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Aquesta assignatura, de temari canviant cada any segons el professorat, té com a 

objectiu familiaritzar l’estudiant amb alguns dels principals temes d’actualitat de les Relacions 
Internacionals. Així preveu una aproximació monogràfica a alguns dels principals debats 
intentant que l’estudiant aprengui a analitzar les relacions internacionals. 

El curs està dividit en quatre grans blocs que estan subdividits en diferents apartats. 
Cada una de les sessions de classe es dividirà en una presentació de tema inicial de mitja 

hora i un posterior debat entre tots els alumnes. Les presentacions poden ser a càrrec de 
l’alumnat (es tindrà en compte per la nota final) i caldrà que pel correcte funcionament de la 
classe s’hagin llegit prèviament les lectures obligatòries corresponents (veure  calendari al 
Campus Virtual). 

Les lectures obligatòries, indicades al calendari, estaran disponibles en format electrònic 
al Campus Virtual o al Server de Fotocopies i juntament amb les presentacions i debats de 
classe constituiran l’objecte de l’examen final. 
 
BLOC 1- GLOBALITZACIÓ I NOVA AGENDA 

1- Globalització i Relacions Internacionals. Nous actors, noves dinàmiques. 
2- Crisis governança mundial (FMI, BM, ONU, etc.) i nous moviments socials.  
3- Regionalisme, regionalització, vell i nou regionalisme, etc.  
4- Els Complexes de Seguretat Regional i la securització 
5- Nova agenda: medi ambient, desenvolupament, drets humans i democràcia, terrorisme, 

proliferació nuclear. Nous moviments. 
 
BLOC 2- CAP A UN SISTEMA MULTIPOLAR 

1- Declivi de l’Imperi i política exterior nord-americana.  
2- Els BRICS i els Estats fracassats 
3- Les relacions transatlàntiques 
4- Els estats canalles 
5- Energia i relacions internacionals. 

 
BLOC 3- L’EMERGÈNCIA D’ASIA 

1- La globalització i l’emergència d’àsia 
2- Les potències i els petits Estats.  
3- La superpotència a l’Àsia.  
4- El regionalisme asiàtic i les relacions intra-asiàtiques. 
5- Àsia i la nova agenda de les relacions internacionals 

 
BLOC 4- LA POLÍTICA EXTERIOR DE XINA 

1- Xina i la Guerra Freda, evolució de la seva política exterior. 
2- Deng Xiaoping i la reforma 
3- Xina a Asia i al món. 
4- Relacions Xina-Estats Units-Europa 
5- Emergència pacífica o potència revisionista? 

 
LECTURA INICIAL (es dóna per suposada) 
S Walt. “One World Many Theories” , Foreign Policy, spring 1998 
http://www.columbia.edu/itc/sipa/U6800/readings-sm/foreign_pol_walt.pdf 
 
LECTURA OBLIGATÒRIA 1: 
Nye y Keohane, “Globalization: What’s New? What’s Not? (and So What?)” en Foreign Policy, 
spring 2000 



 
 
 
 
 


