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Objectius

Proporcionar una comprensió més àmplia en tècniques i temes avançats per a la investigació empírica en
economia.

Competències

Analitzar, sintetitzar i avaluar críticament una determinada temàtica d'interès científic i/o problemàtica
real, considerant les seves diferents perspectives i fonamentant els resultats obtinguts i les conclusions.
Comprendre, analitzar i avaluar els principals avanços científics i línies de recerca existents en l'àmbit
de l'economia pública i aplicada contemporània en un context globalitzat amb la finalitat d'integrar-los
en recerques científiques, projectes i/o polítiques de caràcter públic o privat. (Especialitat en Recerca
en Economia Aplicada / Research in Applied Economics).
Elaborar i redactar projectes, informes tècnics i articles acadèmics en anglès, fent ús de la terminologia,
l'argumentació, les habilitats de comunicació i les eines analítiques adequades a cada context, així com
avaluar amb rigor aquells elaborats per tercers.
Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una
manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
Seleccionar i aplicar diversos models i/o marcs teòrics, metodologies i tècniques de recerca científica,
fonts de dades i eines informàtiques adequades a la recerca aplicada en economia i empresa.
Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari.

Resultats d'aprenentatge
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Analitzar, sintetitzar i avaluar críticament una determinada temàtica d'interès científic i/o problemàtica
real, considerant les seves diferents perspectives i fonamentant els resultats obtinguts i les conclusions.
Conèixer els fonaments i instruments matemàtics, estadístics i economètrics necessaris per a la
inferència estadística.
Elaborar i redactar projectes, informes tècnics i articles acadèmics en anglès, fent ús de la terminologia,
l'argumentació, les habilitats de comunicació i les eines analítiques adequades a cada context, així com
avaluar amb rigor aquells elaborats per tercers.
Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una
manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.
Reconèixer i distingir els coneixements teòrics i empírics associats a l'anàlisi econòmica de les
qüestions ambientals, incloent les polítiques econòmiques relacionades amb elles.
Reconèixer i distingir els coneixements teòrics i empírics associats a les qüestions d'eficiència i equitat
en l'economia, i com poden contribuir al desenvolupament econòmic de les societats.
Reconèixer i distingir els coneixements teòrics i empírics associats al mesurament de la pobresa i
desigualtat en la distribució de la renda i la riquesa, incloent les polítiques redistributives.
Resoldre problemes i desafiaments socioeconòmics globals en un context de creixent integració de
l'economia mundial aplicant l'anàlisi econòmica.
Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari.

Continguts

Economia Ecològica

Temari:

1. La relació entre la economia i la natura. Anàlisi econòmica dels problemes ambientals.

2. Diferents conceptes i indicadors de desenvolupament sostenible.

3. Avaluació econòmica de polítiques ambientals.

4. La relació entre creixement econòmic i qualitat ambiental. Eines de política ambiental.

5. Problemes ambientals globals: economia i política del canvi climàtic.

Economia de la desigualtat

Temari:

1. La mesura de la desigualtat econòmica.
2. La mesura de la pobresa econòmica.
3. Mobilitat intergeneracional i igualtat d'oportunitats.
4. Efecte redistributiu i progressivitat dels impostos i les transferències.

Metodologia

Classes, assaigs, tutories, estudis i activitats de recerca.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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Dirigides 37,5 1,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades

Supervisades 22,5 0,9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Autònomes

Autònomes 82,8 3,31 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

Assistència a classe, presentació i discussió d'assajos i problemes, presentació i discussió de lectures,
exàmens.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Discussió de lectures 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

Examen Economia Ecològica 25% 1,6 0,06 2, 4, 5, 6, 7, 9

Examen Economia de la desigualtat 30% 1,6 0,06 2, 4, 5, 7, 8, 9

Presentació de lectures 5% 1 0,04 1, 2, 4, 5, 7, 8

Problemes 15% 1 0,04 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10
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