
Geopolítica i Relacions
Econòmiques
Internacional



Fitxa Tècnica

Codi:
CGEOICS-I1-2015-4

Títol al que dóna dret:
Certificat d'Aprofitament

Adreçat a:
Exalumnes del postgrau Especialista Universitari en Cooperació Internacional, exalumnes
d'altres postgraus/masters afins a la economia internacional i les relacions internacionals,
professionals de la comunicació, docents afins a la economia internacional i les relacions
internacionals...

Objectius:
El curs es desenvolupa a través de la pràctica directa amb un Simulador Geopolític on-line. Els
objectius del curs són:
- Conèixer el funcionament bàsic de les principals institucions supranacionals i el seu impacte
a la realitat econòmica i social, la diplomàcia i les relacions internacionals buscant de forma
conjunta el progrés comunitari internacional i la defensa dels interessos de cada nació.
- Identificar les bases de la política nacional i l'economia pública.
- Aprofundir en el coneixement dels fonaments dels recursos d'un país així com en el
funcionament del comerç internacional i la importància d'incloure el Medi Ambient dintre de
la planificació política a llarg termini.

Dates:
del 27/11/15 al 30/07/16

Horari:
Dissabtes de 9:30h a 14:00h:
29/11/2014
10/01/2015
31/01/2015
07/03/2015

Ubicació:
Campus Catalunya URV (Tarragona)

Impartició:
semipresencial

Durada:
80 h

Preu:
295 €

Coordinació acadèmica:
Joan Fuster Garcia



Docents:
Javier Coca Sánchez

Contacte:
Raquel Ramos - raquel.ramos@fundacio.urv.cat

Més informació:
Aquest curs compleix els requisits per ser bonificat a través de la Fundació Tripartita (FTFE).
Per a més informació podeu contactar amb Pilar Álvarez:
bonificacio.tripartita@fundacio.urv.cat o trucar al 977 77 99 60.

Programa

Mòdul: Geopolítica i Relacions Econòmiques Internacionals.

Contingut: Mòdul 1: Relacions Internacionals
Sessió presencial:
1.1 Funcionament bàsic de les principals institucions supranacionals i el
seu impacte a la realitat econòmica i social
1.2 La diplomàcia i les relacions internacionals buscant de forma
conjunta el progrés comunitari internacional i la defensa dels interessos
de cada nació.
1.3 Tria del país a representar

Mòdul 2: Política i Economia Pública
Sessió presencial:
1.1 Les bases de la política nacional i l'economia pública.

On Line:
. Elaboració (per part de l'alumne) dels Pressupostos Generals del seu
país mitjançant un arxiu amb el que es determina l'economia pública i
les polítiques que aplica.

Mòdul 3: Recursos, Comerç i Medi Ambient.
Sessió presencial:
1.1 Els fonaments dels recursos d'un país
1.2 Funcionament del comerç internacional

On Line:
. Elaboració (per part de l'alumne) d'un pla mediambiental del seu país
. 6è Fòrum: (Mercats Internacionals)
Activitats transversals on line (-Intervenció en els Fòrums corresponents a
cada país (5 fòrums):
. Assemblea General de l'ONU
. Consell de Seguretat de l'ONU
. Unió Europea
. Organització d'Estats Americans

mailto:raquel.ramos@fundacio.urv.cat
http://www.fundacio.urv.cat/centre_de_formacio/serveisempreses/ajuts_formacio.html


. Unió Africana

-Lectures a:
. Apartat de Notícies Internacionals.
. Apartat de Diaris Nacionals.

Durada: 80 h.
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