PROBLEMES ACTUALS DE L’ANÀLISI POLÌTICA

L’assignatura Problemes Actuals de l’Anàlisi Política tractarà com a temes prioritaris
del curs dos aspectes rellevants de la Teoria de L’Estat que conformen el sistema
polític: els debats sobre la democrácia i la seguretat.
Les sessions sobre la democràcia seran impartides pel professor Gabriel Colomé i les
sessions sobre seguretat seran impartides pel professor Jesús M. Rodés.
L’assignatura s’estructura sobre dos criteris básics: una part del curs serà presencial i
l’altra part serà tutoritzada.
Les sessions del dimarts seran Classes presencials, mentre que les sessions del dijous
seran de tutories.
L’assignatura és una assignatura on l’estudiant haurá de realitzar una sèrie de lectures,
escriure un paper de reflexió i debatre’l a classe.
El Paper de reflexió sobre les lectures serà de:
-

3 pàgines < DIN A4 / doble espai >

Avaluació:
-

No hi haurà examen.
La Nota final serà el comput de: papers + participació a classe.

Programa:
-

-

Debat sobre Espanya liberal (Perez Díaz)
Debat sobre la democràcia (Dahl)
Debat sobre la política (Crick)
Debat sobre l'Estat del Benestar (Navarro)
Debat sobre els estudis de seguretat i defensa (Cueto/Jordan)
Debat sobre el “nucli dur” de l Estat (Clausewitz)
Debat sobre el “nucli dur” de l Estat (Walzer)
Debat sobre perspectives de la política mundial (Huntington)
Debat sobre perspectives de la política mundial (Kepel)

Lectures obligatòries:
1.- Debats sobre la democrácia:
Bernard Crick (2001), En defensa de la política, Barcelona (Tusquest)
Robert Dahl (1999), La democracia. Una guía para los ciudadanos, Madrid (Taurus)
Vicenç Navarro (2002), Bienestar insuficiente, democracia incompleta, Barcelona
(Anagrama)
Víctor Pérez Díaz (2002), Una interpretación liberal del futuro de España, Madrid
(Taurus)
2.- Debats sobre seguretat:
Carlos de Cueto/Javier Jordán (2001) Introducción a los estudios de seguridad y
defensa. Granada (Comares)
Carlos von Clausewitz (1980) De la Guerra , Madrid (Ejército)
Michael Walzer (2001), Guerras justas e injustas. Un razonamiento moral con ejemplos
históricos, Barcelona (Paidós)
Samuel P. Huntington (1997) El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden
mundial , Barcelona (Paidós)
Gilles Kepel (2001) La Yihad. Expansión y declive del islamismo, Barcelona
(Peninsula)

