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Dret aeronàutic  

Codi Tipus Curs/Semestre Crèdits

25993
Obligatoria
Semetral

07-08 / 1 4.5

Objectius

 
Competències específiques 

Coneixements 
Un curs  de Dret aeronàutic no pot pretendre formar experts juristes. L?objectiu d?aquesta assignatura ha de
ser que l?alumnat adquireixe les eines i el domini bàsic per tal que en un futur pugui aprofundir en aquells
aspectes que li siguin necessaris.
En aquesta assignatura tractarem els aspectes següents:
 

1)      Coneixement de les característiques i font del Dret.
2)      Coneixement de les qüestions més rellevants en relació a l?espai aeri, les institucions
aeronàutiques, la circulació aèria, la empresa aèria, els aeroports, la seguritat aèria, personal
aeronàutic, la responsabilitat i els drets dels usuaris.
3)      Estudiar els diferent tipus de contracte aeri.

 
En cada tema es ressaltaren els conceptes més rellevants que han anat apareixent durant aquests  (temes).
Conèixer el significat d?aquests conceptes esdevé el primer objectiu d?aquest curs.
 
Habilitats 

-Ser capaç d'analitzar, dissenyar i implementar la solució adequada en l'aplicació del Dret aeronàutic.

- Poder fer una avaluació crítica respecte a les conseqüències jurídiques d'una decisió de gestió empresarial.
 
Competències genèriques 

- Capacitat d'anàlisi i síntesi.

- Resolució de problemes.

- Capacitat d'organització i planificació.

Capacitats prèvies

 

- En principi no fa falta cap coneixements previ.

- (Tot i això seria aconsellable tenir algunes nocions de Dret civil, mercantil i comunitari).
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Continguts

 
 

Teoria; practiques  

- El programa oficial.

 

Metodologia docent

 
- Classes teòriques i pràctiques. 

Avaluació

 
 

1a convocatòria (febrer/juny) 2a convocatòria
(juliol/setembre)

Avaluació en grups  Avaluació individual                              

- No hi ha avaluació
continuada.

- Es realitzarà un examen final
que constarà de 3 o 5
preguntes tipus desenvolupat.

- L'assignatura quedarà
aprovada amb un 5 de nota
final.

-L'a assigatura quedarà
aprovada amb un 5 de nota
final.

Bibliografia bàsica

 
-El programa de l?assignatura pot preparar-se, en la seva majoria, mitjançant els diferents manuals de Dret
aeronàutic disponibles al mercat.
La bibliografia recomanada per poder seguir el temari de l?assignatura és:
 
Parada Vázquez, José Daniel: Derecho Aeronáutico. Barcelona, s.n. 2000
 
Tapia salinas, Luis: Derecho Aeronáutico; Editorial Bosch, S.A.
 
Menéndez Menéndez, Adolfo: Régimen jurídico del transporte aéreo; Editorial Civitas Ediciones S.L.
 
 
 
 

Bibliografia complementària
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Mapelli López, Enrique: Legislación Aérea, Editorial Tecnos 

Enllaços

 


