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Prerequisits

Per a fer un seguiment adequat de l'assignatura, cal haver assimilat els conceptes bàsics de la disciplina de
les Relacions Internacionals vistos a l'assignatura "Relacions Internacionals" de primer curs.

Objectius

Descripció i objectius

Aquest curs introductori assistirà als estudiants a adquirir eines analítiques bàsiques i coneixements empírics
per comprendre millor la cooperació internacional per al desenvolupament i els sistemes d'ajuda humanitària
des de la perspectiva de les relacions internacionals. El curs està dirigit a estudiants amb interès en l'Agenda
2030 i el compliment dels seus objectius de desenvolupament.

Objectius:

Veure la relació entre desenvolupament i cooperació.
Veure la relació entre seguretat-intervenció-desenvolupament.
Mapa del paper dels diferents actors.
Explorar la relació entre la Cooperació Sud-Sud i la Cooperació Nord-Sud.
Comprendre el sistema d'Ajuda Oficial al Desenvolupament i les seves limitacions, transformacions i
desafiaments.
Revisar les tendències recents en el sector canviant de la cooperació internacional per al
desenvolupament.
Explorar la relació entre la cooperació internacional per al desenvolupament i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030.

Explorar el paper de l'assistència humanitària i les seves transformacions.
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Explorar el paper de l'assistència humanitària i les seves transformacions.
Visualitzar temes clau i treballar en diferents àrees temàtiques.

Competències

Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors
democràtics.
Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
Analitzar el comportament dels actors internacionals, tant estatals com no estatals.
Analitzar la societat internacional i la seva estructura, així com entendren la rellevància en els
problemes de la vida real i la pràctica professional.
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, fonamentar i argumentar les normes jurídiques aplicables als fenòmens internacionals.
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.
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 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 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 com operen les institucions internacionals rellevants en temes relacionats amb drets humans,
medi ambient i cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària en l'elaboració i laplicació dels
respectius règims i normatives.
Analitzar com s'apliquen les regles de funcionament de la societat internacional a temes relacionats
amb drets humans, medi ambient i cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària.
Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit integrant-hi
les dimensions social, econòmica i mediambiental.
Analitzar i explicar el paper dels diferents actors en la implementació d'accions i polítiques públiques en
temes de drets humans, medi ambient i cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària.
Analitzar i explicar la gestació de l'agenda internacional en temes de drets humans, medi ambient i
cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària i el paper en aquesta dels diferents actors.

Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement
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Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement
propi.
Aplicar els fonaments de les teories internacionals i els seus diferents enfocaments als problemes
relacionats amb drets humans, cooperació al desenvolupament, ajuda humanitària i política
internacional del medi ambient.
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.
Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
Elaborar i preparar la presentació dinformes i/o propostes dintervenció.
Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
Identificar fonts de dades i fer recerques bibliogràfiques i documentals rigoroses.
Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats
academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
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.
Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte
pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
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 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 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 eines d'anàlisi de règims internacionals a problemàtiques com drets humans, medi ambient i
cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària.
Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o
projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
Valorar l'impacte de temes relacionats amb drets humans, medi ambient, cooperació al
desenvolupament i ajuda humanitària en les polítiques exteriors i en les polítiques públiques dels
principals estats.
Valorar l'impacte en les polítiques i les actuacions dels principals estats i actors internacionals dels
principals tractats i normes jurídiques, de diferent índole, que regulen temes de drets humans, medi
ambient, cooperació al desenvolupament i ajuda humanitària.

Continguts

Contingut

Part I. Enfocaments de desenvolupament internacional

Conceptes de desenvolupament i cooperació

Conflicte i desenvolupament
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Conflicte i desenvolupament

Gènere i desenvolupament

Globalització i desenvolupament

Part II. Actors i parts interessades en el desenvolupament internacional

Diferents actors i els seus rols

Arquitectura de l'assistència internacional per al desenvolupament i governança mundial

Assistència Oficial per al Desenvolupament

Cooperació Sud-Sud i cooperació triangular

Part III. Introducció a les tendències recents en cooperació internacional per al desenvolupament

Evolució de narratives i normes

Tendències de l'ajuda, arquitectura de l'ajut, qüestions clau

Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible: Compliment i governança

Mesuraments de cooperació al desenvolupament

Emergències humanitàries complexes i intervenció

Part IV. Problemes de la cooperació internacional per al desenvolupament

Se seleccionaran alguns temes per treballar durant el curs. Alguns exemples de temes per triar són els 
següents:

Pobresa i fam al món

Desigualtat i polítiques socials

Gènere, desenvolupament i cooperació

Canvi climàtic, medi ambient i desenvolupament

Desenvolupament rural i desenvolupament urbà

Desenvolupament i salut

Conflicte i desenvolupament

De l'assistència humanitària a l'assistència per al desenvolupament

Tecnologies de la informació i desenvolupament

Metodologia

La dedicació a aquest curs implica diversos tipus d'activitats. Un curs de 6 crèdits ECTS requereix una
dedicació total de 150 hores per part de l'alumnat, que es distribueixen en diferents tipus d'activitats: 

