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Dret empresarial

Codi: 101747
Crèdits: 6

Titulació Pla Tipus Curs Semestre

2501233 Graduat en Gestió Aeronàutica 829 Graduat en Gestió Aeronàutica FB 1 1

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit previ.

Objectius

Conèixer les institucions principals del Dret mercantil

Competències

Adequar la gestió a la normativa legal aplicable al sector aeronàutic.
Comunicació
Diagnosticar la situació comercial, financera i de recursos humans en empreses i organitzacions.
Hàbits de pensament
Hàbits de treball personal
Treballar en equip.

Resultats d´aprenentatge

Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l'equip, així com els diferents nivells de
dependència de l'equip.
Comunicar eficientment de forma oral i/o escrita coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns
professionals com davant de públics no experts.
Descriure el marc jurídic de la gestió dels Recursos Humans a les empreses.
Desenvolupar el pensament científic.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crític.
Gestionar el temps i els recursos disponibles. Treballar de manera organitzada.
Identificar els principis bàsics del dret empresarial.
Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
Treballar cooperativament.
Treballar de manera autònoma.

Continguts
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Introducció al Dret Mercantil. Estatut jurídic de l'empresari

Dret de societats

Contractes mercantils

Dret concursal

Metodologia

El/la professor/a anunciarà la metodologia emprada per tal d'assegurar l'assoliments dels coneixements pels
alumnes

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 49 1,96 8

Tipus: Supervisades

Pràctiques 50 2 8, 9, 10

Tipus: Autònomes

Estudi 51 2,04 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Avaluació

El/la professor/a avaluarà les competències en aquestes matèries mitjançant examens, treballs individuals o
en grup, comentaris de text, presentacions en públic o debats o altre forma que consideri convenient per tal
d'assegurar l'estudi i aprenentatge de l'alumne. El professor establirà uns mínims de compliment a partir dels
quals es considerará que l'alumne/a ha superat la matèria. El sistema de qualificacions s'ajustarà a la
legislació vigent. S'exigirà tot el programa. Es realizarà una única prova final. Es valoraran les pràctiques
realitzades i l'assistència i participación a classe.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Examen 60 0 0 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11

Pràctiques 40 0 0 1, 9, 10

Bibliografia

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J.: (Coord.) y otros autores: , Ed. Ariel, Barcelona, última edición.Derecho Mercantil

MENÉNDEZ, A. (director) y otros autores: , Thomson-Civitas, Madrid, últimaLecciones de Derecho Mercantil
edición.
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SÁNCHEZ CALERO, F.: , McGraw-Hill, Madrid, última edición.Principios de Derecho mercantil

SIERRA NOGUERO, E.:  (Grado de Relaciones Laborales), UniversidadCurso de Derecho mercantil
Autónoma de Barcelona, última edición.

Código de Comercio y legislación mercantil (editorial La Ley, Aranzadi, Tecnos, Colex, etc.)
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