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Professor de contacte

Utilització de llengües

Nom: Joaquín Beltrán Antolín

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Correu electrònic: Joaquin.Beltran@uab.cat

Altres indicacions sobre les llengües
Alguns seminaris s'impartiran en català i uns altres en espanyol

Equip docent
Josep Maria Lluch López
Amelia Saiz Lopez
Blai Guarné Cabello
Artur Lozano Mendez

Equip docent extern a la UAB
Roberto Figliulo

Prerequisits
Capacitat lectora en anglès

Objectius
Adquisició de coneixements de les estructures, organitzacions i processos socials i polítics de l'Àsia Oriental
contemporània i de la seva relació amb la resta del mon des de diferents perspectives teòriques i
metodològiques. Inclou una aproximació a la política -exterior i interna- i a diferents polítiques públiques i
d'identitat.

Competències
Analitzar la realitat internacional i reconèixer-ne la complexitat utilitzant les eines teòriques vistes en el
màster, i amb una visió prospectiva de futur arrelada en un coneixement molt bo de les característiques
de períodes anteriors.
Fer un diagnòstic de les problemàtiques de seguretat i de desenvolupament als països, regions i àmbits
del sistema internacional proposats, i a partir daquest diagnòstic generar orientacions útils a la presa de
decisions.
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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

Resultats d'aprenentatge
1. Adoptar una perspectiva crítica davant els fenòmens que es desenvolupen a l'Àsia Oriental
contemporània que pugui ser integrat en el diagnòstic i en les orientacions de presa de decisions
propostes
2. Comprendre la complexitat dels processos dels fenòmens sociopolítics relacionats amb Àsia Oriental
contemporània, tant en el cas de països que exerceixen el paper de receptor com d'emissor
3. Proposar actuacions per a la resolució de problemes i per a la punta en marxa de polítiques de
relacions culturals, econòmiques i polítiques amb lasa Oriental contemporània i dels seus processos
interculturals
4. 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

Continguts
1. Estructura i organització política d'Àsia Oriental (2 ETCS)
Anàlisi de les característiques del poder a Àsia Oriental, de les seves bases de pensament i de la seva
concreció en estructures i organització polítiques específiques. Es plantejarà també la relació entre Àsia
Oriental i Europa i Estats Units en la concepció del poder i la seva pràctica.
2. Política Exterior d'Àsia Oriental (2 ETCS)
Analitzar la relació d'aquesta àrea regional amb la resta del món des de diferents perspectives teòriques i
metodològiques.
3. Polítiques públiques d'Àsia Oriental: Treball, educació, salut, medi ambient (3 ECTS)
Estudi de l'evolució i característiques de les polítiques públiques relacionades amb treball, educació, salut i
medi ambient aprofundint en diferents aspectes de l'estructura social d'Àsia Oriental i introduint una
perspectiva de gènere
4. Polítiques d'identitat d'Àsia Oriental; ciutadania, migració i diàspores (3 ETCS)
La inserció d'Àsia Oriental en la globalització s'analitza a partir de processos migratoris i de construcció
d'identitat a Xina, Japó, Corea, Hong Kong, Taiwan i Singapur.

Metodologia
El mòdul s'organitza sobre la base d'activitats presencials, activitats tutoritzades pels professors i activitats que
els alumnes han de dur a terme de manera autònoma. Les activitats presencials poden ser de tres tipus:
classes teòriques, seminaris de treball o discussió en grup. El treball autònom consisteix en treball individual
per preparar tasques escrites o presentacions orals o bé en treballs en grup que es lliuraran en forma escrita o
bé es presentaran oralment.
Seran els professors de cadascun dels continguts formatius del mòdul els qui n'organitzaran el
desenvolupament de les activitats docents.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge
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Tipus: Dirigides
Classes magistrals, anàlisis de textos (debats en classe)

50

2

1, 2, 3, 4

50

2

1, 2, 3, 4

140

5,6

1, 2

Tipus: Supervisades
treball personal escrit i tutories de treball en grup
Tipus: Autònomes
lectura de textos, cerca de materials

Avaluació
Cada professor determinarà la forma d'avaluació concreta per als continguts i seminaris que imparteixi. Entre
unes altres s'inclouran treballs escrits, exposició oral de treballs, treball en grup, assistència i participació en
classe

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Avaluació, presentacions orals

0,4

10

0,4

1, 2, 3, 4

Bibliografia
El professor de cada contingut formatiu proporcionarà als alumnes la bibliografia amb què es treballarà durant
les sessions

3

