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Objectius
Obtenir un coneixement especialitzat sobre matèries de Dret civil i Dret internacional privat d'interès en l'àmbit
empresarial

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 sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
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
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
1. 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
2. Descriure la responsabilitat dels empresaris pels fets dels seus dependents.
3. Diferenciar i interpretar les regles de competència judicial internacional i de dret aplicable en matèria de
contractes mercantils.
4. Explicar la responsabilitat civil dels administradors de societats mercantils.
5. Explicar la responsabilitat dels prestadors de serveis en la societat de la informació.
6. Identificar els principis essencials de la protecció dels consumidors.
7. Interpretar el règim jurídic de lestrangeria laboral.
8. Interpretar quina és la responsabilitat empresarial pels danys ocasionats per productes i serveis
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8. Interpretar quina és la responsabilitat empresarial pels danys ocasionats per productes i serveis
defectuosos.
9. Interrelacionar els principis jurídics i les tècniques de negociació per a la valoració i enjudiciament de
qüestions de dret civil i de dret internacional relacionats amb làmbit empresarial.
10. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
11. 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
12. 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
13. 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
La matèria de Dret civil se centra en algunes qüestions específiques relatives a l'àmbit empresarial, com són la
protecció dels consumidors, la responsabilitat dels prestadors de serveis en la societat d'informació, la
responsabilitat civil dels administradors de societats mercantils, la responsabilitat per productes o serveis
defectuosos, així com la responsabilitat empresarial per actes dels depenents.
En relació al Dret internacional privat, l'estudi inclou aspectes concrets de la contratació de treballadors
estrangers per part de les empreses, algunes qüestions de la solució de controversies en la contractació
internacional i aspectes del dret aplicables als contractes mercantils internacionals.

Metodologia
Classes magistrals, classes de resolució de problemes/casos/exercicis, pràctiques d'aula, aprenentatge
basate en problemes, debats i presentació oral de treballs, tutories, estudi personal, elaboració de treballs,
realitzación de activitats pràctiques, lectura d'articles i informes d'interès i altres activitats que proposi el
professorat a l'inici del curs a fi de garantir que l'alumne assumeix les competències i resultats d'aprenentatge
previstos.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

36

1,44

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13

9

0,36

1, 3, 9, 13

49

1,96

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13

Tipus: Dirigides
Classes a l'aula
Tipus: Supervisades
Resolució supervisada de casos i pràctiques
Tipus: Autònomes
Estudi personal

Avaluació
El professorat avaluarà les competències de les matèries mitjançant un examen final i també valorarà els
treballs individuals o en grup, la realització de pràctiques i treballs, així com l'assistència i participació activa a
classe.
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Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació activa a classe

20%/30%

32

1,28

12, 13

Entrega d'informes i treballs

5%

10

0,4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Proves teòriques/pràctiques/síntesi

60%/70%

4

0,16

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Realització de pràctiques

5%

10

0,4

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
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