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Prerequisits

Requisits previs

Encara que no hi ha prerequisits formals obligatoris, el programa de l'assignatura està orientat a aquelles
persones que tinguin un coneixement general sobre la història política internacional contemporània, i que
tinguin una formació general sobre les principals teories de les Relacions Internacionals. A més, s'espera que
les i els estudiants segueixin l'actualitat internacional a través de fonts informatives fiables i de reconeguda
qualitat.

El curs s'imparteix en anglès, i totes les instruccions, exàmens i documents relacionats amb l'organització i
desenvolupament del curs estaran en anglès. La majoria de les lectures també son en anglès. Per tant,
s'espera que les persones inscrites en aquest curs tinguin un bon coneixement d'aquesta llegua.

Objectius

Objectius i contextualització

Descripció del curs

Aquest curs està dissenyat per a oferir una introducció general sobre el significat, els conceptes clau i les
qüestions més rellevants en els estudis de seguretat internacional. El curs introdueix a les i els estudiants a
diferents enfocaments teòrics que presenten distintes maneres de teoritzar la seguretat, i assumeix una
perspectiva àmplia sobre la seguretat, no sols respecte a què és la seguretat i els mitjans per a aconseguir-la,
sinó també sobre la seguretat de qui ha de ser garantida o promoguda, la qual cosa ha de ser assegurat, i
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sinó també sobre la seguretat de qui ha de ser garantida o promoguda, la qual cosa ha de ser assegurat, i
com ha d'aconseguir-se aquesta seguretat.

En apropar-se a les qüestions de seguretat tant tradicionals com no tradicionals, el curs busca proporcionar la
base teòrica i empírica per a comprendre millor la complexitat de les qüestions de seguretat contemporànies.
Els enfocaments tradicionals de la seguretat internacional es contrastaran críticament amb les noves
perspectives de la seguretat (incloent la seguretat humana, la seguretat global, la governança de la seguretat,
la seguretat integral, entre altres).

El curs es divideix en cinc parts. Després d'una sessió introductòria, la primera part, "Marc analític", inclou els
següents temes: pensar la seguretat internacional, definir la seguretat, i la evolució de la guerra i les diferents
formes de violència interestatal. La segona part, "Teoritzar la seguretat internacional: enfocaments clàssics",
repassa quatre enfocaments clàssics per abordar i analitzar els assumptes de seguretat internacional: el
realisme, el liberalisme, l'estructuralisme, i els estudis sobre la pau. En la tercera part, "Teoritzar la seguretat
internacional: enfocaments contemporanis", s'introdueix als estudiants a formes més recents d'estudiar i
analitzar les qüestions de seguretat internacional a través de: el constructivisme social i els estudis de
securitización, la seguretat humana i el desenvolupament, i els enfocaments crítics i feministes de la
seguretat. En la quarta part es revisa l'evolució dels diferents reptes tradicionals i no tradicionals de la
seguretat internacional. En funció de l'evolució del curs, es revisaran detalladament alguns dels següents
temes: l'impacte de la delinqüència organitzada transnacional; el canvi climàtic, el medi ambient i la seguretat
internacional; les implicacions per a la seguretat internacional dels avanços científics i tecnològics, o les
qüestioni de salut global i el seu impacte en la seguretat internacional. L'última part del programa inclou:
presentacions dels estudiants sobre qüestions clau de seguretat en diferents regions del món, i una sessió
final per a destacar alguns dels principals reptes dels estudis acadèmics de seguretat internacional.

Una classe típica implicarà una combinació de classe magistral, discussió col·lectiva dels textos assignats,
anàlisis d'esdeveniments rellevants en matèria de seguretat internacional, i la identificació de les possibles
implicacions dels diferents enfocaments conceptuals utilitzats per a analitzar les qüestions de seguretat
internacional.

Objectius del curs

El curs pretén que les i els estudiants siguin capaços de:

- Debatre i valorar els diferents significats que s'atribueixen a la seguretat internacional en el món acadèmic i
polític.

