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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

No té prerequisits acadèmics.

L'estudiant ha de tenir l'hàbit de llegir i consultar diferents mitjans de comunicació d'informació general, seguint
especialment les notícies de caràcter internacional, així com els articles d'opinió sobre qüestions polítiques
globals.

Objectius

En aquesta assignatura es presentaran una sèrie de problemàtiques contemporànies, en funció dels fets de
cada curs acadèmic, de gran rellevància a l'agenda actual de les Relacions Internacionals. Aquests successos
i processos es tracten de forma monogràfica.

L'objectiu central és introduir l'alumnat en el coneixement d'una sèrie de problemàtiques internacionals de
rellevància en l'agenda política actual, tot facilitant-li les principals eines conceptuals que ens aporta la teoria
de les Relacions Internacionals i que ens permeten aproximar-nos a la comprensió dels fenòmens
contemporanis en tota la seva complexitat.

Els objectius bàsics del curs són:

- Desenvolupar l'aplicació per l'alumnat dels conceptes fonamentals de la disciplina de Relacions
Internacionals per a la comprensió d'àrees temàtiques;

- Familiaritzar l'alumne amb una sèrie de processos que configuren la societat internacional contemporània

- Contribuir a millorar l'expressió i defensa de manera oral i per escrit de diferents punts de vista sobre
qüestions internacionals rellevants.

Competències
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1.  

2.  
3.  

4.  

Ciència Política i Gestió Pública
Aplicar el coneixement teòric i analític de les relacions internacionals a casos pràctics i professionals,
en particular en l'esfera del conflicte i la cooperació entre actors.
Argumentar des de diferents perspectives teòriques.
Demostrar que es coneixen les tendències teòriques i les aproximacions analítiques clàssiques i
recents de les relacions internacionals.
Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
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.
Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la informació i aplicar
rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
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.
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
l'anàlisi.
Valorar aspectes distintius i instrumental conceptual i metodològic específic de les diverses tendències i
aproximacions analítiques de les relacions internacionals.

Relacions Internacionals
Analitzar la societat internacional i la seva estructura, així com entendren la rellevància en els
problemes de la vida real i la pràctica professional.
Aplicar el coneixement de lestructura i el funcionament de les institucions internacionals a problemes i/o
casos pràctics, reals o simulats.
Aplicar tècniques danàlisi quantitatives i qualitatives als processos de recerca.
Argumentar i establir relacions de causalitat plausibles, a partir de dades i de metateories, i establir
formes de validar-o refutar-les.
Diferenciar les principals teories de les relacions internacionals i els seus diversos camps (teoria
internacional, conflictes i seguretat, organitzacions internacionals, economia política internacional, etc.)
per aplicar-los a la pràctica professional.
Dissenyar, planificar i dur a terme treballs i estudis danàlisi i/o intervenció en els diferents àmbits de les
relacions internacionals.
Elaborar i preparar la presentació dinformes i/o propostes dintervenció.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar el coneixement teòric i analític de les relacions internacionals a casos pràctics i professionals,
en particular en l'esfera del conflicte i la cooperació entre actors.
Aplicar tècniques danàlisi quantitatives i qualitatives als processos de recerca.
Argumentar des de diferents perspectives teòriques.

Argumentar i establir relacions de causalitat plausibles, a partir de dades i de metateories, i establir
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4.  

5.  

6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
11.  
12.  

13.  
14.  

15.  
16.  
17.  
18.  

19.  

20.  

21.  
22.  
23.  
24.  
25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

Argumentar i establir relacions de causalitat plausibles, a partir de dades i de metateories, i establir
formes de validar-o refutar-les.
Demostrar que es coneixen les tendències teòriques i les aproximacions analítiques clàssiques i
recents de les relacions internacionals.
Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
Descriure els principals elements que caracteritzen la societat internacional global (1945-2000).
Descriure l'ordre internacional: anarquia versus ordre, societat d'estats i societat transnacional.
Dissenyar tècniques per a la recollida de dades, coordinar el tractament de la informació i aplicar
rigorosament mètodes de verificació d'hipòtesis.
Elaborar i planificar recerques o informes analítics.
Elaborar i preparar la presentació dinformes i/o propostes dintervenció.
Exposar les grans aproximacions a les relacions internacionals (realisme, transnacionalisme,
estructuralisme).
Fer exposicions orals efectives i adaptades a l'audiència.
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 rigoroses.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals.
Interpretar i utilitzar acadèmicament textos en anglès.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Sintetitzar i analitzar informació de manera crítica.
Treballar amb tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi per aplicar-les en els processos de recerca.
Treballar autònomament.
Treballar en equip i en xarxa, en particular en condicions interdisciplinàries.
Utilitzar adequadament la teoria i els conceptes de les relacions internacionals (tradicions de
pensament hobbesiana, grociana i kantiana).
Utilitzar les principals tècniques de la informació i la documentació (TIC) com a eina essencial en
l'anàlisi.
Valorar aspectes distintius i instrumental conceptual i metodològic específic de les diverses tendències i
aproximacions analítiques de les relacions internacionals.
Valorar críticament els impactes de la globalització en diferents àmbits: seguretat, medi ambient, drets
humans, migracions i pau.
Valorar els aspectes distintius i instrumentals propis, des d'un enfocament conceptual i metodològic,
específic de les diverses tendències i aproximacions analítiques de les relacions internacionals.

Continguts

Al llarg del semestre es realitzarà un seguiment de l'actualitat internacional. Igualment, els diferents temes
tractats ens serviran per abordar els problemes actuals de les relacions internacionals.

Introducció

- Agenda global contemporània, i principals tensions i problemes internacionals

Bloc I

Un context: l'Àfrica subsahariana, una regió de problemes i oportunitats

- Reflexions sobre l'estudi del subcontinent africà.

