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Prerequisits

No hi ha prerequisits previs.

Objectius

Acreditar un coneixement especialitzat de les fonts d'investigació jurídica mitjançant la realització d'un treball
de fi de màster sobre un tema específic, sota la dirección d'un/a tutor/a

Competències

Analitzar i redactar textos jurídics relacionats amb lactivitat empresarial en tots els diferents àmbits
dinterès (mercantil, laboral, fiscal i altres tipus).
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar treballs i projectes relacionats amb làmbit del dret
empresarial.
Aplicar tècniques d'oratòria i comunicació persuasiva, i també tècniques de negociació, en l'àmbit
jurídic empresarial
Buscar informació en la literatura jurídica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca en dret empresarial
Buscar, interpretar i aplicar les normes jurídiques relacionades amb lactivitat empresarial, des de la
perspectiva mercantil, fiscal, laboral, penal i, en general, aquelles que permetin donar solucions
jurídiques a les situacions diverses que es produeixen en làmbit empresarial.
Dominar les tècniques dinvestigació per a lobtenció dinformació dinterès en lesfera del marc jurídic
empresarial.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Treballar en grup per generar sinergies en entorns de treball que involucren diferents persones,
incorporant a les pròpies accions les dels altres, treballant de manera coordinada i cooperativa.
Utilitzar terminologia i argumentació jurídica per fonamentar els resultats de la investigació en el context
de la producció científica en dret empresarial.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar les normes jurídiques relacionades amb el dret empresarial durant la realització dun treball
rigorós dinvestigació jurídica.
Aplicar les tècniques de negociació adequades en la resolució de les problemàtiques que es plantegin
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Aplicar les tècniques de negociació adequades en la resolució de les problemàtiques que es plantegin
en el treball final de màster.
Buscar informació en la literatura jurídica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca en dret empresarial
Consultar les bases de dades sobre jurisprudència en lelaboració del treball final de màster.
Dissenyar i elaborar un treball final de màster sobre qüestions de dret empresarial.
Distingir els aspectes mercantils, laborals, fiscals, entre altres de naturalesa empresarial i
interrelacionar-los en lelaboració del treball final de màster.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Treballar en grup per generar sinergies en entorns de treball que involucren diferents persones,
incorporant a les pròpies accions les dels altres, treballant de manera coordinada i cooperativa.
Utilitzar els recursos electrònics per a lobtenció de fonts bibliogràfiques del treball final de màster.
Utilitzar les tècniques doratòria i comunicació persuasiva en la defensa del treball final de màster.
Utilitzar terminologia i argumentació jurídica per fonamentar els resultats de la investigació en el context
de la producció científica en dret empresarial.

Continguts

Aquest mòdul introdueix l'alumne en la pràctica de la investigació jurídica sobre un tema específic del Dret
empresarial, des de la perspectiva del Dret privat o del Dret públic. Ha d'acreditar una adecuada utilització de
les fonts d'investigació (bibliografia, jurisprudència, recursos electrònics, entre d'altres), amb la finalitat de
presentar un treball de fi de Màster que sigui avaluat positivament en un acte de defensa pública davant un
tribunal de doctors.

Metodologia

Treball autònom de l'alumne, amb la supervisió d'un tutor/a i del coordinador del mòdul per a l'anàlisi de
legislació, jurisprudència, doctrina i altres fonts d'investigació jurídica als efectes de realitzar un treball de fi de
màster.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Estudi personal 150 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

S'avalua el treball final d'investigació, tenint en compte el contingut, la exposició oral i els informes del
coordinador del mòdul, del tutor i del tribunal avaluador.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exposició oral 10% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
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Informe coordinador mòdul 5% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Informe del tutor/a 5% 0 0 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Treball de fi de màster 80% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

BELL, J., Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Guía para investigadores en educación y ciencias
 (trad. de R. FILELLA), Gedisa Ed., Barcelona, 2005.sociales

BLAXTER, L., HUGHES, CH., TIGHT, M.,  (trad. de G. VENTUREIRA), 2ªCómo se hace una investigación
reimp., Gedisa Ed., Barcelona, 2002.

CID, P., PERPINYA, R., . Servei de Publicacions de la UAB,Cómo y dónde buscar fuentes de información
Bellaterra, 2013.

ECO, H., , 1ª reimp., Gedisa Ed., México, 2004.Cómo se hace una tesis

MERCADO, S., ¿Cómo hacer una tesis? Tesinas, informes, memorias, seminarios de investigación y
, 3ª ed., Limusa-Noriega Editores, México D.F., 2003.monografías

PHILIPS, E.M., PUGH, D.S., s, 1ª reimp.,Cómo obtener un doctorado. Manual para estudiantes y tutore
Gedisa Ed., Barcelona, 2003.

ID., , Eumo-Octaedro Ed., Vic (Barcelona), 2002.Cómo presentar una tesis y trabajos de investigación

WALKER, M.,  (trad. de J.A. ÁLVAREZ), 3ª reimp., Gedisa Ed.,Cómo escribir trabajos de investigación
Barcelona, 2005.

3


