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Prerequisits

Es valorarà positivament un coneixement previ del procés d'integració europea, tot i que no sigui estrictament
indispensable. Es demana un coneixement actiu i passiu de la llengua anglesa.

Objectius

L'assignatura pretén dotar als alumnes dels coneixements teòrics i les habilitats pràctiques
necessàries per entendre el funcionament del sistema de govern de la UE, l'elaboració de les seves
polítiques i els impactes que aquestes produeixen en els Estats membres.

Competències

Ciència política i gestió pública
Analitzar polítiques públiques, tant en el seu procés d'elaboració com d'implementació.
Aplicar el coneixement de les administracions públiques, en els seus diferents nivells, a casos concrets
de l'esfera pràctica i professional.
Aplicar les principals teories de la disciplina i els seus diferents camps a problemes pràctics i
professionals reals.
Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les
administracions públiques en el sistema polític.
Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i
supraestatal.
Diferenciar les principals teories de la disciplina i els diferents camps; les elaboracions conceptuals, els
marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents
àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets.
Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la informació i aplicar
rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
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Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió, implementació i
avaluació de les polítiques públiques.
Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
l'anàlisi.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar críticament el procés de configuració de l'agenda pública.
Analitzar polítiques públiques, tant en el seu procés d'elaboració com d'implementació.
Aplicar el coneixement de les administracions públiques, en els seus diferents nivells, a casos concrets
de l'esfera pràctica i professional.
Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les
administracions públiques en el sistema polític.
Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i
supraestatal.
Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la informació i aplicar
rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
Distingir les fases de la política pública: formulació, decisió, implementació i avaluació.
Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
"Exposar i descriure de manera adequada els principals corrents teòrics de l'anàlisi de les polítiques
públiques: el cicle de la política; xarxes i actors; enfocaments institucionals; teoria de l'elecció racional."
Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
Plantejar i exposar un estudi de cas d'una política pública concreta.
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió, implementació i
avaluació de les polítiques públiques.
Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
l'anàlisi.

Continguts

Tema 1. El procès d'integració europea

Anàlisi històric de les etapes clau del procés d'integració. Els orígens. Els Tractats fundacionals.
El desplegament de les institucions. El TUE. La crisi actual del procés d'integració.

Tema 2: Institucions i policy-making

Introducció a les institucions europees així com al procediment d'elaboració i adopció de les
polítiques públiques europees: la Comissió Europea; el Consell i el Consell Europeu; el
Parlament. El paper dels grups d'interessos.

Tema 3: La política de la competència

El context i els principals actors de la política de la competència. El paper de la Comissió

europea. Objectius, dimensions i instruments de la política (normativa antitrust, situacions de
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europea. Objectius, dimensions i instruments de la política (normativa antitrust, situacions de
monopoli, fusions i adquisicions, normativa aplicable al sector públic).

Tema 4: La política comercial

Anàlisi de la política comercial en el marc de les negociacions multilaterals (UE-OMC) i de les
relacions comercials bilaterals amb països tercers.

Tema 5: La política de cohesió

Orígens i desenvolupament de la política regional i de cohesió. Objectius, principis i continguts.
El paper de les regions a Europa: àmbits d'actuació i mecanismes de participació.

Tema 6: La política ambiental i de desenvolupament sostenible

El naixement i desenvolupament de la política. Laregulació europea. Els mitjans organitzatius.
Implementació normativa.

Tema 7: La política europea en el marc del canvi climàtic

Tema 8: La política energètica

Tema 9. La política de cooperació i d'ajuda al desenvolupament

Les modalitats de la política de cooperació i d'ajuda al desenvolupament de la CE. La política
duta a terme en el si de les Nacions Unides. La política específica de la CE (Convenis de Lomé,
acords amb el Mediterrani).

Tema 10. La política monetària. Banc Central Europeu i gobernanza econòmica

Orígens i fases de desenvolupament de la UEM. Objectius, dimensions i instruments de la
política monetària. Els principals actors de la UEM: el SEBC i el BCE (organització, funcions i
processos de presa de decisió)

Tema 11. L'Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia

Ciutadania europea i drets fonamentals. Polítiques d'immigració, visats i asil. Cooperació policial
i duanera. Lluita contra el terrorisme, el racisme i la xenofòbia. 

Metodologia

Aquesta assignatura combina:

- Classes tèoriques amb debats contradictoris sobre diferents temes d'actualitat europea.

-Discussió de lectures obligatòries
- Aplicació pràctica de la teoria en àmbits concrets
- Casos pràctics

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Activitats autònomes 75 3 7, 9, 12, 13, 16, 18, 20

Tipus: Supervisades

Tutories individuals o per grups petits 15 0,6 3, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20

Avaluació

L'avaluació es basa en:

1. Exercicis individuals sobre lectures obligatòries: 20%

2. Treball individual sobre un dels temes de l'assignatura: 40%

3. Prova escrita: 40%

Per aprovar l'assignatura, es requereix un mínim de 5/10 a cadascuna de les tres proves.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exercicis individuals a partir de lectures

obligatòries

20% 20 0,8 1, 2, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19,

21

Prova escrita 40% 0 0 1, 2, 6, 8, 10

Treball individual 40% 40 1,6 5, 9, 10, 13, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

A inici de curs es penjarà al campus virtual un llistat amb les lectures obbligatòries

Lectures bàsiques:

Hix, S. & Hoyland, B. (2012)  (Mc Graw Hill: Madrid)Sistema político de la UE

Morata, F. (1999)  (Barcelona: Ariel).La Unión Europea: Procesos, Actores y Políticas

Morata, F. (ed.) (2000)  (Barcelona: Ariel).Políticas Públicas en la Unión Europa

Peterson, J. & Shackleton, M. (2006)  (Oxford: Oxford University Press).The Institutions of the European Union

Wallace, H. y M. Pollack (2010)  (Oxford: Oxford University Press).Policy-making in the European Union

Lectures complementàries:

Morata, F. ed. (2004)  (Valencia: Tirant lo Blanch).Gobernanza Multinivel en la Unión Europea

Morata, F. ed. (2007).  (CIDOB: Barcelona)España en Europa-Europa en España

Revistes electròniques:

Journal of Common Market Studies
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Journal of European Public Policy

Working papers on line:

http://eiop.or.at/erpa/

Altres fonts online:

Centre de Documentació Europea:

http://selene.uab.es/ce-documentacio-europea/

Notre Europe:

http://www.notre-europe.eu/en/

Toute l'Europe:

http://www.touteleurope.fr/

EU Observer:

http://euobserver.com/

European Union Information Website:

http://www.euractiv.com/en/HomePage
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