- Les activitats dirigides són activitats a l'aula, amb la presència de professorat, com ara: classes magistrals
(amb suport de les TIC i la possibilitat de formar grups de discussió per a temes específics), seminaris i tallers
en grups reduïts per discutir les lectures requerides, per enfocar-se en qüestions pràctiques i per a analitzar
casos, problemes i exemples específics. Aquestes activitats representen al voltant del 35%de la feina total
requerit.
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- Les activitats supervisades són realitzades per l'alumnat fora de l'aula, segons un pla de treball dissenyat,
supervisat i avaluat pel professorat. A més, l'alumnat llegirà articles o documents breus, escriurà articles breus
per analitzar aquests materials i els presentarà i discutirà a classe. Les activitats supervisades també inclouen
tutories grupals i individuals i activitats similars per avaluar el progrésde cada persona. Aquestes activitats
representen aproximadament el 17% de les hores requerides.

- Activitats autònomes són totes aquelles activitats que l'alumnat realitza pel seu compte, i d'acord amb els
requisits del curs. Aquestes activitats poden incloure realitzar investigacions i lectures complementàries,
estudiar tots els materials de classe, buscar informació, preparar treballs escrits i presentacions orals i totes
les activitats que complementen la seva feina durant el curs. Aquestes activitats representen aproximadament
el 48% de la càrrega de treball requerida.

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

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; Debats i recensions sobre lectures
obligatòries i complementàries; Seminaris, tallers i activitats avaluables en grups
reduïts

48 1,92 1, 2, 5, 6, 8,
14, 16, 24, 25,
26, 27, 28, 29,
32, 33

Tipus: Supervisades

Lectura supervisada i preparació de textos i presentacions que seran avaluades en
classes; Preparació d'un treball grupal supervisat; Tutories individuals i grupals per
preparar les activitats de classes i de seguiment

20 0,8 3, 4, 7, 11, 15,
16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23,
30, 31

Tipus: Autònomes

Redacció d'un treball grupal; Estudi autònom de l'temari; Lectures obligatòries i
complementàries; Recerca d'informació; Preparació de presentacions i activitats per
a presentar en classes

62 2,48 1, 2, 5, 6, 8, 9,
10, 12, 14, 25,
26, 28, 29, 32,
33

Avaluació

Avaluació

L'avaluació del curs consta dels següents elements:

Treball de recerca en grups 35%

• Document / informe escrit del grup. 15% (4000 paraules).

• Pòster 10% (Estat de l'art de la temàtica).

• Informe presentació oral final 10% (Inclou ara recomanacions de política).
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• Seguiment. 5% (tutories, bibliografia, participació individual, etc.)

• Aquest treball de recerca i la seva defensa oral són obligatoris per aprovar l'assignatura i han de ser aprovats
amb una nota mínima de cinc punts (sobre 10). Aquest treball no té activitat de recuperació.

Avaluació continuada 30%

• Pràctica de Pòsters. 10%.

• II Pràctica de Defensa de la feina d'investigació / informe. 10%

• Càpsules de coneixement individual. 10%. Presentacions breus, taules rodones, debats, recensions de
llibres, etc. durant el curs. L'alumnat haurà de proporcionar document i presentar-lo a classe.

• Aquests ítems d'avaluació contínua no tenen activitats compensatòries.

Examen final: 35%

• Examen realitzat en acabar el curs en la data indicada per la facultat.

• Inclou lectures, contingut de la classe i informes / presentacions grupals.

• S'ha d'obtenir una nota mínima de 5 (superior a 10) en l'examen final per aprovar l'assignatura.

• Els estudiants que no aprovin l'examen escrit tindran l'oportunitat d'aprofitar les activitats de compensació, és
a dir, podran tornar a prendre l'examen suspès el dia que determini la Facultat.

Important:

L'alumnat que no obtinguin la nota mínima en l'examen escrit, cinc punts sobre deu, tindrà l'assignatura
suspesa, encara que hagi aprovat el treball en grupi l'avaluació contínua.

D'acord amb l'article 117.2 de la NormativaAcadèmic de la UAB, l'avaluació dels alumnes repetidors pot
consistir en una única prova de síntesi. Aquells alumnes que desitgin acollir aquesta possibilitat hauran de
posar-se en contacte amb el professorat a l'inici de curs.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Avaluació
continuada

30% 5 0,2 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 30, 31, 32, 33

Examen final 35% 3 0,12 1, 2, 5, 6, 8, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33

Treball de recerca
en grups

35% 12 0,48 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, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
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