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Prerequisits

No té prerequisits acadèmics. No obstant això, es altament recomanable que l'estudiant tingui formació bàsica
en Relacions Internacionals y Ciència Política.

L'estudiant ha de tenir l'hàbit de llegir, veure, escoltar i consultar diferents mitjans de comunicació d'informació
general, seguint especialment les notícies de caràcter de política internacional, així com els articles d'opinió
sobre qüestions polítiques.

Gran part dels principals textos acadèmics sobre anàlisis de polítiques exteriors estan en anglès, per tant es
requereix un molt bon nivell de comprensió de lectura en aquesta llengua.

Objectius

Es persegueixen dos objectius: a) oferir un marc conceptual i una visió detallada de les eines teòriques i
instrumentals que permeten analitzar i explicar els diversos factors, actors, influències i mecanismes que
permeten elaborar i implementar, en clau comparada, polítiques exteriors; i b) aplicar el marc i les eines a
diferents estudis de cas de països i zones rellevants, del Nord i del Sud, de l'actual sistema internacional. De
manera específica, es busca que al final del curs els/les alumnes puguin:

Analitzar polítiques públiques rellevants per a l'àmbit internacional, en particular la política exterior, tant
en el seu procés d'elaboració com d'implementació.
Conèixer els orígens i desenvolupament dels principals marcs analítics i eines conceptuals en l'anàlisi
de les polítiques exteriors.
Comprendre el complex escenari internacional en el qual es dissenyen i implementen les polítiques
exteriors.
Identificar i analitzar els principals actors i processos polítics, institucionals, econòmics i socials, tant a
nivell estatal com internacional, que influeixen en la definició i implementació de les polítiques exteriors
Analitzar i valorar processos de presa de decisió en matèria de política exterior, amb l'ajuda de
diferents eines analítiques, i utilitzant casos d'estudi de diferents períodes històrics i relatius a diferents
regions del món.
Conèixer i comprendre les transformacions més rellevants en les diferents dimensions de la política
exterior, i específicament en la diplomàcia contemporània.

Reflexionar críticament sobre les implicacions ètiques i normatives que es deriven de les decisions en
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Reflexionar críticament sobre les implicacions ètiques i normatives que es deriven de les decisions en
matèria de política exterior.
Adquirir la capacitat d'identificar fonts d'informació rellevants per a l'estudi i anàlisi de les polítiques
exteriors.

Competències

Ciència política i gestió pública
Aplicar el coneixement teòric i analític de les relacions internacionals a casos pràctics i professionals,
en particular en l'esfera del conflicte i la cooperació entre actors.
Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Demostrar que es coneixen les tendències teòriques i les aproximacions analítiques clàssiques i
recents de les relacions internacionals.
Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
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.
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 les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
l'anàlisi.
Valorar aspectes distintius i instrumental conceptual i metodològic específic de les diverses tendències i
aproximacions analítiques de les relacions internacionals.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar el coneixement teòric i analític de les relacions internacionals a casos pràctics i professionals,
en particular en l'esfera del conflicte i la cooperació entre actors.
Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Demostrar que es coneixen les tendències teòriques i les aproximacions analítiques clàssiques i
recents de les relacions internacionals.
Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
Descriure els principals elements que caracteritzen la societat internacional global (1945-2000).
Descriure l'ordre internacional: anarquia versus ordre, societat d'estats i societat transnacional.
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.
Exposar les grans aproximacions a les relacions internacionals (realisme, transnacionalisme,
estructuralisme).
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.
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.
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Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
Utilitzar adequadament la teoria i els conceptes de les relacions internacionals (tradicions de
pensament hobbesiana, grociana i kantiana).
Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
l'anàlisi.
Valorar aspectes distintius i instrumental conceptual i metodològic específic de les diverses tendències i
aproximacions analítiques de les relacions internacionals.
Valorar críticament els impactes de la globalització en diferents àmbits: seguretat, medi ambient, drets
humans, migracions i pau.

Continguts

Introducció: Presentació dels objectius de l'assignatura, de la metodologia de treball i dels mètodes
d'avaluació.

Bloc I: L'anàlisi de les polítiques exteriors com a disciplina acadèmica

1. La rellevància pràctica de l'anàlisi acadèmic de les polítiques exteriors

2. La política exterior com a política pública

3. Orígens i evolució de l'àrea d'estudi

4. Conceptes clau: interessos nacionals, nivells d'anàlisis, interaccions agent-estructura, i implementació de
les politiques

Bloc II. Eines teòriques per a l'anàlisi de les polítiques exteriors

5. Models analítics (1). El model d'actor raciona.

6. Models analítcis (2). El model de política burocràtica

7. Models analítics (3). El model de l'actor individual i aproximacions psicològiques

8. Models analítics (4). El nivell societal: el peso la cultura política i el valors socials en la formulació de la
política exterior

Bloc III. Actors no tradicionalsi nous reptes per a l'anàlisi de les polítiques exteriors

9. Discursos y encuadres (framing) en política exterior

10. El impacte de la opinió pública i els mitjans de comunicació en la formulació de les polítiques exteriors

11. Els actors no governamentals i la seva influència en la política exterior

12. La política exterior del actors governamentals no centrals (paradiplomàcia)

13. Ètica i temes de génere en l'analisis de política exterior

Bloc IV. Estudis de cas

14. La formulació i anàlisi de les politiques exteriors en un món creixentment interconnectat

15. Presentació oral dels treballs dels alumnes

Metodologia
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La dedicació de l'estudiant a aquesta assignatura es divideix en diversos tipus d'activitats, cadascun d'ells
amb un pes determinat d'hores de treball. Aquesta varietat de formes de treball es materialitza en
metodologies diferenciades.