- Adquirir unacomprensió general dels reptes que planteja la seguretat tant en la teoria com en el món de les
polítiques públiques.

- Aplicar els principals enfocaments i conceptes de seguretat internacional a determinats esdeveniments de
seguretat en les relacions internacionals, i demostrar que comprèn les fonts d'inseguretat tant tradicionals com
no tradicionals.

- Relacionar els enfocaments teòrics sobre pau i seguretat internacionals i aplicar-los als problemes de
seguretat contemporanis, i abordar els "pros" i "contres" dels diferents enfocaments.

- Reflexionar de manera crítica sobre els principals problemes de seguretat que sorgeixen en el món
contemporani.

- Desenvolupar habilitats bàsiques per a analitzar i avaluar críticament les polítiques de seguretat.

Competències

Analitzar casos i fenòmens de lesfera internacional i interpretar textos polítics diversos fent servir les
teories polítiques contemporànies.
Analitzar el comportament dels actors internacionals, tant estatals com no estatals.
Analitzar els desafiaments a la seguretat internacional, incloent les condicions que propicien la pau i
generen conflictes i levolució de larquitectura de seguretat internacional.

Analitzar lelaboració i la implementació de polítiques públiques rellevants en làmbit internacional, en
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Analitzar lelaboració i la implementació de polítiques públiques rellevants en làmbit internacional, en
particular la política exterior i les polítiques de seguretat i de defensa.
Analitzar lestructura i el funcionament de les institucions i organitzacions internacionals (polítiques,
econòmiques, de seguretat i militars, mediambientals, de desenvolupament i ajuda demergència), tant
a làmbit universal com al regional, amb particular èmfasi en la Unió Europea, a partir de casos reals i/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.
Elaborar i preparar la presentació dinformes i/o propostes dintervenció.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
Introduir canvis en els mètodes i els processos de l?àmbit de coneixement per donar respostes
innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
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

Analitzar el comportament d'actors diversos en els principals temes i problemes relacionats amb la
seguretat internacional, els conflictes internacionals i la promoció de la pau.
Analitzar polítiques públiques de països concrets, en particular polítiques exteriors, i aprehendren els
trets de continuïtat i de canvi en perspectiva històrica.
Aplicar les diferents teories i enfocaments a l'anàlisi dels principals problemes relacionats amb la
seguretat, les polítiques exteriors i els conflictes armats i la promoció de la pau.
Aplicar raonadament diferents teories polítiques contemporànies a fenòmens relacionats amb la
seguretat internacional, els conflictes internacionals, les polítiques exteriors dels principals estats i la
promoció de la pau.
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.
Conèixer i avaluar respostes als reptes i a les amenaces de l'agenda de seguretat internacional,
identificant actors clau, tant estatals com no estatals, i tant governamentals com no governamentals.
Elaborar i preparar la presentació dinformes i/o propostes dintervenció.
Explicar l'evolució de la seguretat internacional.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
Identificar i analitzar alguns dels reptes clau de la seguretat internacional i dels conflictes internacionals
des d'una perspectiva multidimensional.
Identificar les principals institucions amb competències i treball en matèria de seguretat internacional,
conflictes internacionals i promoció de la pau i analitzar-ne el comportament concret.
Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees
innovadores.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
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17.  
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21.  

llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
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.
Utilitzar les eines d'anàlisi comparada de les polítiques exteriors i aplicar-les a casos concrets i
simulats.
Valorar les condicions que propicien la pau internacional i les que la dificulten.

Continguts

Continguts. Estructura del curs

Introducció. Presentació dels objectius, continguts i mecanismes d'avaluació del curs.

