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Prerequisits

Es valorarà positivament un coneixement previ del procés d'integració europea i, en particular, del sistema
institucional europeu. Es demana un coneixement actiu i passiu de la llengua anglesa.

Objectius

L'assignatura pretén dotar als alumnes dels coneixements teòrics i les habilitats pràctiques
necessàries per entendre el funcionament del sistema de govern de la UE, l'elaboració de les
polítiques públiques europees i els impactes que aquestes produeixen en els Estats membres.

Competències

Ciència política i gestió pública
Analitzar polítiques públiques, tant en el seu procés d'elaboració com d'implementació.
Aplicar el coneixement de les administracions públiques, en els seus diferents nivells, a casos concrets
de l'esfera pràctica i professional.
Aplicar les principals teories de la disciplina i els seus diferents camps a problemes pràctics i
professionals reals.
Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les
administracions públiques en el sistema polític.
Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i
supraestatal.
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.
Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
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.
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Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió, implementació i
avaluació de les polítiques públiques.
Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
l'anàlisi.

Resultats d'aprenentatge

"Exposar i descriure de manera adequada els principals corrents teòrics de l'anàlisi de les polítiques
públiques: el cicle de la política; xarxes i actors; enfocaments institucionals; teoria de l'elecció racional."
Analitzar críticament el procés de configuració de l'agenda pública.
Analitzar polítiques públiques, tant en el seu procés d'elaboració com d'implementació.
Aplicar el coneixement de les administracions públiques, en els seus diferents nivells, a casos concrets
de l'esfera pràctica i professional.
Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Demostrar que s'entenen les relacions intergovernamentals i identificar la posició de les
administracions públiques en el sistema polític.
Descriure i entendre el funcionament de les administracions públiques a escala estatal, subestatal i
supraestatal.
Distingir les fases de la política pública: formulació, decisió, implementació i avaluació.
Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
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.
Mostrar una bona capacitat per transmetre informació, diferenciant els missatges clau per als diferents
destinataris.
Plantejar i exposar un estudi de cas d'una política pública concreta.
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
Utilitzar diferents eines per analitzar i explicar els processos de formulació, decisió, implementació i
avaluació de les polítiques públiques.
Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
l'anàlisi.

Continguts

Tema 1. Introducció (I): L'UE com a proveïdor de polítiques públiques: integració positiva vs
integració negativa

Tema 2. Introducció (II): Polítiques europees: elaboració, decisió i implementació 

Tema 3. Polítiques europees: una tipologia

Tema 4. Mercat interior

Tema 5. La política de la competencia

Tema 6. La política de cohesió econòmica i social

Tema 7. La política agrícola i de desenvolupament rural
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Tema 7. La política agrícola i de desenvolupament rural

Tema 8. La política comercial

Tema 9. La política de seguretat alimentària

Tema 10: La política europea en el marc del canvi climàtic. Mediambient i energia

Tema 11. Gobernança econònmica i política monetària. 
Tema12. L'Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia

Metodologia

Aquesta assignatura combina:

1) Activitats dirigides:

Classes tèoriques amb debats contradictoris sobre diferents temes d'actualitat europea i seminaris de
discussió sobre les lectures obligatòries.

2) Activitats supervisades:

Tutòries individuals o per grup per a preparar el treball i la presentació oral

3) Activitats autònomes:
Presentació oral treball

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals i seminaris sobre lectures obligatòries 65 2,6 2, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18

Tipus: Supervisades

Tutories individuals o per grups petits 15 0,6 4, 11, 12, 14, 15, 17, 18

Tipus: Autònomes

Presentació oral treball 10 0,4 1, 2, 5

Avaluació

L'avaluació es basa en:

1. Test sobre lectures obligatòries: 20%

2. Treball individual o en grup de max 2 alumnes sobre un dels temes de l'assignatura: 30%

3. Presentació oral del treball: 10%

3. Prova escrita: 40%

Per aprovar l'assignatura, es requereix un mínim de 5/10 a cadascuna de les tres proves.

PLAGI: la detecció de plagi implicarà la nota de suspès a l'assignatura.
3



PLAGI: la detecció de plagi implicarà la nota de suspès a l'assignatura.

D'acord amb l'article 117.2 de la Normativa acadèmica de la UAB, l'avaluació de l'alumnat repetidor
podrà consistir en una sola prova de síntesi. L'alumnat repetidor que es vulgui acollir a aquesta
possibilitat, caldrà que es posi en contacte amb el professorat a principi de curs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Evaluació individual sobre lectures obligatòries 20% 20 0,8 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19

Presentació oral treball 10% 0 0 1, 8, 14

Prova escrita 40% 0 0 1, 2, 3, 7, 8

Treball escrit 30% 40 1,6 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 18

Bibliografia

A inici de curs es penjarà al campus virtual un llistat amb les lectures obbligatòries

Lectures bàsiques:

BOMBERG, E., J. PETERSON and A. STUBB (eds) (2008), ,The European Union: How Does it Work?
(Oxford:Oxford University Press).

HIX,S. and B. HOYLAND (2012), , Palgrave (Versión en castellanoThe Political System of the European Union
en McGraw Hill).

HEINELT, H. and MÜNCH, S. (2018) , (Cheltenham: Edward Elgar)Handbook of European Policies

NUGENT, N. (2010), , Palgrave MacmillanThe Government and Politics of the European Union

PETERSON, J. & SHACKLETON, M. (2006) (Oxford: Oxford UniversityThe Institutions of the European Union 
Press).

VAN MIDDELAAR, L. (2014)  (Yale: Yale UniversityThe passage to Europe: How a Continent became a Union
Press)

WALLACE, H., M. POLLACK and A. YOUNG (2010) (Oxford: OxfordPolicy-making in the European Union 
University Press).

Revistes d'impacte:

Journal of European Integration

Journal of Common Market Studies

Journal of European Public Policy

West European Politics

Public Administration
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