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Prerequisits

Es preveu que els estudiants matriculats en aquest curs tinguin un nivell de batxiller en ciències polítiques o
en qualsevol altra disciplina de ciències socials.Lectures de reparació:

Brians, Wilnat, Manheim & Rich, Empirical Political Analysis, various editions.

Pollock, P. 2009 , Washington: CQ Press, 3  ed.The essentials of political analysis rd

Objectius

L'objectiu d'aquest mòdul és proporcionar als estudiants les eines metodològiques necessàries per al disseny
 de projectes de recerca en ciències polítiques. El mòdul està destinat a ajudar els estudiants a defensar amb

èxit el seu Treball Final de Màster i desenvolupar propostes de recerca per a aplicacions de doctorat.El mòdul
fa una panoràmica de les diferents fases de la investigació, analitza els seus problemes potencials i analitza

 les solucions discutides a la literatura. Dins del mòdul, professors i investigadors presenten els seus projectes
de recerca actuals i passats, amb èmfasi en vincular qüestions de recerca rellevants a estratègies de recerca
adequades.

Competències

Ciència Política / Political Science
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Ciència Política / Political Science
Avaluar amb els criteris adequats informes, documents i recerques elaborats per tercers de manera
autònoma.
Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
Desenvolupar habilitats de lideratge.
Dissenyar un projecte de recerca que satisfaci els criteris de rigor i excel·lència acadèmica.
Generar idees innovadores.
Identificar les principals dificultats metodològiques que sorgeixen en l'anàlisi de la política i saber
abordar-les amb les eines existents.
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.
Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari, els membres dels quals tenen orígens i
trajectòries diferents.

Recerca Avançada en Ciència Política/Advanced Research in Political Science
Avaluar amb els criteris adequats informes, documents i recerques elaborats per tercers de manera
autònoma.
Comprendre i redactar textos especialitzats de recerca avançada en ciència política.
Demostrar habilitats de lideratge.
Dissenyar i dur a terme un projecte de recerca que satisfaci els criteris de rigor i excel·lència
acadèmica.
Generar idees i propostes de recerca innovadores.
Identificar les principals dificultats metodològiques que sorgeixen en l'anàlisi de la política i saber
abordar-les amb les eines existents.
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 equips de caràcter internacional i interdisciplinari.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar amb els criteris adequats informes, documents i investigacions elaborats per tercers de manera
autònoma.
Avaluar amb els criteris adequats informes, documents i recerques elaborats per tercers de manera
autònoma.
Comprendre i redactar textos especialitzats de recerca avançada en ciència política.
Contrastar hipòtesis a través dels diferents mètodes disponibles.
Conèixer els problemes que poden sorgir a l'hora de definir conceptes i com abordar-los.
Conèixer els problemes que poden sorgir a l'hora de definir conceptes, i saber com abordar-los.
Conèixer els problemes que poden sorgir a l'hora de definir un problema de recerca, i saber com
abordar-los.
Conèixer els problemes que poden sorgir en una recerca i com abordar-los.
Conèixer la lògica del control d'explicacions alternatives.
Conèixer les característiques del coneixement científic.
Conèixer les limitacions i les potencialitats de cada estratègia de recerca.
Conèixer les limitacions i potencialitats de cada estratègia de recerca.
Definir conceptes.
Definir un problema de recerca.
Definir una estratègia de recerca adequada al problema.
Demostrar comprensió lectora de textos especialitzats en anglès.
Demostrar habilitats de lideratge.
Desenvolupar habilitats de lideratge.
Elaborar un marc teòric.
Generar idees i propostes de recerca innovadores.
Generar idees innovadores.
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.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
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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 equips de caràcter internacional i interdisciplinari, els membres dels quals tenen orígens i
trajectòries diferents.
Treballar en equips de caràcter internacional i interdisciplinari.

Continguts

 Què és el coneixement científic? Què és un treball acadèmic?Cites, plagi i eines per organitzar les vostres
referènciesCom definir un problema de recerca, un marc teòric i les seves hipòtesisConceptualització i
operacionalitzacióConceptualització i mesurament mitjançant enquestesDisseny d'investigació per a proves
d'hipòtesisDissenys de recerca comparativaEstudis de casosDissenys de recerca experimental

Metodologia

El mòdul s'estructura en tres tipus diferents de seminaris:1) seminaris sobre qüestions metodològiques
relacionades amb el procés de recerca2) investigació a la pràctica de serminers, on investigadors i professors
del departament presentaran els seus projectes de recerca passats o actuals3) presentacions dels estudiants
del seu propi procés de recerca presentades en un treball escritTotes les sessions requereixen la lectura

 prèvia dels textos indicats i la participació activa dels estudiants. Aquestes són les condicions necessàries per
crear un diàleg informat i un entorn estimulant per debatre els diferents problemes metodològics implicats en
qualsevol procés de recerca.

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

Lectures and presentations 60 2,4 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24

Tipus: Supervisades

Tutorials 50 2 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 19

Tipus: Autònomes

Reading and assignment preparation 113 4,52 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24

Avaluació

Per obtenir una nota d'aprovació, els estudiants han d'haver assistit amb un puntualitat mínim del 80% de
 totes les sessions. La qualificació es basarà en els criteris següents:- Participació en debats a classe,

especialment durant les sessions de R'n'P (10%).- Quatre treballs escrits (40%).- Proposta de recerca (15%).-
 Examen final (35%). Es distribuirà una guia d'estudi i un exemple de mostra dues setmanes abans de

l'examen.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Exam 35% 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25

Participation 10% 3 0,12 2, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 22, 24

Proposta de
recerca

15% 6 0,24 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23

Written
assignments

40% 10 0,4 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 24
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Programari

No es farà servir cap programari.
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