Part I. Marc analític

1. La reflexió sobre la seguretat internacional

2. Definir la seguretat

3. L'evolució de la guerra i les diferents formes de violència interestatal

Part II. Teorització sobre la seguretat internacional: enfocaments "clàssics"

4. El realisme

5. El liberalisme

6. L'estructuralisme i el materialisme històric

7. Els estudis sobre la pau

Part III. Teorització sobre la seguretat internacional: enfocaments "contemporanis"

8. El constructivisme social i els estudis de securitización

9. Seguretat humana i desenvolupament

10. Enfocaments crítics i feministes de la seguretat.

Part IV. Reptes tradicionals i no tradicionals de seguretat internacional

11. En funció de l'evolució del curs, es revisaran detalladament almenys dos dels següents temes:

La competició entre les grans potències: conseqüències en les dinàmiques internacionals de seguretat

L'impacte de la delinqüència organitzada transnacional en la seguretat mundial

El canvi climàtic, el medi ambient i la seguretat internacional

La salut global i les seves implicacions per a la seguretat internacional

Part V. Presentacions dels alumnes i conclusions

12. Presentacions dels alumnes sobre qüestions clau de seguretat en diferents regions del món.
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Àfrica: Mediterrani i Àfrica subsahariana

Europa: Europa occidental i oriental

Àsia: Àsia Central, Àsia Oriental, Sud-est Asiàtic

Amèrica: Nord, Centre, Sud i el Carib

13. Conclusió: reptes per al futur dels estudis de seguretat internacional

Metodologia

Metodologia docent

La càrrega de treball d'aquest curs es divideix en diferents tipus d'activitats, cadascuna d'elles amb un nombre
determinat d'hores de treball.

- Activitats dirigides. Aquestes activitats es realitzen sota la direcció del professorat i inclouen: classes
magistrals (amb el suport de les tecnologies de la informació i la comunicació, i amb debats durant les
classes); i, seminaris i sessions pràctiques en grups reduïts per a debatre sobre diferents casos d'estudi, i per
a analitzar els diversos exemples empírics inclosos en el programa.

- Activitats supervisades. Aquestes activitats són realitzades per cada estudiant fora de l'aula i d'acord amb un
programa de treball dissenyat, supervisat i avaluat pel professorat. Aquestes activitats inclouen també tutories
per a la preparació de treballs, exàmens i projectes en grup.

- Activitats autònomes. Són totes les activitats realitzades per cada estudiant de manera autònoma i d'acord
amb els requisits establerts per a superar amb èxit l'assignatura, com son: les hores d'estudi autònom i la
preparació de treballs, seminaris i exàmens.

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

Activitats dirigidas a l'aula amb el suport de les TIC 45 1,8 1, 2, 3, 9, 11, 12, 16, 21

Seminaris i sessions pràctiques amb grups reduits 4 0,16 4, 5, 7, 11

Tipus: Supervisades

Tutories per a la preparació de treballs escrits, exàmens i
treballs en grup

4 0,16 5, 8, 17, 20

Tipus: Autònomes

Estudi autònom, preparació dŽassajos, seminaris i exàmens 90 3,6 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17,
18, 19, 21

Avaluació

Avaluació
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L'avaluació de l'assignatura inclou les següents quatre parts:

1. Participació en debats i altres activitats (10% de la nota)

2. Exercici individual (15% de la nota)

3. Projecte de grup en forma de document escrit i presentació oral (30% de la nota: 20% referent al treball
escrit; 10% relatiu a la presentació oral)

4. Examen parcial que inclou els temes 1 a 7 (45% de la nota).

Projecte en grup.

El projecte en grup consistirà en un treball escrit de 2000-2500 paraules, i en la presentació oral dels resultats
preliminars. L'objectiu d'aquest treball és adquirir una comprensió més àmplia dels principals problemes de
seguretat contemporanis. Aquest treball inclourà algunes de les eines analítiques estudiades durant el curs.
Les versions preliminars dels treballs es presentaran oralment al final del quadrimestre. Depenent del nombre
final d'estudiants matriculats en l'assignatura, els grups de treball estaran formats per 4-6 persones. Es
donaran més instruccions durant les primeres setmanes del curs.

