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Professor de contacte

Utilització d´idiomes

Nom: Didac Cubeiro Rodriguez

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: Didac.Cubeiro@uab.cat

Algun grup íntegre en anglès: No
Algun grup íntegre en català: Sí
Algun grup íntegre en espanyol: No

Prerequisits
- Lectura i comprensió de textos en anglès

Objectius
Al finalitzar l'assignatura, l'alumne serà capaç de:
- Comprendre texts econòmics de revistes i diaris generals d'economia.
- Comprendre les diferències pautes de creixement de una economia en el context social i polític concret
- Comprendre l`importància de l`economia i de determinació de la mateixa en les relacions socials
- Aplicar aquests coneixements a situacions actuals.
- Emetre judicis sobre les diferències del processos econòmics segons les forces productives dominants i la
seva influencia en la política i la societat.
- Presentar un informe simple sobre algun aspecte econòmic concret del país escollit.
- Entendre l`importància de la diferent concepció del dret en les relacions econòmiques entre països.

Competències
Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar les estructures i els processos econòmics de l'Àsia
oriental i la seva inserció en l'economia global.
Descriure i analitzar de manera contrastiva el sistema d'organització, administració i gestió d'empreses
a l'Àsia oriental.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Dissenyar i gestionar projectes.
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Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
Vetllar per la qualitat del propi treball
onèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar,
elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.

Resultats d´aprenentatge
1. Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
2. Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar
els coneixements de ciències polítiques, economia i sociologia.
3. Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar les estructures i els processos econòmics de l'Àsia
oriental i la seva inserció en l'economia global.
4. Descriure i analitzar de manera contrastiva el sistema d'organització, administració i gestió d'empreses
a l'Àsia oriental.
5. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
6. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
7. Dissenyar i gestionar projectes.
8. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
9. Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
10. Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
11. Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
12. Utilitzar eines diferents per a fins específics en el camp de les ciències polítiques, l'economia i la
sociologia.
13. Utilitzar la terminologia específica de ciències polítiques, economia i sociologia.
14. Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts
Introducció: Presentació del programa i bibliografia.

Tema 1 : Entorn econòmic dels països de l'Àsia Oriental: Integració regional i els acords preferencials a l'Àsia
Oriental.

Tema 2 : Japó: Revolució Meiji. Imperialisme i economia de postguerra.
Tema 3: Japó: El miracle econòmic japonès i la crisi econòmica continuada
Tema 5: Xina: Economia planificada, reformes i desenvolupament econòmic xinès.

Tema 6: Xina: La balança comercial, la IDE i l'evolució del comerç exterior.

Tema 7: Les economies mitjanes de l'Àsia Oriental : Corea del Sud, Taiwan, HongKong i Singapur.
Tema 8: Els països emergents del sud-est asiàtic : Filipines, Indonèsia, Malàisia, Tailàndia i Vietnam.

Metodologia
Activitats d'aprenentatge
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1. Presencials:

- exposició del professor dels temes generals
- resolució d'exercicis teòrics -pràctics amb els estudiants, en grup o individualment
- debats entre estudiants sobre el tema exposat i prèviament llegit o explicat
- examen final i proves orals de presentació de un tema de la matèria.

2. No presencials tutoritzades:
-exercicis per casa, lectures obligatòries

3. Autònomes:
Activitats recomanades, lectures tècniques o no.
1. Individuals: treballs individuals escrits
2. En grup: treballs en grup sobre temes de la matèria
3. Oral: exposicions, debats,.
4. Escrita: Resum de les classes, comentari sobre texts, articles, llibres.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d´aprenentatge

Activitats autònomes

25

1

1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14

Activitats presencials

50

2

2, 3, 4, 12, 13

Tipus: Dirigides

Avaluació
- 30% pràctiques, presentació de 2 comentaris de text sobre les lectures proposades a classe.
- 20% treball en grup.
- 50% 2 exàmens parcials cobrint el temari del curs.

Activitats d´avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d´aprenentatge

Comentari text Japó

15%

10

0,4

2, 5, 6, 8, 9, 14

Comentari text Xina

15%

10

0,4

2, 5, 6, 8, 14

Exàmen parcial Japó

25%

20

0,8

2, 3, 4, 12, 13
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Exàmen parcial Xina

25%

20

0,8

2, 3, 4, 12, 13

Treball en grup

20%

15

0,6

1, 7, 9, 10, 11, 14
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Es proposaran articles i pàgines web per al seguiment dels diferents temes a classe.
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