
Utilització de llengües

espanyol (spa)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

Eliseo.Sierra@uab.catCorreu electrònic:

Eliseo Sierra NogueroNom:

2015/2016

1.  

2.  
3.  
4.  

5.  
6.  

7.  
8.  
9.  
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Codi: 102272
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2500786 Dret OT 4 0

Prerequisits

No hi ha cap prerequisit previ.

Objectius

Assolir un bon coneixement de les principals institucions del dret marítim.

Competències

Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
Defensar i promoure els valors essencials de l'estat social i democràtic de dret.
Defensar oralment de forma clara i estructurada les idees, els treballs, informes, escrits i dictamens.
Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems
limitat.
Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
Identificar, valorar i posar en pràctica els canvis en la jurisprudència.
Memoritzar i utilitzar la terminologia jurídica
Presentar en públic la problemàtica que comporta un determinat litigi, les normes jurídiques aplicables i
les solucions més coherents.
Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor

Resultats d'aprenentatge

Contextualitzar el dret mercantil dins de l'ordenament jurídic, la seva funció i la seva utilitat en el tràfic
empresarial.
Contextualitzar les normes mercantils a l'efecte d'aplicar-les als litigis.
Defensar oralment de forma clara i estructurada les idees, els treballs, informes, escrits i dictamens.
Demostrar coneixements teòrics i pràctics de dret mercantil, utilitzant correctament la terminologia
d'aquest àmbit.
Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
Distingir críticament la trajectòria històrica en l'aprovació de les normes mercantils i en la formació dels
usos de comerç, i estar en disposició de preveure solucions jurídiques alternatives.
Distingir l'especialitat i la utilitat del dret mercantil en el marc de l'ordenament jurídic.
Exposar públicament casos pràctics i les possibles solucions jurídiques.
Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems
limitat.
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Identificar l'eficàcia d'incloure o no incloure determinades clàusules en un contracte de societat
mercantil, d'agència, de noliejament i en qualsevol altre contracte mercantil.
Identificar, valorar i aplicar el dret mercantil d'acord amb la jurisprudència mercantil espanyola,
comunitària i internacional (per exemple, del Tribunal Internacional del Dret del Mar).
Oferir una resposta justa i eficaç als casos pràctics que es plantegin a partir dels coneixements
adquirits.
Relacionar els coneixements amb les qüestions derivades del tràfic empresarial a l'efecte d'oferir
solucions justes i eficaces.
Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
Sintetitzar els coneixements teòrics i pràctics a l'efecte de redactar contractes i altres instruments
mercantils.
Vincular el dret mercantil a la societat present i futura i a altres sectors d'aquesta (política, sociologia,
etc.), així com al seu context estatal, comunitari i internacional.

Continguts

- Introducció al dret marítim.

- Dret del mar.

- Administració marítima i portuària.

- Subjectes de la navegació i el tràfic marítim.

- El vaixell i el seu estatut jurídic.

- Contractes d'explotació del vaixell.

- Assegurances marítimes.

- Averies, assistències, accidents i contaminació marítima.

Metodologia

El/la professor/a posarà en marxa les activitats formatives que consideri adequades per tal de facilitar l'estudi i
l'aprenentatge de l'alumne.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes pràctiques 13,5 0,54 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14

Classes teòriques 31,5 1,26 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16

Tipus: Autònomes

Estudi, pràctiques i redacció de treballs 105 4,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Avaluació

Es realitzarà un únic examen al finalitzar el curs.
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Les pràctiques, assistència i participació a classe sumaran o restaran fins a 3 punts sobre la nota de l'examen.

No es podrà aprovar l'assignatura quan la nota de l'examen sigui inferior a 4, encara que s'hagin realitzat totes
les pràctiques.

Es realitzarà una reavaluació en les dates oficials que indiqui la Facultat. Es podran presentar a la reavaluació
els alumnes que s'hagin presentat a l'examen final, però no l'hagin aprovat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen final 7 punts 0 0 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16

Pràctiques, assistència i participació a classe 3 0 0 2, 3, 5, 8, 9, 14
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