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Prerequisits

Coneixements d'economia i d'integració europea.

Objectius

El objetivo de este Módulo es el análisis teórico de la integración económica en el
ámbito europeo e internacional, con aplicaciones a la integración europea, a la
gobernanza económica y a la toma de decisiones en las instituciones europeas.

El Módulo se inicia con la teoría económica de la integración internacional y sigue
con el análisis de la gobernanza económica de la UE y su relación con las
instituciones y foros internacionales en la perspectiva de la crisis económica. El
análisis teórico se fundamenta en la teoría de la integración económica y en las
teorías de la elección pública sobre la toma de decisiones.

En la segunda parte del Módulo se analiza la unión económica y monetaria
europea y la toma de decisiones en el Banco Central Europeo, la unión
presupuestaria y la estabilidad macroeconómica, así como la integración
cohesión social en el mercado interior.

Competències

Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Identificar les polítiques europees macroeconòmiques i els instruments de coordinació i governança
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7.  

8.  
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Identificar les polítiques europees macroeconòmiques i els instruments de coordinació i governança
econòmiques (especialitat Integració Econòmica).
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Reconèixer els instruments financers de la UE i la seva incidència en el disseny i la implementació de
les diverses polítiques europees (especialitat Integració Econòmica).

Resultats d'aprenentatge

Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Detectar quins resultats es desprenen de la implementació de les diferents polítiques.
Establir una tipologia dels diferents instruments financers emprats per la UE.
Fer aportacions crítiques amb precisió conceptual sobre lefectivitat de les diferents polítiques
econòmiques.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Valorar lefectivitat dels diferents instruments financers.

Continguts

Subjects to develop:

1. The Economic Theory of the International Integration. Quantitative Analysis by
Gravity Models. Regional Convergence

2. The Institutional Approach of the Integration

3. Economic and Monetary Union (EMU), Central Bank and the theory of Optimal
Currency Areas. New economic Governance

4. From the European Financial Stability Facility (EFSF) to the European Stability
Mechanism (ESM)

5. The Stability and Growth Pact: Excessive Deficit Procedure

6. Economic Policy Coordination and European Semester
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7. Economic Crisis and Financial Supervision Architecture

Metodologia

Metodologías
docentes

Clases expositivas

Seminarios

Presentación oral de trabajos

Debates

Tutorías

Participación en actividades complementarias

Elaboración de trabajos

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clases expositives 100 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tutories 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Supervisades

Exàmen final 3 0,12 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Participació en activitats complementàries 20 0,8 1, 6, 8, 9

Presentació 1,5 0,06 1, 5, 6, 8, 9

Pràctiques 3 0,12 1, 2, 3, 6, 7

Seminaris 8,5 0,34 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

Tipus: Autònomes

Elaboració de treballs i presentació 30 1,2 2, 3, 4, 7

Estudi individual 192,5 7,7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

Per tal de ser avaluat, cal una assistència superior al 80% de les sessions de
classe i de les activitats complementàries.
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Sistemas de
evaluación

Examen final

Case Studies

Presentación oral y participación en seminarios y
debates

Asistencia y participación activa en clase

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació activa a classe 10 0 0 6

Case Studies 20 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Exàmen final 60 3 0,12 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Presentació oral i participació en seminaris i debats 10 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Basic References

- Artis, M. and F. Nixson (eds.) (2007): ,The Economics of the European Union
Oxford University Press.

- Bacaria, J. and F. Brunet (eds.) (2013): Revista  Ekonomiaz, No. 82.

- Balassa, Bela (1961): , Irwin (versión enThe Theory of Economic Integration
español: , Uteha, Mexico, 1964).Teoría de la integración económica

- Baldwin, R. and Ch. Wyplosz (2012): , 4Economics of European Integration th

edition, McGraw Hill.
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- Robson, Peter (1998): , 4  edition,The Economics of International Integration th

Routledge.

For the different subjects the ad hoc references will be presented by the
professors.
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