Aquesta assignatura és de 6 crèdits ECTS, és a dir, implica una dedicació total de l'estudiant de 150 hores,
distribuïdes en:

- Activitats dirigides són activitats a l'aula, amb la presència del professor i poden consistir en classes
magistrals (amb el suport de les TIC i amb la possibilitat de desenvolupar debats en gran grup); en seminaris
de discussió de les lectures obligatòries en grups més reduïts i en sessions més orientades a qüestions
pràctiques, en les que s'analitzaran casos, problemes i exemples relatius al temari del curs. Per aquestes
sessions, hi hauran lectures prèvies obligatòries anunciades amb antel.lació. Aquestes activitats representen
aproximadament un terç del total del treball exigit (52,5 hores).

- Activitats supervisades són activitats dutes a terme per l'estudiant fora de l'aula d'acord amb un pla de
treball dissenyat i posteriorment tutoritzat i avaluat per part del professor. Així mateix, durant el curs,
l'estudiant haurà de llegir articles breus en relació als quals podrà fer un comentari sobre el text llegit i, a
més, participar activament en debats sobre els articles. També s'hi inclouen les tutories i altres activitats
anàlogues de seguiment de curs. Aquestes activitats representen, aproximadament, el 10% del treball exigit
(15 hores).

- Activitats autònomes sóntotes aquelles activitats que fa l'alumne pel seu compte i d'acord amb les
exigències de la assignatura per tal de superar amb èxit l'assignatura, poden ser lectures bàsiques i
complementàries, estudi dels apunts de classe o totes aquelles altres activitats que complementen la
formació que s'assoleix en aquest curs. Aquestes activitats representen la meitat del temps de treball dels
alumnes (75 hores).

La metodologia docent s'adequa a aquest repartiment del treball i de les activitats.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Sessions magistrals amb ús de les TIC i seminaris al
aula

52,5 2,1 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19,
20, 21

Tipus: Supervisades

Tutories i revisións dels treballs, exàmens i controls de
lectures

15 0,6 8, 11, 12, 13, 14, 16, 19

Tipus: Autònomes

Treball autònom de l'alumne 75 3 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura es composa de les parts següents:

Un examen escrit dels Bloc I y II: "L'anàlisi de les polítiques exteriors com a disciplina
acadèmica" y "Eines teòriques per l'anàlisi de les politiques exteriors.

40% de la nota final
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Dues pràctiques a l'aula utilitzant les teories de Relacions Internacionals i els models
de anàlisis de política exterior (cadascuna d'elles val 15% de la nota final).

30% de la nota final.

Treball final en grup, utilitzant les eines dels models d'anàlisis (presentació oral i
treball escrit).

30% de la nota final

Consideracions importants:

Per tal de poder superar l'assignatura serà condició necessària, que no suficient, obtenir com a mínim una
 Un cop assolida aquesta nota mínima de 5/10 es procedirà a fernota de 5/10 en l'examen dels Blocs I i II.

mitjana ponderada amb les notes de les practiques i el treball final en grup .

Quan la nota ponderada final sigui igual o superior a 5/10 es considerarà l'assignatura com superada.

El fet de presentar-se al examen i haver presentat UNE de les dues PRACTIQUES, o presentar-se al examen
i presentar el TREBALL EN GRUP, eximeix l'estudiant de la qualificació de "NO PRESENTAT".

La data del examen dels Blocs I i II es farà públic amb antelació suficient.En tot cas, l'examen no es farà més
tard de dues setmanes després de finalitzats els temes del Bloc II.

Els estudiants que no haguessin superat el examen tindran l'oportunitat d'acollir-se a les activitats de
compensació, és a dir, , el dia que determini lapodran tornar a fer el examen únicament una vagada més
Facultat .per el examen final de la assignatura

Les dates de les DUES pràctiques a l'aula, i de la presentació oral i escrita del TREBALL FINAL EN GRUP
s'especificaran en el marc de la programació de l'assignatura (veure Campus Virtual).

Molt important.  No obstant això, en la evaluacióLes pràctiques a l'aula no es poden tornar a presentar.
compensatòria s'inclouran dues preguntes opcionals relacionades amb les pràctiques, per a aquells estudiants
que vulguin pujar la seva nota en aquests exercicis.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Dues pràctiques a l'aula (15% cadascuna d'elles) 30% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20

Examen escrit dels Blocs I i II 40% 2 0,08 2, 3, 5, 6, 9, 13, 14, 18, 20, 21

Treball final en grup. Presentació oral i per escrit. 30% 1,5 0,06 2, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19
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