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Guia Docent de Dret

Dades de l'assignatura

Any acadèmic Codi d'assignatura Nom Crèdits Plans on pertany Idiomes

2010 - 2011 102340 Dret 6
950 - Graduat en Administració i Direcció d?Empreses

952 - Graduat en Economia
Català,Castellà

Professor/a de contacte

Nom: Eliseo Sierra Noguero
Departament: DRET PRIVAT
Despatx: B2/-162
Adreça de correu: Eliseo.Sierra@uab.cat

Prerequisits

No és necessari cap requisit previ

Contextualització i objectius

S’imparteix al primer curs d’Econòmiques i té com a objectiu la introducció de l’alumne en el coneixement i aprenentatge de les
principals institucions del Dret mercantil:

Competències i resultats d'aprenentatge de l'assignatura

Codi Tipus Nom de la competència Resultats d'aprenentatge

1974:E27 E
Gestionar els conflictes d'interessos, en particular
sobre propostes justes de distribució del valor
generat.

1974:E27.01 - Contextualitzar el dret mercantil en la societat
present, futura i en altres sectors de la realitat (economia,
sociologia, etc.), així com el seu abast nacional, comunitari i
internacional.
1974:E27.02 - Relacionar el dret amb les qüestions derivades del
tràfic econòmic.

1974:E38 E
Adequar l'activitat professional i la gestió
empresarial a la normativa legal vigent.

1974:E38.01 - Adequar la gestió a la normativa legal aplicable a
l'empresa, el comerç i la indústria.
1974:E38.02 - Aplicar el dret mercantil a la gestió responsable de
les empreses.

1974:T01 T
Capacitat de comunicació oral i escrita en català,
castellà i anglès, que permeti sintetitzar i
presentar oralment i per escrit la feina feta.

1974:T01.00 - Capacitat de comunicació oral i escrita en català,
castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per
escrit la feina feta.

1974:T02 T
Seleccionar i generar la informació necessària per
a cada problema, analitzar-la i prendre decisions
partint d'aquesta informació.

1974:T02.00 - Seleccionar i generar la informació necessària per
a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta
informació.

1974:T10 T

Capacitat de continuar aprenent en el futur de
manera autònoma, aprofundint els coneixements
adquirits o iniciant-se en noves àrees de
coneixement.

1974:T10.00 - Capacitat de continuar aprenent en el futur de
manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o
iniciant-se en noves àrees de coneixement.

Continguts de l'assignatura

 

-       Constitució econòmica. La llibertat d’empresa.

-       Principis de dret privat aplicables a les relacions mercantils: personalitat juridica, propietat, obligacions i contractes
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-       Concepte i fonts del Dret mercantil.

-       Estatut jurídic de l’empresari.

-       Registre mercantil.

-       Comptabilitat.

-       Auxiliars de l’empresari.

-       Dret de la competència.

-       Dret de la propietat industrial.

-       Societats mercantils.

-       Contractes mercantils.

-       Teoria general dels títols-valors.

-       Dret concursal

-       Tributació dels empresaris

-       Les relacions laborals i els empresaris

Metodologia docent i activitats formatives

El/la professor/a posarà en marxa les activitats formatives que consideri més adequades per tal de facilitar l’estudi i aprenentatge
de l’alumne, concedint també major o menor importància a les activitats que implementi, avisant a l'inici del curs.

Tipus Activitat Hores Resultats d'aprenentatge

Dirigida Classes teóriques 50

1974:E27.01
1974:E27.02
1974:E38.01
1974:E38.02

Autònoma Estudi 62
1974:E27.01
1974:E27.02

Supervisada Lectura de textos 10

1974:E27.01
1974:E27.02
1974:E38.01
1974:E38.02
1974:T01.00
1974:T02.00
1974:T10.00

Autònoma Lectura de textos 20

1974:E27.01
1974:E27.02
1974:E38.01
1974:E38.02

Avaluació

1º. S’exigirà tot el programa.

2º.L'assistència és obligatòria. A la nota final, es valoraran les pràctiques, treballs realitzats i participació a classe. 

 

 

Si aplicant aquests pesos la qualificació de l'alumne fos 5 o superior, 
es considera superada l'assignatura i aquesta no podrà  ser objecte d'una 
nova avaluació. En el cas d'una nota inferior a 4, l'estudiant haurà  de 
tornar a fer l'assignatura en el següent curs. Per aquells estudiants 
que en l'avaluació hagin obtingut una nota que sigui igual o superior a 
4 i inferior a 5 haurà  una re-avaluació. Els professors de l'assignatura 
decidiran la modalitat d'aquesta re-avaluació. Aquesta re-avaluació està  
programada en la darrera setmana del semestre i l'estudiant que es 
presenti podrà  obtenir com a màxim 1 punt, de manera que la puntuació 
que tregui s'afegirà  a la nota d'avaluació i si arriba al 5 es 
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considerarà  superada l'assignatura.?

Un alumne es considera que estÃ  â€œNo Presentatâ€? a l'assignatura sempre i quan no hagi participat de cap de les activitats d'avaluació. Per tant, 

es considera que un estudiant que realitza alguna component d'avaluació continuada ja no pot optar a un No presentat.?

Activitat Hores Pes Resultats d'aprenentatge

Examen 2 60%

1974:E27.01
1974:E27.02
1974:E38.01
1974:E38.02
1974:T01.00
1974:T02.00
1974:T10.00

Pràctiques, participació i assistència 6 40%

1974:E27.01
1974:E27.02
1974:E38.01
1974:E38.02

Bibliografia i enllaços web

 

AUTORES VARIOS: , (Dtor. Aurelio Menéndez), Thomson-Civitas, Madrid, última edición.Lecciones de Derecho mercantil

 

AUTORES VARIOS: . Tirant lo Blanc, Valencia, última edición.Tributación empresarial. Esquemas y supuestos prácticos

 

JIMENEZ SANCHEZ, Guillermo J. (Coordinador): , Editorial Tecnos, Madrid, última edición.Lecciones de Derecho mercantil

 

LASARTE, Carlos: , Editorial Tecnos, S.A., Madrid, última edición.Curso de Derecho civil patrimonial

 

LATORRE, Angel: , Ariel, Barcelona, última edición.Introducción al Derecho

 

NUÑEZ-CORTES, P. y otros: , Tecnos, Madrid, últimaDerecho del trabajo y de la Seguridad Social para titulaciones no jurídicas
edición.

 

SANCHEZ CALERO, Fernando: , McGraw-Hill, Madrid, última edición.Principios de Derecho mercantil

 

SIERRA NOGUERO, E.: , Servei de Publicacions de la Universitat AutónomaCurso de Derecho mercantil (Relaciones Laborales)
de Barcelona, última edición.
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