
Utilització d'idiomes a l'assignatura

NoGrup íntegre en espanyol:

NoGrup íntegre en català:

NoGrup íntegre en anglès:

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor/a de contacte

Joaquin.Beltran@uab.catCorreu electrònic:

Joaquín Beltrán AntolínNom:

2018/2019

Política de l'Àsia Oriental

Codi: 101527
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2500244 Estudis d'Àsia Oriental OB 2 1

Altres indicacions sobre les llengües
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Prerequisits

Per a fer un seguiment adient de l'assignatura cal haver realitzar l'assignatura Introducció a les Ciències
Polítiques i les Relacions Internacionals, tot havent assimilat els utillatges propis de les Ciències Polítiques.

Objectius

L'assignatura Política de l'Àsia Oriental analitza la realitat política de la zona des d'una visió internacional,
regional i nacional. S'adquiriran coneixements avançats de les realitats polítiques de la regió, especialment les
de potències com Xina i Japó. No només s'ofereix una visió general dels diferents sistemes polítics, sinó que
es familiaritza a l'estudiant amb els elements que componen el sistema: actors (partits polítics, faccions, actors

, institucions de l'Estat (administració pública, cambres legislatives, tribunals, enssubestatals, societat civil, etc)
locals, etc), textos constitucionals. Tots aquests elements s'analitzaran no com a a variables estàtiques, sinó
des d'un punt de vista dinàmic i històricament situat. L'enfocament de la docència pretén posar de relleu la
dimensió de la política a qualsevol estudi i aproximació a diferents societats.

Competències

Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
Conèixer i comprendre la política i les relacions internacionals d'Àsia Oriental.
Conèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar,
elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.

Conèixer la història, els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental per comprendre i valorar
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Conèixer la història, els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental per comprendre i valorar
críticament temes socials, fenòmens i processos relacionats amb la regió.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Resoldre situacions de conflicte.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Resultats d'aprenentatge

Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
Avaluar els resultats obtinguts en el procés de cerca de la informació per documentar-se i actualitzar
els coneixements de ciències polítiques, economia i sociologia.
Conèixer i comprendre la política i les relacions internacionals d'Àsia Oriental.
Conèixer la història, els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental per comprendre i valorar
críticament temes socials, fenòmens i processos relacionats amb la regió.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Resoldre situacions de conflicte.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
Utilitzar eines diferents per a fins específics en el camp de les ciències polítiques, l'economia i la
sociologia.
Utilitzar la terminologia específica de ciències polítiques, economia i sociologia.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

PART I. POLÍTICA XINESA
TEMA 1. Fonaments de la política xinesa i perspectives d'anàlisi.
TEMA 2. El sistema polític imperial i el de la república nacionalista.
TEMA 3. Ideologia i legitimació de la República Popular Xinesa. Del maoisme fins l'actualitat.
TEMA 4. Estructura i organització del poder: La Constitució; el Partit Comunista de la Xina; govern central i
local; Exèrcit d'Alliberació Popular.
TEMA 5. Participació política i moviments socials.
TEMA 6. «Un país, dos sistemes»: Política a Taiwan i Hong Kong.

PART II. POLÍTICA DEL JAPÓ
TEMA 1. Aproximacions a l'estudi del sistema polític japonès Fonaments de la política japonesa.
TEMA 2. Aproximació al nou sistema polític de postguerra: La Constitució japonesa. El nou estatus de
l'emperador. L'article 9 sobre la «renúncia a la guerra». El sistema jurídic.
TEMA 3. L'organització institucional: La Dieta, el Gabinet i el Primer Ministre. L'estructura territorial de l'Estat.
TEMA 4. Els actors del sistema polític: El sistema polític de 1955 i 1993. Els partits polítics i les faccions. El
«triangle de ferro». El paper de la burocràcia. Iniciatives ciutadanes.
TEMA 5. Estudis de casos: Aprofundiment en aspectes concrets del temari. Actualitat política del país.