Consideracions importants

Per a aprovar l'assignatura serà necessari, però no suficient, obtenir una nota de 5,0/10 en l'examen parcial.
Una vegada assolida aquesta nota mínima de 5,0, la nota final de l'assignatura serà el resultat de la suma de
les notes obtingudes en les altres tasques i activitats.

Una vegada que la nota final del curs sigui igual o superior a 5,0 s'obtindrà una qualificació d'aprovat. Si es
realitzen més del 50% de les activitats avaluables això anul·larà la possibilitat de rebre una qualificació de "NO
PRESENTAT".

La data de totes les activitats avaluables s'anunciarà amb suficient antelació. Això permetrà a les alumnes i als
alumnes preparar i completar totes les tasques assignades.

Les persones que no superin l'examen parcial en la primera oportunitat, o decideixin no realitzar l'examen,
tindran la possibilitat de recuperar la prova al final del quadrimestre, en el dia establert per la Facultat.
L'exercici individual, el projecte final de grup i altres activitats en classe no podran ser presentats en una data
diferent a les establertes pel professorat, i la nota d'aquestes activitats no es podrà recuperar.

Plagi. El plagi i altres comportaments de deshonestedat acadèmica són infraccions molt greus que podrien
donar lloc a una nota de "suspens" en la tasca o activitat assignada.

Revisar: "Guia sobre Com Citar i Com Evitar el Plagi" (in Catalan), elaborat per la Facultat de Ciències
Polítiques i de Sociologia: https://www.uab.cat/doc/GuiaCitesiPlagiEstudiants

També revisar:

- "How to cite and create your bibliography", available at: 
https://www.uab.cat/web/study-and-research/citations-and-bibliography-1345738248581.html

- "Com citar i elaborar la bibliografía", available at: 
https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/com-citar-i-elaborar-la-bibliografia-1345708785665.html

- "Cómo citar y elaborar la bibliografía", available at: 
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/como-citar-y-elaborar-la-bibliografia-1345733232823.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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Examen parcial (temes 1-7) 45% 2 0,08 1, 3, 4, 9, 11, 12, 16

Exercici individual 15% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 21

Participació en debats i altres activitats 10% 1 0,04 1, 8, 11, 17, 19

Treball en grup 30% 2 0,08 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20

Bibliografia

Els textos claus per aquest curs són: 

Caballero-Anthony, Melly (Ed.) (2015). An introduction to non-traditional security studies: a transnational
approach. Sage. .Electronic version available at UAB libraries

Collins, Alan (Ed.) (2019). . Oxford University Press. 5th edition. Alternatively,Contemporary Security Studies
other editions can be consulted.

Williams, Paul D. (2013). . Routledge. 2nd edition. Alternatively, other editionsSecurity Studies: An Introduction
can be consulted.

Altres textos especialment recomanats

Baylis, John, Wirtz, James, & Gray, Colin (Eds.). (2016). . 6  edition OxfordStrategy in the contemporary world th

University Press.c Alternatively, other editions can be consulted

Browning, Christopher S. (2013). . OUP Oxford.International security: a very short introduction

Dannreuther, Roland (2013). . Polity press. 2nd edition.International Security: The Contemporary Agenda
Alternatively, other editions can be consulted.

Hough, Peter (2013). . 3rd edition. Routledge.Understanding global security

Jordá, Javier (coord.) (2013). Manual de estudios estratégicos y seguridad internacional. Plaza y Valdés. 
Electronic version available at UAB libraries.

Soriano, Juan Pablo (2021). "Los estudios de seguridad: orígenes, evolución, herramientas y debates en
curso", en R. Grasa y C. Rodríguez (coord.). Ciencia Política y Relaciones Internacionales: un mundo y una
disciplina en proceso de cambio. Bogotá: Universidad Nacional y a Distancia, UNAD.

Llibres en línia disponiblesa la web de biblioteca UAB (llistat actualizat juliol 2020)

Caballero-Anthony, Mely (2019). Negotiating governance on non-traditional security in Southeast Asia and
beyond. Columbia University Press.

