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Prerequisits
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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.
Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari.

Resultats d'aprenentatge
1. Analitzar, sintetitzar i avaluar críticament una determinada temàtica d'interès científic i/o problemàtica
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1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Reconèixer i distingir els coneixements teòrics i empírics associats a l'anàlisi de la competència en els
mercats, incloent el disseny i aplicació de les polítiques de defensa de la competència, i la regulació
dels mercats.
6. Reconèixer i distingir els coneixements teòrics i empírics associats a les dinàmiques econòmiques
d'abast territorial, així com la seva relació amb disciplines afins.
7. 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.
8. Resoldre problemes i desafiaments socioeconòmics globals en un context de creixent integració de
l'economia mundial aplicant l'anàlisi econòmica.
9. Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari.

Continguts

Organització Industrial Aplicada per a la Política de Competència.
temes:
1. Col·lusió i acords horitzontals.
2. Fusions horitzontals.
3. Restriccions verticals i fusions verticals.
4. Formes de regulació de preus.
5. Regulació i obligacions del servei universal.
Economia Regional i Urbana
temes:
1. L'economia de l'aglomeració.
2. Localització i cost de transport.
3. La dinàmica de l'estructura espacial urbana.
4. Temes específics en el sector immobiliari.
5. Creixement de la ciutat i sostenibilitat de la ciutat.

Metodologia

Classes, redacció d'assaigs, tutories, activitats d'estudi i investigació.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

37,5

1,5

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

22,5

0,9

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Tipus: Dirigides
Direcció
Tipus: Supervisades
Supervisió
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Tipus: Autònomes
Autònom

82,8

3,31

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

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

Exàmens

70%

3,2

0,13

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Presencialitat a classe

5%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Presentació i discussió d'assajos i problemes

15%

2

0,08

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Presentació i discussió de lectures

10%

2

0,08

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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