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Prerequisits

No hi ha cap prerequisit previ.

Objectius

Assolir un coneixement especialitzat en metodologia de la investigación jurídic i de les eines necessàries per a
la realització del treball de fi de màster

Competències

Analitzar i redactar textos jurídics relacionats amb lactivitat empresarial en tots els diferents àmbits
dinterès (mercantil, laboral, fiscal i altres tipus).
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar treballs i projectes relacionats amb làmbit del dret
empresarial.
Buscar informació en la literatura jurídica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca en dret empresarial
Dominar les tècniques dinvestigació per a lobtenció dinformació dinterès en lesfera del marc jurídic
empresarial.
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
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en grup per generar sinergies en entorns de treball que involucren diferents persones,
incorporant a les pròpies accions les dels altres, treballant de manera coordinada i cooperativa.
Utilitzar terminologia i argumentació jurídica per fonamentar els resultats de la investigació en el context
de la producció científica en dret empresarial.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i preparar documentació jurídica mercantil.
Analitzar un projecte dinvestigació sobre qüestions de dret empresarial.
Buscar informació en la literatura jurídica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca en dret empresarial
Distingir els sistemes danàlisi, redacció, organització i planificació de treballs i projectes dinvestigació.
Fer consultes a bases de dades sobre jurisprudència.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
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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
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en grup per generar sinergies en entorns de treball que involucren diferents persones,
incorporant a les pròpies accions les dels altres, treballant de manera coordinada i cooperativa.
Utilitzar els recursos electrònics per a lobtenció de fonts bibliogràfiques.
Utilitzar terminologia i argumentació jurídica per fonamentar els resultats de la investigació en el context
de la producció científica en dret empresarial.

Continguts

El mòdul comprèn informació essencial per a la redacció del treball de fi de Màster que han de realitzar tos els
alumnes matriculats. En particular, la matèria inclou formació relativa a la fase de recerca (elecció del tema i
del director, fonts de la receca, organitzación de la bibliografia); a la fase de redacció (índex, estructura de les
cites, argumentació jurídica, observacions del director, conclusions, indexs complementaris); i, a la fase de
defensa (preparació de l'alumne i observacions del tribunal).

Metodologia

Les classes tindran un contingut teòric i pràctic. Es realitzaran exercicis individuals i per grups en totes les
sessions.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes a l'aula 36 1,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Estudi personal 44 1,76 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Resolució supervisada de casos i pràctiques 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

El professorat avaluarà les competències de les matèries mitjançant un examen final i també valorarà els
treballs individuals o en grup, la realització de pràctiques, així com l'assistència i participació activa a classe.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació activa a classe 15%-25% 36 1,44 8, 9

Proves teòriques/pràctiques/síntesi 60%/70% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Realització de pràctiques 5%/15% 20 0,8 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11

Bibliografia
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