Metodologia

Les classes de l'assignatura de Política a l'Àsia Oriental seguiran com a eina metodològica principal les
explicacions que el professorat oferirà durant tot el semestre. A més a més, s'oferirà un seguit de lectures
addicionals de caire obligatori que conformaran el gruix dels materials de l'assignatura. Les classes teòriques

seran complementades per pràctiques com el visionat de documentals o pel·lícules, que seran analitzades i
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seran complementades per pràctiques com el visionat de documentals o pel·lícules, que seran analitzades i
debatudes a classe. També s'establirà una pràctica de seguiment de la política d'Àsia Oriental per a comentar
en grup l'actualitat de la regió. Finalment, els/les estudiants aprendran a localitzar, investigar i sintetitzar fonts
especialitzades tals com articles de revistes acadèmiques, , bases de dades, pàgines institucionals,readers
etc.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals/presencials, anàlisi de textos, debats a
classe.

50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13

Tipus: Autònomes

Estudi i lectura de textos 49 1,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13

Treball individual escrit (política japonesa o xinesa) 49,34 1,97 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13

Avaluació

L'assignatura inclou tres activitats d'avaluació:

1. Prova d'avaluació escrita sobre política japonesa (35% de la nota final de l'assignatura)

2. Prova d'avaluació escrita sobre política xinesa (35% de la nota final de l'assignatura)

3. Treball individual sobre política japonesa o xinesa (30% de la nota final de l'assignatura)

La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitat d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol
informatiu. El professor responsable de l'assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de
revisió. La revisió de les diverses activitats d'avaluació s'acordarà entre el docent i l'estudiant.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s'hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui
a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5
o més.

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l'acta de l'assignatura, el docent comunicarà per escrit el
procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o
no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

Consideració de "no avaluable"

S'assignarà un "no avaluable" quan les evidències d'avaluació que hagi aportat l'estudiant equivalguin a un
màxim d'una quarta part de la qualificació total de l'assignatura.

Irregularitats en les activitats d'avaluació
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En cas d'irregularitat (plagi, còpia, suplantació d'identitat, etc.) en una activitat d'avaluació, la qualificació
d'aquesta activitat d'avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d'avaluació,
la qualificació final de l'assignatura serà 0.

S'exclouen de la recuperació les activitats d'avaluació en què s'hagin produït irregularitats (com ara plagi,
còpia, suplantació d'identitat).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Prova d'avaluació: politica japonesa 35% 0,58 0,02 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13

Prova d'avaluació: política xinesa 35% 0,58 0,02 1, 3, 4, 5, 6, 12, 13

Treball individual escrit (política japonesa o xinesa) 30% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

Bibliografia sobre el sistema polític xinès:

DREYER, June Treufel, . Nueva York: Paragon House,China's Political System. Modernization and Tradition
1993, 2004, 4ª ed.

FEWSMITH, Joseph, . Cambridge: Cambridge UniversityChina since Tiananmen. The Politics of Transition
Press, 2001.

GUO, Sujian,  Routledge, New York,Chinese Politics and Government. Power, ideology, and organization.
2012.

HOWELL, Jude, ed., . Lanham: Rowman and Littlefield, 2014.Governance in China

HUA Shiping, ed., . Armonk: M.E. Sharpe, 2001.Chinese Political Culture, 1989-2000

JOSEPH, W. A., , Oxford University Press, 2010.Politics in China: An Introduction, Oxford

KUAH-PEARCE, Khun Eng; GUIHEUX, Gilles, eds., Social Movements in China and Hong Kong. The
. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009.Expansion of Protest Space

KUHN, Philip A., . Stanford: Stanford University Press, 2002.Origins of the Modern Chinese State

LIEBERTHAL, Kenneth, Governing China. . Nueva York: W.W. Norton, 2004.From Revolution through Reform

LU, Yu-Ting, . Barcelona, Edicions Bellaterra, 2010.Taiwan. Historia, política e identidad

MA Ngok, . Hong Kong: HongPolitical Development in Hong Kong, State, Political Society and Civil Society
Kong University Press, 2007.

SAICH, T. . Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.Governance and Politics of China

SHAMBAUGH, David, ed., . Cambridge: Cambridge University Press, 2000.The Modern Chinese State

UNGER, Jonathan, ed., . Armonk: M.E. Sharpe, 2002.The Nature of Chinese Politics. From Mao to Jiang

WANG, James, . Englewood Cliffs: Prentice Hall. 7a ed., 2002.Contemporary Chinese politics

Bibliografia sobre el sistema polític japonès:
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____ (2003). . London: Routledge.Dictionary of the Modern Politics of Japan
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Leiden: Global Oriental.
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