Gamba, Samaila Liman (2019). Approaches to International Peace and Security and Its Prospects. Lambert
Academic Publishing.

Lundestad, Geir (Ed.). (2012). International Relations since the end of the Cold War: New and old dimensions.
OUP Oxford.

Martínez Capdevila, Carmen, Abad Castelos, Montserrat, & Casado Raigón, Rafael (2017). Las amenazas a la
seguridad internacional hoy. Tirant lo Blanch.

McCarthy, Sherri (2013). International handbook of war, torture, and terrorism. K. Malley-Morrison, & D. Hines
(Eds.). New York: Springer.
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Neack, Laura (2017). National, international, and human security: A comparative introduction. Rowman &
Littlefield, 2017.

Tickner, J. Ann (2014). A feminist voyage through international relations. Oxford University Press.

Toje, Asle (Ed.) (2018). Will China's Rise be Peaceful? The Rise of a Great Power in Theory, History, Politics,
and the Future. Oxford University Press.

Bibliografia general sobre seguretat internacional

Adler, Emanuel, and Michael Barnett (eds.) (1988). Security Communities. Cambridge: Cambridge University
Press.

Agnew, John (2004). Geopolitics: Re-visioning world politics. Routledge.

Allison, Graham (2017). Destined for war: can America and China escape Thucydides's trap? London: Scribe
Publications.

Almeida Cravo, Teresa (2017). "Peacebuilding: Assumptions, Practices and Critiques". JANUS.NET, e-journal
of International Relations, vol. 8, núm. 1, mayo-octubre, pp. 44-60.

Art, Robert, & Jervis,Robert (2000). International politics: enduring concepts and contemporary issues. New
York: Pearson/Longman.

Balcells, Laia (2017). Rivalry and Revenge: The Politics of Violence during Civil War. Cambridge University
Press.

Baldwin, David A. (1997). "The Concept of Security", Review of International Studies, vol. 23, number 1, pp.
5-26.

Ball, Joshua (2019). "What is Security? Everything". Global Security Review. 
https://globalsecurityreview.com/what-is-security-everything/

Barbé, Esther (2020). Relaciones internacionales, 4a Edición, Madrid, Tecnos. Alternatively, other editions can
be consulted.

Barbé, Esther (dir.) (2020). Las normas internacionales ante la crisis del orden liberal. Madrid: Tecnos.

Barkawi, Tarak, & Mark Laffey (2006). "The postcolonial moment in security studies." Review of International
Studies vol. 32, issue 2, pp. 329-352.

Baylis, J., Wirtz, J., & Gray, C. (Eds.). (2002, 2007, 2012, 2018). Strategy in the contemporary world. Oxford
and New York: Oxford University Press.

Baylis, John (2008). "The Concept of Security in International Relations". In: Brauch H.G. et al. (eds).
Globalization and Environmental Challenges. Hexagon Series on Human and Environmental Security and
Peace, vol 3. Springer, Berlin, Heidelberg. pp. 495-502.

Baylis, John (et. al) (ed.) (2017, 2014, 2011). The globalization of world politics: an introduction to international
relations. Oxford: Oxford University Press.

Bergeron, James (2013). "Transnational Organised Crime and International Security: A Primer", RUSI Journal,
Vol. 158, (2), pp. 6-9.

Betts, Richard K. (1997). "Should Strategic Studies Survive?", World Politics, vol. 50, number 1, pp. 7-33.

Bilgin, Pinar (2010). "The 'Western-centrism' of security studies: 'Blindspot' or constitutive practice?" Security
Dialogue 41.6, pp. 615-622.
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Bobea, Lilian (2016). "El Estado como demiurgo de la criminalidad", Nueva Sociedad (mayo-junio), núm. 263,
pp. 64-80;

Booth, Ken (ed) (2005). Critical security studies and world politics. Boulder: Lynne Rienner Publishers.
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