- Context sociopolític de l'aparició de l'Estat postcolonial.

- La construcció de l'Estat postcolonial

- El neopatrimonialisme i l'extraversió
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- La posició dels Estats africans en el sistema internacional

- Sistema món i imperialisme

- Dinàmiques de conflicte a l'Àfrica subsahariana

- El conflicte intern-internacionalitzat

- Cooperació i ajuda al desenvolupament

- Principals organitzacions intergovernamentals africanes

Bloc II

Una resposta: Moviments socials transnacionals, un nou actor en les relacions internacionals?

- Conceptes i definicions

- La incorporació de moviments socials transnacionals en les diferents perspectives teòriques

- Antecedents històrics (moviment abolicionista de l'esclavitud, sufragista femení i obrer)

- Nous actors de la societat civil després de la Segona Guerra Mundial

- Els nous moviments socials

- Moviment altermundialista i el Fòrum Social de Porto Alegre

- La  primavera àrab, el moviment dels indignats i Occupy Wall Street

     - Context actual (moviment feminista, Black Lives Matter, Extinction Rebellion, etc.)

Bloc III:

Un tipus de problema: Els conflictes internacionals

 - Conceptes i definicions

  - Instruments i pautes per l'anàlisi de conflictes complexos

 - Actors i dinàmiques

-   Conseqüències sistèmiques i regionalsdels conflictes

 Estudis de cas- os

- Lliçons apreses

Metodologia

La dedicació a aquesta assignatura es concreta en diversos tipus d'activitats, cadascuna amb una
determinada càrrega docent. El seu valor, 6 crèdits ECTS, implica una dedicació total de 150 hores, que es
distribuiran en diversos tipus d'activitats:

- Les activitats dirigides són activitats a l'aula, amb la presència del professor i consistiran en classes
magistrals (amb la possibilitat de desenvolupar debats en gran grup); en seminaris de discussió de les lectures
obligatòries o materials temàtics en grups més reduïts; en sessions més orientades a qüestions pràctiques, en
les que s'analitzaran casos, problemes i exemples relatius al temari del curs. Aquestes activitats representen
al voltant del 35% del total del treball exigit.

- Les activitats supervisades són activitats dutes a terme per l'estudiant fora de l'aula d'acord amb un pla de
treball dissenyat i posteriorment tutoritzat i avaluat per part del professor. Aquestes activitats representen,
aproximadament, el 10% del treball exigit.

- Les activitats autònomes són totes aquelles activitats que fa l'alumne pel seu compte i d'acord amb les
exigències del curs per tal de superar amb èxit l'assignatura, tals com lectures bàsiques i complementàries,

estudi dels apunts de classe o totes aquelles altres activitats que complementen la formació que s'assoleix en
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estudi dels apunts de classe o totes aquelles altres activitats que complementen la formació que s'assoleix en
aquest curs.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals amb ús de les TIC i debat en gran grup 43 1,72 1, 3, 5, 7, 8, 10, 21, 28

Debats sobre les lectures obligatòries 3 0,12 3, 5, 6, 12, 17, 25, 27

Pràctiques i exposicions orals a classe, estudis de cas 6 0,24 1, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 21, 24,
28

Tipus: Supervisades

Lectura i preparació dels textos que seran objecte d'un control a
classe

7 0,28 14, 16, 17, 21, 23

Redacció del treball de curs 5 0,2 14, 17, 21, 24, 26

Tutories i comentaris examen 3 0,12

Tipus: Autònomes

Estudi del temari de l'assignatura i lectures complementàries 76 3,04 14, 23

Avaluació

L'avaluació d'aquesta matèria comporta, per part de l'estudiant:

- Assistència regular a classe i la participació a les activitats (20% de la nota final): debats, comentaris de
lectures, aportacions a les exposicions orals, etc.

- Avaluació continuada (30% de la nota final): comentaris escrits sobre lectures o vídeos, preparació de debats
o jocs de simulació, etc.

- Un treball en grup sobre algun dels temes/casos tractats a classe (50% de la nota final), que será presentat
en públic en les darreres sessions de l'assignatura. La part escrita valdrà el 80% de la nota, mentre que la
defensa oral del mateix comptarà el 20% restant. L'extensió del treball serà d'un màxim d'unes 5.000 paraules,
més bibliografia i annexos. El treball es realitzarà amb entreliniat de 1.5, lletra Arial cos 12 en el cos del treball
i 10 en les notes a peu de pàgina. La data d'entrega es concretarà un cop iniciat el curs.

No hi ha examen final

Al febrer hi haurà una prova de compensació en la que els estudiants que hagin seguit el curs amb regularitat
però no hagin aprovat l'assignatura podran tornar a presentar-se. La nota obtinguda en aquesta prova
compensatòria promitjarà amb un 70% amb la nota obtinguda durant el curs (30%). Aquesta avaluació
compensatòria tindrà lloc en les dates establertes per la Facultat.

La concurrència a dues de les activitats d'avaluació esmentades és incompatible amb la qualificació de "NO
PRESENTAT"
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D'acord amb l'article .  de la Normativa acadèmica de la UAB, l'avaluació dels alumnes repetidors podrà117 2
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

Avaluació continuada: comentaris escrits sobre
lectures o vídeos, preparació de debats o jocs de
simulació, etc.

30% de la nota final 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11,
12, 15, 18, 19, 20,
21, 23, 25, 29

Participació a classe, debats i altres activitats
programades pels professors

20% de la nota final 0 0 13, 16, 17, 21, 23,
26

Treball en grup i exposició oral 50% nota final (80%
part escrita i 20%
exposició oral)

3 0,12 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14, 16, 17,
21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28

Bibliografia
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L'assignatura no requereix un programari específic.
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