional, comunitari i
internacional.

1447:E01.56 - Ampliar eficaçment coneixements posteriors a partir dels principis i les normes
essencials del dret aeronàutic.

1447:E08 - Adequar la gestió a la normativa legal aplicable al sector aeronàutic.

1447:E08.02 - Relacionar els coneixements de dret aeronàutic amb qüestions derivades del trànsit
aeronàutic a lefecte d'oferir solucions justes i eficaces.

1447:E08.03 - Exposar públicament casos pràctics que es plantegin sobre gestió aeronàutica i les
seves possibles solucions jurídiques dacord amb la normativa, la jurisprudència i la doctrina.

1447:T02 - Adquirir hàbits de treball personal.

1447:T02.01 - Treballar de manera autònoma.

1447:T02.02 - Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

1447:T02.03 - Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.

1447:T02.04 - Prevenir i solucionar problemes.

1447:T02.07 - Treballar en entorns complexos o incerts i amb recursos limitats.
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1447:T03 - Treballar en equip.

1447:T03.01 - Treballar cooperativament.

1447:T03.02 - Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l'equip, així com els diferents
nivells de dependència de lequip.

1447:T03.03 - Identificar, gestionar i resoldre conflictes.

1447:T03.04 - Adaptar-se a entorns multidisciplinaris i internacionals.

1447:T04 - Tenir una bona capacitat de comunicació.
1447:T04.01 - Comunicar eficientment, oralment i per escrit, coneixements, resultats i habilitats, tant
en entorns professionals com davant de públics no experts.

Continguts

Concepte i fonts del Dret aeronàutic.

Regulació jurídica de l'espai aeri.

Institucions aeronàutiques.

Circulació aèria.

La aeronau.

La empresa aeronáutica, amb especial referència als drets dels passatgers.

L'aeroport.

Seguretat aèria.

Metodologia

.

Activitats formatives

Activitat Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus:
Dirigides

Problemes 11.25 0.45 1447:E01.54 , 1447:T02.03 , 1447:T02.04 , 1447:T02.02 ,

1447:E01.55 , 1447:E01.56 , 1447:T02.01 , 1447:E08.02

Teoria 22.5 0.9 1447:E01.54 , 1447:E01.55 , 1447:E01.56 , 1447:E08.03 ,

1447:E08.02

Tipus:
Supervisades

Discussió de

casos pràctics

16.87 0.6748000000000001 1447:E01.54 , 1447:T03.01 , 1447:T04.01 , 1447:T03.04 ,

1447:T03.03 , 1447:T03.02 , 1447:T02.07 , 1447:E01.56 ,

1447:T02.02 , 1447:T02.03 , 1447:T02.04 , 1447:T02.01 ,

1447:E01.55

Tipus:
Autònomes
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Estudi

personal

45.01 1.8004 1447:E01.54 , 1447:E01.55 , 1447:E08.03 , 1447:T02.01 ,

1447:E08.02 , 1447:E01.56 , 1447:T02.02 , 1447:T02.04 ,

1447:T04.01 , 1447:T03.04 , 1447:T03.03 , 1447:T03.02 ,

1447:T03.01 , 1447:T02.07 , 1447:T02.03

Resolució de

casos

16.87 0.6748000000000001 1447:T02.01 , 1447:T02.04 , 1447:T03.04 , 1447:T03.03

Avaluació

1º S'exigirà tot el programa.

2º Es realizarà una única prova final.

3º Es valoraran les pràctiques realitzades i l'assistència i participació a classe.

Activitats d'avaluació

Activitat Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 60 0 0.0 1447:E01.54 , 1447:E01.55 , 1447:E01.56 , 1447:E08.03 , 1447:T02.04 ,

1447:E08.02

Pràctiques 40 0 0.0 1447:T02.01 , 1447:T03.03 , 1447:T04.01 , 1447:T03.04 , 1447:T03.02 ,

1447:T02.02 , 1447:T02.04 , 1447:T02.07 , 1447:T03.01 , 1447:T02.03
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