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Prerequisits

Un coneixement fluid de la Història Contemporània internacional: periodització, fites principals, grans trets
evolutius en el social, l'econòmic i el polític. Un mínim coneixement d'anglès, per llegir, almenys, textos
acadèmics.

Objectius

La història de les relacions internacionals intenta explicar les diferències entre els estats d'acord amb la
diplomàcia, els conflictes o la informació o mútua percepció que posseïen els estats entre si, incloent les
diverses forces i situacions que introdueixen variables en cada cas. Per tant, aquesta assignatura no és una
repetició esquemàtica dels temaris clàssics d'Història contemporània universal, encara que aquests,
lògicament, ja contenen en si mateixos elements d'Història de les relacions internacionals 

El temari arrenca del període de consolidació dels moderns estats europeus i arriba fins a la postguerra
freda, al segle XXI. En acabar, l'alumne ha de conèixer com s'han desenvolupat els diversos cicles d'equilibri
i conflicte en les relacions internacionals, les grans idees geoestratègiques, els tipus de conflictes i guerres,
els objectius dels estats i potències i, en general, l'evolució de les diverses problemàtiques en relacions
internacionals, des dels interessos dinàstics del segle XVIII a les tensions per l'aigua del segle XXI.

Complementat aquests continguts, l'assignatura aporta terminologia i conceptes específics, un estudi de
l'evolució de la ciència militar, la diplomàcia (conflictes i resolució o prevenció dels mateixos) i la teoria de
l'estat que són habituals en Ciència Política i Dret però que no solen estar adaptats als estudis d'Història.

Competències

Història
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Identificar les principals tendències historiogràfiques i analitzar-ne críticament el desenvolupament.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
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Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Humanitats
Analitzar críticament la cultura contemporània.
Analitzar críticament la cultura de lactualitat i les circumstàncies històriques en què s'inscriu.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Identificar els processos històrics en què s'inscriu la cultura contemporània.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els processos històrics que condueixen als conflictes bèl·lics
Analitzar els processos històrics que condueixen als conflictes bèl·lics.
Aprendre de manera autònoma.
Avaluar críticament els models que expliquen les etapes històriques.
Avaluar i resoldre críticament els problemes historiogràfics propis dels estudis de la guerra.
Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la
terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
Escriure en un text acadèmic utilitzant el vocabulari propi de la disciplina
Identificar les estructures socials, econòmiques i polítiques del món contemporani.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
Organitzar i planificar la cerca d'informació històrica.
Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions dels altres participants.
Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
Treballar en equip respectant les diverses opinions.
Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
Utilitzar els recursos informàtics propis de l'àmbit d'estudi de la història.

Continguts

1. - Punt de partida: el segle XVIII: el sistema d'equilibri inestable de potències equivalents però cada vegada
més poderoses.

2. - La Revolució: el nou ordre i les seves distorsions, 1789-1815

3. - El sistema postrevolucionari: la Restauració. Els seus esquerdes i contradiccions, 1816-1848

4. - Reaparició i eclipsi de França. Guerres i reajustaments: 1848-1870

5. - L'era d'Alemanya a Europa i de la Gran Bretanya en el món: els sistemes bismarckians i el Gran Joc:
1871-1914

6. - La Gran Guerra del segle XX (Primera i Segona guerres mundials): 1914-1945

7. - El món bipolar o la segona globalització imperfecta: Guerra Freda i descolonització: 1945-1990

8. - El desequilibri com a ordre: la Postguerra Freda 1991-2008.
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9. - Conclusió per al segle XXI: nous protagonistes per a un món multipolar (BRIC, MINT ...), les disfuncions
estructurals de la diplomàcia, les guerres de quarta generació, el nou ordre de les corporacions
internacionals i el creixent poder relatiu dels estats dins la comunitat internacional

Metodologia

La metodologia docent i les activitats formatives contemplaran aspectes diversos, en la part i proporció que
consideri adequada el professor. Per exemple:

Assistència a classes teòriques dirigides per el professor.

Assistència a sessions de seminaris i pràctiques dirigides per el professor.

Lectura comprensiva de textos.

Aprenentatge d'estratègies de recerca d'informació.

Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics.

Preparació de presentacions orals.

Estudi personal.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 40 1,6 2, 9, 15

Sessions de seminaris i pràctiques dirigides per el professor 5 0,2 10, 11, 16

Tipus: Supervisades

Exercicis pautats d'aprenetatge 5 0,2 5, 15, 16

Tutoríes 15 0,6 10, 13

Tipus: Autònomes

Estudi personal 45 1,8 3, 10

Lectura de textos. Redacció de treballs, Preparació de comentaris orals i

seminaris. Recerca d'informació bibliogràfica

30 1,2 3, 5, 6, 9, 10,

15, 16

Avaluació

Conforme al dictat en la Memòria del Grau, aprovada, l'assignatura s'avaluarà contemplant els punts
següents:

a) Proves escrites (tant parcials com finals), amb nota acumulada que signifiqui fins un 70% del total de la
qualificació màxima a obtenir;
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b) Treballs, ressenyes, resums, comentaris d'anàlisi de textos i altres documents (quadres estadístics,
gràfics, mapes, imatges, etc.) i / o preparació de comentaris orals i intervencions de seminari, amb nota
acumulada que signifiqui fins un 20 % de la qualificació màxima;

c) Exposicions i comentaris orals o escrits en les sessions de seminaris de discussió i debat, amb nota
acumulada que signifiqui fins un 10% de la qualificació màxima;

En el seu conjunt, per a superar l'assignatura l'alumne haurà d'obtenir la qualificació de 5 sobre 10. D'altra
banda, cada professor podrà marcar, si ho creu útil, uns mínims a assolir en cadascun dels ítems a), b) i c)
aquí contemplats.

Això es tradueix en:

Dues o tres proves escrites (70%) espaiades al llarg del curs
Un treball escrit (20%)
Pràctiques (10%)

S'efecturarà un examen final de reavaluació, en la data que fixi l'administració del centre, destinat a
reavaluar als estudiants suspesos en les proves efectuades durant el curs. Per aixó, elsestudiants han
d'haver-se presentat a totes les proves que consten en la guía docent de l´assignatura de l' any en curs, i
han de haver aprovat el mínim de proves estipulat pel professor.

Advertiments:

Només es reavaluaran les activitats d'avaluació realitzades. La reavaluació consistirà en un examen global
de la matèria de l' assignatura i se celebrarà en les dates oficials establertes per la Facultat. En cap cas, es
podrà planteajr la reavalaució com un mitjà de millorar la qualificació de l' alumnat que ja hagués aprovat l'
assignatura en el procés normal d' avaluació continuada. la nota màxima que es podrà obtenir en la
reavaluació és de 5,0 (Aprovat)

El plagi de fonts escrites (internet, llibres, treballs, etc.) o còpia en l'examen, suposa un zero en la
qualificació de l'exercici.

L'alumnat tindrà dret a revisar els resultats de les proves realitzades. El professor establirà oportunament els
mecanismes per fer-ho.

No s'establirà cap tipus d'examen especial ni individual, ni fora de les dates establertes per al comú dels
estudiants. Qualsevol tipus de imponderable que pugui afectar a qualsevol estudiant en concret, amb
justificació degudament documentada, es resoldrà dins el marc de les dates i convocatòries fixades per a
tothom.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Pràctiques 10 2 0,08 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16

Proves teòriqes escrites 45 4 0,16 1, 4, 7, 9, 10, 14, 15

Treballis i exercicis 45 4 0,16 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15
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