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Immersió en la Literatura Específica

Codi: 42853
Crèdits: 10

Titulació Tipus Curs Semestre

4313805 Anàlisi Econòmica / Economic Analysis OB 2 1

Prerequisits

No specific prerequisits.

Objectius

This module brings the student to the research frontier in Economics. The student has to master the existing
literature and identify interesting open questions to address. The student has a tutor. With the tutor, they meet
regularly to discuss the contents of the suggested readings. This process provides the student with a solid
knowledge of the state of the art research in his/her field of interest and helps the student identify interesting,
unanswered questions. The tutor evaluates and certifies the work done by the student.

Competències

Articular recomanacions sobre polítiques macroeconòmiques i microeconòmiques.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació.
Dissenyar, planificar i dur a terme recerques sobre economia.
Emetre judicis independents i defensar-los dialècticament.
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

Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació.
Distingir les diferents òptiques des de les quals es dóna resposta a una temàtica econòmica i
entendren les limitacions
Emetre judicis independents i defensar-los dialècticament.

Identificar preguntes a les quals la literatura no ha sabut donar resposta o la resposta de les quals pot
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Identificar preguntes a les quals la literatura no ha sabut donar resposta o la resposta de les quals pot
ser millorada, i donar arguments rigorosos sobre les deficiències dels models existents
Interpretar tant la modelització del problema com la conclusió analítica que es deriva del model
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.

Continguts

*

Metodologia

• Tutorials

• Personal study

• Study groups

• Seminars

• Textbooks reading

• Articles reading

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Tutorials 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Supervisades

Seminars, Textbooks reading , Articles reading 72 2,88 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Autònomes

Personal study, study groups 175 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

Tutorials 10%

Submitted work/exercises 40%
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Report of the tutor 50%

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Report of the tutor 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Submitted work/exercices 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tutorials 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

*
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