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Titulació Tipus Curs Semestre

4313781 Dret Empresarial OT 0 2

Prerequisits

No hi ha requisits previs.

Objectius

Obtenir un coneixement especialitzat en les qüestions relatives a l'empresa i el negoci marítim.

Competències

Buscar informació en la literatura jurídica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca en dret empresarial
Buscar, interpretar i aplicar les normes jurídiques relacionades amb lactivitat empresarial, des de la
perspectiva mercantil, fiscal, laboral, penal i, en general, aquelles que permetin donar solucions
jurídiques a les situacions diverses que es produeixen en làmbit empresarial.
Integrar coneixements jurídics i de negociació per formular judicis dins de làmbit empresarial.
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 aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en grup per generar sinergies en entorns de treball que involucren diferents persones,
incorporant a les pròpies accions les dels altres, treballant de manera coordinada i cooperativa.

Resultats d'aprenentatge

Buscar informació en la literatura jurídica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca en dret empresarial
Explicar i interpretar el règim jurídic de lempresa naviliera i els seus auxiliars, així com els principals
contractes de dret marítim.
Interrelacionar els principis jurídics i les tècniques de negociació per a la valoració i enjudiciament de
qüestions de dret marítim.

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 aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
Treballar en grup per generar sinergies en entorns de treball que involucren diferents persones,
incorporant a les pròpies accions les dels altres, treballant de manera coordinada i cooperativa.

Continguts

El mòdul analitza algunes qüestions específiques del Dret marítim, com ara la figura del navilier i l'armador
(naturalesa jurídica, limitació de responsabilitat), els seus auxiliars, els contractes marítims (noliejament,
arrendament, transport de mercaderies i persones), accidents de la navegación (abordatge, avaries,
contaminació), des de la perspectiva del dret nacional, europeu i internacional, així com la pràctica i usos
marítims.

Metodologia

El/la professor/a responsable de cada grup planificarà a l'inici del curs les sessions teòriques i les sessions
més pràctiques on es desenvoluparan seminaris de discussión, resoluci de casos pràctics, etc.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes a l'aula 36 1,44 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Supervisades

Resolució supervisada de casos i pràctiques 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tipus: Autònomes

Estudi personal 54 2,16 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

El professorat avaluarà les competències de les matèries mitjançant un examen final i també valorarà els
treballs individuals o en grup, la realitzación de pràctiques i treballs, així com l'assistència i participación activa
a classe.

Per a aprovar l'assignatura, l'estudiant ha de haver participat en les tres actividats avaluatives i haver obtingut
una nota mínima de 3,5 a l'examen final. Per realitzar l'examen final, és necessari acreditar l'assistència al
90% de les classes.

Per presentar-se a l'examen de reavaluació, és necessari haver obtingut almenys un 3 en cadascuna de les
tres activitats avaluatives. Els estudiants que facin l'examen de reavaluació podran obtenir una nota màxima
de 7 a l'assignatura.

Activitats d'avaluació
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Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació activa a classe 20% 36 1,44 4, 6, 7

Proves teòriques/pràctiques/síntesi 50% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 6

Ressolució de pràctiques 30% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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