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Prerequisits

Es requereix un nivell adequat d'anglès (comprensió de textos) i una motivació pel que fa als temes relatius a
la integració europea i el regionalisme. És una assignatura adient per qui es vol especialitzar en temes de
política europea o de gestió de polítiques públiques

Objectius

En el context europeu, l'Estat-nació es troba sotmès a una sèrie de transformacions funcionals i territorials
importants. Entre aquestes destaquen la descentralització política i la integració europea. A partir dels
diferents enfocs teòrics i d'exemples concrets, aplicats tant als Estats membres com a la Unió Europea,
l'assignatura ofereix els estris analítics necessaris per la comprensió dels esmentats processos seguint el fil
conductor del Govern Multinivell com a una de les principals expressions de la governança europea.

Competències

Ciència política i gestió pública
Aplicar les principals teories de la disciplina i els seus diferents camps a problemes pràctics i
professionals reals.
Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les
administracions públiques en el sistema polític.
Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i
supraestatal.
Diferenciar les principals teories de la disciplina i els diferents camps; les elaboracions conceptuals, els
marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents
àmbits i subàrees, així com el seu valor per a la pràctica professional mitjançant casos concrets.
Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la informació i aplicar
rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents

destinataris.
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destinataris.
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió, implementació i
avaluació de les polítiques públiques.
Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
l'anàlisi.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar críticament el procés de configuració de l'agenda pública.
Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les
administracions públiques en el sistema polític.
Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i
supraestatal.
Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la informació i aplicar
rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
Distingir les fases de la política pública: formulació, decisió, implementació i avaluació.
Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
Exposar i descriure de manera adequada els principals corrents teòrics de l'anàlisi de les polítiques
públiques: el cicle de la política; xarxes i actors; enfocaments institucionals; teoria de l'elecció racional.
Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
Gestionar la distribució del temps disponible per assolir els objectius establerts per portar a terme la
tasca prevista.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
Plantejar i exposar un estudi de cas d'una política pública concreta.
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió, implementació i
avaluació de les polítiques públiques.
Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
l'anàlisi.

Continguts

Temario del curso
Tema 1. Presentación. Relaciones Intergubernamentales, niveles de gobierno y complejidad institucional:
conceptos y ejemplos
Lectura:
F. Morata, (1992), Relaciones Intergubernamentales y Políticas Públicas, Documentación Administrativa,
224/225 (Campus Virtual).
Tema 2. Relaciones Intergubernamentales y Gobernanza Multinivel
Tema 3. Práctica sobre "Documentación Europea" (CDE)
Tema 4. Las transformaciones del Estado (I). El modelo teórico: los rasgos característicos del Estado nación.
Lectura:
Scholte, J.A. (2004), en F.Morata et al., Globalización, Gobernanza e Identidades (Campus Virtual).
Tema 5. Las transformaciones del Estado (II): ¿Crisis o reestructuración del Estado? La gobernanza multinivel
Lectura:
Morata, F. (Campus Virtual)

Tema 6. El proceso de integración europea y el Estado

Govern multinivell   2013 - 2014

2



Tema 6. El proceso de integración europea y el Estado
Lecturas:
L. Hooghe y G. Marks (2004) "Gobernanza estatocéntrica y gobernanza multinivel", en F. Morata (ed.),
Gobernanza Multinivel en la Unión Europea
F. Morata (2004), "Regiones y Gobernanza Multinivel en la UE" en F. Morata (ed.) Gobernanza Multinivel en la
Unión Europea) (o) (Campus Virtual)
Tema 7. El concepto de europeización
Lecturas:
J.P. Olsen (2002), The many faces of Europeanization, Journal of Common Market Studies, pp. 921-952 (o)
(Campus virtual).
http://www.arena.uio.no/publications/wp02_2.htm
Tema 8. El proceso de europeización
Presentaciones en clase:
(1) V. Schmidt (2003), Europeanization of National Democracies: The Differential Impact on Simple and
Compound Polities (Campus Virtual)
(2) F. Morata (2007), "El Proceso de Europeización", en F. Morata y G. Mateo (eds.), España en
Europa-Europa en España. Barcelona: CIDOB (Campus Virtual).
(3) Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre la GMN en la UE
http://www.cor.europa.eu/pages/EventTemplate.aspx?view=folder&id=53788fb1-937b-44ce-bd39-b20f3313bc83&sm=53788fb1-937b-44ce-bd39-b20f3313bc83
Tema 9. Estrategias de Europeización: la Política de Cohesión
Evolución de la Política de Cohesión de la Unión Europea
Lecturas:
F. Morata (2004), "Políticas de Cohesión y Gobernanza Europea", en F. Morata (2004), Gobernanza Multinivel
en la Unión Europea
I. Tömmel (2004), "Las transformaciones de la gobernanza (…)", en F. Morata (2004) Gobernanza Multinivel
en la Unión Europea (CV)
Documentos de Consulta:
Green Paper on Territorial Cohesion:
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/paper_terco_en.pdf
Libro Verde sobre Cohesión Territorial:
http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/terco/paper_terco_es.pdf
Europeización: la Política de Cohesión (II)
1) INTERREG y el Objetivo Cooperación Territorial (2007-2013)
2) LEADER
3) URBAN
4) EQUAL
Europeización (III)
Presentaciones de casos relacionados con las iniciativas comunitarias (Vid. Información en Campus Virtual)
Tema 10. Modelos de organización territorial en la Unión Europea. Introducción
Lectura:
Documento del Parlamento Europeo (CV)
Ppt. de la clase (CV)
M. Keating (2004), "La Política Territorial y el Nuevo Regionalismo", en F. Morata (2004), Gobernanza
Multinivel en la Unión Europea.
Tema 11. El Estado autonómico
Lectura:
F. Morata (2001), "El Estado de las Autonomías: Veinte años de rodaje" (Campus Vitual)
Vid. Power Point complementario sobre RIG en España (CV)
Tema 12. Presentaciones en clase: el federalismo alemán; el cuasi-federalismo italiano; el federalismo belga;
la devolution británica; la descentralización francesa.
Tema 13. La participación territorial en la Unión Europea: introducción
Lecturas:
C. R. Aguilera (2007), "De la Europa de las Regiones a la Europa con las Regiones", Revista d'Estudis
Autonòmics i Federals (Vid. Campus Virtual)
Tema 14. Modelos de participación regional a través del Estado
Lecturas:
Vid. Campus Virtual
Tema 15. Regiones y ciudades como actores internacionales

