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Objectius

- Conèixer les capacitats i instruments de la UE per actuar en l'escena - internacional.

                                                               - Examinar des d'una perspectiva pràctica les potencialitats i els límits de l'arquitectura institucional en l'àmbit exterior en casos concrets.
                                                                - Analitzar les principals dimensions de l'acció exterior de les UE, tant en la seva dimensió tradicional (política comercial i cooperació al desenvolupament) com estratègica en àrees geogràfiques (Rússia, EUA, Amèrica llatina, Magreb..etc) i àmbits materials (energia i medi ambient, drets humans, immigració).

Competències

Integració Europea
Analitzar els instruments jurídics, polítics i econòmics utilitzats per la UE en les seves relacions amb
tercers països (especialitat Acció Exterior).
Analitzar els mecanismes i les actituds adoptats per la UE en la seva participació en diverses
institucions i organismes internacionals multilaterals (especialitat Acció Exterior).
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.

Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
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Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
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

Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament
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.
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
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.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
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

Resultats d'aprenentatge

Analitzar la diversitat de condicionants geopolítics, econòmics, socials i culturals de les principals
regions del sistema internacional i abordar la seva complexitat
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi
Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar projectes i treballs relacionats amb el seu àmbit d'estudi.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Conèixer problemàtiques concretes i els mecanismes utilitzats per a la seva gestió per definir posicions
i elaborar propostes d'intervenció útils per al disseny de les polítiques públiques.
Examinar l'evolució dels processos de regionalització i avaluar el posicionament i potencialitats de
cadascuna de les regions estudiades
Identificar l'estatut de la UE al si d'altres organitzacions internacionals i marcs multilaterals.
Identificar les polítiques de la UE en els principals marcs regionals en què desenvolupa l'acció exterior.
Interpretar l'efectivitat dels resultats de la seva acció en altres organitzacions internacionals i marcs
multilaterals.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
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
Valorar l'estratègia i els resultats de l'acció exterior de la UE.

Continguts

Sesión 1: Presentación y metodología módulo: Dra. Esther Zapater (16-18h: 2h.)
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Conferència inaugural: ponente pendiente de confirmar (18-20 h).

Sesión: Política de vecindad. Dimensión Oriental y relaciones EU-Rusia. Dr. Francesc Serra (16-20h.) 4 h.

Sesión 3: Política de vecindad. Dimensión Oriental y relaciones EU-Rusia. Dr. Francesc Serra (16-19h.) 3 h.

Sesión 4: Política de vecindad. Dimensión Oriental y relaciones EU-Rusia. Dr. Francesc Serra (16-19h.) 3 h.

Sesión 5: Política cooperación al desarrollo y América Latina: Dra. Ana Ayuso (16-20h.). 4 h.

Sesión 6: Política cooperación al desarrollo y América Latina: Dra. Ana Ayuso (16-19h.). 3h.

Sesión 7: Política cooperación al desarrollo y América Latina: Dra. Ana Ayuso (16-19h.). 3h

Sesión 8: Política comercial EU: Dr. Gregorio Garzón (16-19h) 3h.

Sesión 9: Política comercial EU: Dr. Gregorio Garzón (16-19h) 3h.

Sesión 10: Política comercial EU: Dr. Gregorio Garzón (16-18 h) 2 h.

Sesión 11: Política inmigración EU: Esther Zapater (16-19h.) 3h.

Sesión 12: Política medioambiente EU: Dr. Oriol Costa (16-18) 3h.

Sesión 13: Política medioambiente EU: Dr. Oriol Costa (18-20h) 2h.

Sesión 14: Derechos humanos de la UE y acción exterior: Dra. Montserrat Pi(16-18) 2h.

Sesión 15: Derechos humanos de la UE y acción exterior: Dra. Montserrat Pi (16-19h) 3 h.

Conferències externs: 5h. (1 ECTS)

Metodologia

Les sessions combinaran activitats magistral i pràctica. Els estudiants hauran d etreballar i preparar
prèviament els documents indicats pel professor i lliurar personalment els treballs que se li indiquin.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes pràctiques 30 1,2 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13

Classes teòriques 20 0,8 1, 9, 10, 11

Tipus: Supervisades

Simulacions 186 7,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

El mòdul s'avaluarà a partir de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les activitats indicades. Es farà
mitjana aritmètica. En cas de no superar el mòdul, el coordinador determinarà quines activitats hauràn de
reavaluar-se.

Activitats d'avaluació
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Anàlisi sobre política medi ambient 20 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13

Análisi sobre política de veinatge i Rússia 20 3 0,12 1, 6, 8, 10, 11, 13

Comentari Política comercial 20 2 0,08 2, 4, 5, 11

Comentari sobre Inmigració i Drets humans 20 3 0,12 2, 4, 5, 6, 9, 10

Informe sobre política de cooperació al desenvolupament i
Amèrica Llatina

20 3 0,12 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Bibliografia

Bibliografia básica

Barbé, E., La Unión Europea en las relaciones Internacionales, 1 ed. Tecnos, Madrid, 2014.

Hill, C.; Smith, M., International Relations and the EU, 2nd ed. 2011, Ed. Oxford

Cardwell, J.P., EU external Relations Law and Policy in the Post-Lisbon Era, T.M.C. Asser Press, Springer,
2012.

Koutrakos, P., (Ed), The European Union's external relations: a year after Lisbon Treaty, CLEER Working
Papers, 2011/3.

FRASER, Cameron: , 2nd. ed., Routledge, New York, 2012.An Introduction to European Foreign Policy

Cremona, M., Developments in EU external Relations Law, Oxford Scholarship Online, 2009.

Grevi, G., et alii (eds.), , Institute for SecurityEuropean Security Defence Policy: the firts ten years (1999-2009)
Studies, European Union, Paris, 2009.

Para cada una de las sesiones se indicarán lecturas y documentos específicos.

Recursos internet

http://europa.eu

http://ec.europa.eu/world/index_es.htm

http://www.bertelsmann-stiftung.de

http://www.ceps.be

http://www.theepc.be

http://www.notre-europe.asso.fr

http://www.euractiv.com

http://www.realinstitutoelcano.org

http://www.ifri.fr
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