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PROFESSORAT

Professorat responsable: JAIME RODRIGO DE LARRUCEA

Altres: Primer quadrimestre:
JAIME RODRIGO DE LARRUCEA - Grup: GNTM

Segon quadrimestre:
JAIME RODRIGO DE LARRUCEA - Grup: GNTM

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Coneixement, utilització i aplicació al vaixell dels principis de la legislació i normativa marina.

METODOLOGIES DOCENTS

Coneixement de les principals institucions del dret administratiu marítim i del dret del mar. Introducció a la Teoria General del dret.
Introducció a les regulacions de seguretat maritima.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

El coneixement del instruments juridics mes relevants: intorducció al dret, la administració maritima, dret del mar. Es fa referencia
especial a la intervenció administrativa al mar. Es preten un coneixement el mes ampli posible de les regulacions de les activitats i els
espais maritims, incloses les regulacions relatives a la seguretat maritima.

Competències

La competència específica inclosa a CE 17 juntament amb las del quadre A-II/1 del conveni STCW: "Monitor compliance with
legislative requirements" . KUP : "A-II/1 - 17.1 Basic working knowledge of the relevant IMO conventions concerning safety of life at
sea, security and protection of the marine environment".
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 28,0 37.33

Hores aprenentatge autònom 45,0 60.00

Hores grup mitjà 2,0 2.67

Dedicació total: 75 h

CONTINGUTS

Introducció al dret, la administració maritima,Orgnismes internacionals: OMI, EMSA i altres. Dret del mar. Es fa
referencia especial a la intervenció administrativa al mar. Viisó panoramica Seguretat

Descripció:
El coneixement del instruments juridics mes relevants: intorducció al dret, la administració maritima, dret del mar. Es fa
referencia especial a la intervenció administrativa al mar. Es preten un coneixement el mes ampli posible de les regulacions de les
activitats i els espais maritims, incloses les regulacions relatives a la seguretat maritima. Dret sancionador e inspecció de vaixells.

Objectius específics:
Conexeiment del marc legal general de la activitat maritima amb especial atenció a la seguretat maritima.

Competències relacionades:
CE17. Coneixement, utilització i aplicació al vaixell dels principis de la legislació i normativa marina.

Dedicació: 60h
Grup gran/Teoria: 60h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final és la suma de les qualificacions parcials següents:
Nfinal = 0,6 Npf + 0,4 Nac.

Nfinal: qualificació final.
Npf: qualificació de prova final.
Nac: avaluació contínua.

La prova final consta d'una part amb qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa al
coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació. Es disposa de 2 hores per fer-la. L'avaluació contínua consisteix a
fer diferents activitats, tant individuals com de grup, de caràcter sumatiu i formatiu, realitzades durant el curs (dins de l'aula i fora
d'aquesta)

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

En cap cas es pot disposar de cap tipus de formulari en els controls l¿aprenentatge o proves.
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