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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.
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Prerequisits

Sense prerequisits específics.

Objectius

Aquest mòdul cobreix models teòrics avançats que es troben a la frontera de l'anàlisi microeconòmica
moderna. Mitjançant una anàlisi matemàtica rigorosa, aquest mòdul proporciona a l'alumne coneixements
fronterers en disseny de contractes i teoria de jocs, així com en diferents aplicacions. Els models vistos en
aquest mòdul s'apliquen en investigacions noves en microeconomia i són fonamentals per obtenir implicacions
en les polítiques públiques. L'estudiant pot adquirir aquests coneixements en els camps de l'economia de la
informació, l'organització industrial, els contractes, els incentius i el comportament, les finances corporatives,
l'economia de la salut, l'economia del desenvolupament, la microeconometria, l'economia pública, l'economia
del treball, el preu dels actius, l'economia política i l'economia experimental.

Competències

Analitzar conceptualment un problema econòmic concret utilitzant eines analítiques avançades.
Aplicar la metodologia de recerca i tècniques i recursos específics avançats per investigar i produir
resultats innovadors en un determinat àmbit d'especialització.
Articular recomanacions sobre polítiques macroeconòmiques i microeconòmiques.
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Articular recomanacions sobre polítiques macroeconòmiques i microeconòmiques.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació.
Dissenyar, planificar i dur a terme recerques sobre economia.
Emetre judicis independents i defensar-los dialècticament.
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.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
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 tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Ser capaç d'articular els fonaments de la teoria econòmica derivant-los analíticament a partir de
raonaments matemàtics.
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.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar la teoria de jocs per descriure temes d'organització industrial
Aplicar la metodologia de recerca i tècniques i recursos específics avançats per investigar i produir
resultats innovadors en un determinat àmbit d'especialització.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar un tema de recerca.
Demostrar una actitud desperta, innovadora i analítica en relació amb els interrogants d'investigació.
Descriure la presa de decisions en contextos estratègics més complexos capturant la relació entre
diferents agents econòmics i l'estructura informativa del context econòmic
Distingir els models de principal-agent
Emetre judicis independents i defensar-los dialècticament.
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.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
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 tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Reconèixer les deficiències dels models existents en el camp de l'economia de la informació i
l'organització industrial i proposar una estratègia per moure les fronteres del coneixement.
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.
Utilitzar els models de principal-agent i nocions de la teoria de jocs per treure conclusions sobre la
idoneïtat de determinades polítiques

Continguts

Finances corporatives
Microeconometria
Economia de la identitat, cultura i institucions

Xarxes
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Xarxes
Economia industrial aplicada

Per una descripció amb més detall del contingut del temari anar a  .http://idea.uab.cat/master_program.php

Metodologia

El curs constarà de sessions on el professor presenta el material i sessions dedicades específicament a la
resolució de problemes. Es recomana als estudiants que formin grups d'estudi per discutir sobre tasques i
lectures.

La metodologia docent proposada pot 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 teòriques 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14

Tipus: Supervisades

Classes de pràctiques, conjunts de problemes, tutories 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14

Tipus: Autònomes

Aprenentatge basat en la resolució de problemes, l'estudi personal,
els grups d'estudi

150 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14

Avaluació

Examen final

Assitència i participació a classe

Resolució exercicis

L'avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que
imposin les autoritats sanitàries.

Activitats d'avaluació
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Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència a classe i conjunts de problemes i
tasques

50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14

Examens finals 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14
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Referències addicionals seran proporcionades al llarg del curs.

Programari

Matlab
R
Phyton
Stata
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