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Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ DE L'EDIFICACIÓ (Pla 2015). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2023 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Montserrrat Nebrera

Altres:

CAPACITATS PRÈVIES

Les pròpies bàsiques d'un egressat universitari

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CE16MUGE. Integrar les competències adquirides a l'àmbit de la gestió de l'edificació, per a la realització del treball final de màster

Genèriques:
CG1MUGE. Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes complexes en qualsevol àmbit de la gestió de l'edificació.

Bàsiques:
CB9. CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a
públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB7. CB7 - 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) relatius al seu camp d'estudi.

METODOLOGIES DOCENTS

Classes magistrals, pràctiques, debats a l'aula, treball dirigit individual i en equip

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixement i capacitat d'utilització de la normativa de comerç internacional, en especial aplicada a la realització de gran obra pública

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 7,5 6.00

Hores grup gran 17,5 14.00

Hores grup mitjà 5,0 4.00

Hores grup petit 5,0 4.00
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Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 90,0 72.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

Tema 1. Conceptes jurídics introductoris

Descripció:
1.1.- Dret: públic i privat. Autonomia de la voluntat
1.2.- Relació jurídica, negoci i contracte.
1.3.- Intercanvi de bens i serveis. Globalització i mercats.
1.4.- Els contractes mercantils. Els contractes de l'Estat.

Objectius específics:
Introducció en les conceptes bàsics de la matèria

Activitats vinculades:
Classes magistrals, debat i pràctiques relacionades

Dedicació: 8h
Grup gran/Teoria: 8h

Tema 2. El comerç internacional

Descripció:
2.1.- Lliure circulació de bens i serveis
2.2.- La Unió Europea a partir de la construcció d'un mercat interior
2.3.- Altres organitzacions per a la lliure circulació econòmica

Objectius específics:
Identificar les principals organitzacions internacionals abocades al lliure comerç

Activitats vinculades:
Classes magistrals, debat i treball en equip.

Dedicació: 5h
Grup gran/Teoria: 5h

Tema 3. Contractació internacional: fonts

Descripció:
3.1.- La unificació com a valor. Història
3.2.- La nova Lex Mercatoria i els principis UNIDROIT
3.3.- Roma I.
3.4.- La Convenció de Viena

Activitats vinculades:
Leccions magistrals i pràctiques (anàlisi de textos)

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 4h
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Tema 4. Els contractes internacionals

Descripció:
4.1.- Contingut, redacció i clàusules habituals
4.2.- Classes
4.3.- El contracte d'obra
4.4.- Models i anàlisi pràctic del contracte internacional d'obra

Objectius específics:
Treballar sobre models de contracte d'obra

Activitats vinculades:
Classe magistral introductòria i pràctica

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 4h

Tema 5. Instruments per a la contractació internacional

Descripció:
5.1.- E-commerce
5.2.- Societats de capital en el mercat globalitzat
5.3.- Grups de societats, joint-venture i M&A internacional

Objectius específics:
Conèixer els instruments més comuns de contractació internacional

Activitats vinculades:
Classes magistrals i pràctica

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 4h

Tema 6. Riscos en la contractació internacional

Descripció:
6.1.- Successos externs amb afectació al comerç internacional
6.2.- Patologies endògenes

Objectius específics:
Conèixer les situacions de conflicte que es poden produir en la contractació internacional

Activitats vinculades:
Classes teòriques i pràctiques

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 4h
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Tema 7. Solucions a les controvèrsies en la contractació internacional

Descripció:
7.1.- Resolució judicial i extrajudicial (la mediació)
7.2.- Arbitratatge com a forma de resolució extrajudicial. El laude arbitral

Objectius específics:
Aproximació a les solucions en cas de conflicte

Activitats vinculades:
Classes magistrals i pràctiques, treball dirigit individual i en equip

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 6h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Evaluació continuada.
La qualificació inclourà: puntuació pràctiques a l'aula (20%), puntuació pràctiques no presencials (50%) i prova evaluatòria l'últim dia
de classe (30%)
Qui no aprovi mitjançant l'avaluació continuada ha d'assitir a la prova final programada en el calendari d'examens del màster
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