Presentaciones de las lecturas:
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Presentaciones de las lecturas:
Lecturas:
B. Hocking (2004), "Patrullando la Frontera", en F. Morata (2004)
S. Paquin y G. Lachapelle (2004) ¿Por qué las regiones tienen relaciones internacionales? en F. Morata, G.
Lachapelle y S. Paquin (eds.), Globalización, Gobernanza e Identidades. Barcelona: Fundació Pi i Sunyer
(Campus Virtual).
F. Morata (2006), "Catalunya i les Xarxes Europees" (Vid. Campus Virtual)
C.J. Schultze (2003), "Cities and EU Governance: Policy-takers or Policy-makers? Regional and Federal
Studies, 1.
Tema 16. Las Eurorregiones
Presentaciones:
J. A. Yoder (2003), "Bridging the EU and Eastern Europe: Cross-border Cooperation and Euroregions,
Regional and Federal Studies, 3.
Perkmann, M. and Sum N-L (2002), "Scales, discourses and governance.", in M. Perkmann and N-L Sum
(eds), Globalization, regionalization and cross-border regions.Houndsmills, New York : Palgrave, pp. 3-21
(campus virtual)
F. Morata y P. Rodríguez (2007)
Tema 17. Estrategias Macro-regionales: La Macro-región Báltica; La Macro-región del Danubio
Documentación básica (a completar por cada grupo)
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/pdf/macroregional_strategies_2009.pdf
The Baltic Strategy http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/index_en.htm
The Danube Strategy
http://www.euractiv.com/en/environment/baltic-sea-strategy-seen-model-danube-adriatic/article-185597?Ref=RSS
Presentaciones en clase de las estrategias

Metodologia

La metodología combina una sèrie d'activitats interactives i complementàries tendents a reforçar les capacitats
d'aprenentatge, tant individuals com col·lectives.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals amb suport de TIC i debat en grup. 52 2,08 2, 3, 4, 8

Tipus: Supervisades

Tutories 15 0,6 5, 7

Tipus: Autònomes

Lectura de textos, estudi i redacció de treballs 75 3 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 20

Avaluació

El mètode d'avaluació és múltiple. Combina les presentacions i els controls de lectures a l'aula amb examens
parcials a casa, a més del treball final individual o per parelles sota la dirección del profesor (tutories).
D'aquesta manera s'assegura un control continuat i un repartiment homogeni de la càrrega de treball. Es
considerará com a no presentat a qui no hagi entregat algun dels exercicis de control o no hagi fet alguna de
les presentacions requerides. Es farà una avaluació compensatòria quan la primera nota final es trobi per
damunt de 4,5.

Activitats d´avaluació
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Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Controls de lectures 20% 2,5 0,1 3, 9, 10, 12, 13, 15, 18

Examens parcials 50% 3 0,12 1, 2, 3, 4, 6, 8

Treball final 30% 2,5 0,1 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20

Bibliografia

F. Morata (2004) Gobernanza Multinivel en la Unión Europea. Valencia: Tirant lo Blanch (en venta en la
Librería Abacus, Campus UAB)
Bibligrafía complementaria: Lecturas del Programa y CV.
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