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Identificació de l'assignatura

Assignatura / Grup 20412 - Dret de la Unió Europea / 33
Titulació Doble titulació: grau d'Administració d'Empreses i grau de Dret - Segon curs

Grau de Dret - Segon curs
Crèdits 6
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx / Edifici

María Rosario Huesa Vinaixa

(Responsable)
xaro.huesa@uib.es

12:00 13:00 Dimecres 10/09/2018 31/07/2019 DA012/
Jovellanos

Contextualització

Aquesta matèria té un caràcter introductori i instrumental. El seu objecte és introduir l'estudiant en el
coneixement de l'ordenament jurídic de la Unió Europea, el qual té una important projecció en els distints
sectors de l'ordenament jurídic espanyol. El Dret de la Unió Europea té un incidència molt rellevant en el
sistema de fonts intern, com a conseqüència de l'atribució de competències a la Unió per part dels Estats
membres i de la potestat normativa i executiva que tenen les institucions de la Unió. Així mateix, els tribunals
interns tenen un paper molt rellevant en l'aplicació del Dret de la Unió Europea. D'altra banda, el Dret de
la Unió Europea té un efecte d'uniformització i d'harmonització dels ordenaments jurídics dels 28 Estats
membres de la Unió. Per això, el seu estudi reforça la dimensió internacional i europea de la formació dels
estudiants de Dret.

Requisits

Recomanables
Haver superat el Dret internacional públic

Competències

http://www.uib.cat/personal/ABDQ0ODE
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Específiques
* [4] Fonts instrumentals. En aquesta assignatura s'intentarà que els estudiants sàpiguen quina informació

està disponible al lloc web de la UE i com trobar-la. .
* [5] Sistema de fonts; en particular, les fonts pròpies de la UE. .
* [6] Comprensió i anàlisi de textos jurídics. Aquesta assignatura es centrarà especialment en les sentències

del Tribunal de Justícia de la UE i els textos normatius europeus. .
* [7] Aplicació del Dret; en particular, saber resoldre problemes pràctics en matèria de Dret de la UE. .

Genèriques
* [8] Comunicació .

Transversals
* [2] Coneixements jurídics bàsics .

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

A principi de curs es facilitarà el programa detallat de l'assignatura. Els continguts bàsics de l'assignatura
són: els orígens i significat del projecte europeu d'integració, la distribució de competències entre la UE i els
Estats membres, el sistema institucional, el sistema de fonts, els principis que regeixen l'aplicació interna del
Dret de la Unió Europea i les relacions entre el Dret intern i el Dret de la Unió Europea, el control judicial
de legalitat a la Unió Europea, i la introducció al mercat interior, l'espai de llibertat, seguretat i justícia i les
relacions exteriors de la Unió.

Continguts temàtics
1. El projecte d'integració europea en perspectiva històrica

2. La Unió europea: caracterització bàsica

3. El sistema institucional de la Unió europea

4. Les fonts del Dret de la Unió europea

5. Els principis que regeixen l'aplicació del Dret de la Unió en els Estats membres

6. Dret de la UE i Dret espanyol

7. El control de la legalitat de la Unió per part del Tribunal de justícia

8. Introducció al mercat interior i a les llibertats i polítiques de la Unió

Metodologia docent

Aquesta és una assignatura “Campus Extens 50”, la qual cosa significa, d'una banda, que té una menor
presencialitat, i d’una altra, que la professora posa a disposició de l'alumne un espai virtual en el qual es

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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desenvoluparan activitats, hi haurà material d'estudi i consulta i l'alumne podrà comunicar-se electrònicament
amb la professora.

Activitats de treball presencial (1,28 crèdits, 32 hores)

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) En aquestes classes es presentaran i explicaran els principals
continguts de l'assignatura; també podran desenvolupar-s'hi
activitats teòrico-pràctiques que siguin adequades al nombre
d'alumnes de la classe.

20

Seminaris i tallers Seminaris Grup mitjà (M) En aquestes classes es realitzaran activitats pràctiques
orientades a la comprensió dels continguts de l'assignatura i a
l'adquisició de les competències assumides per aquesta.

10

Avaluació Primer parcial Grup gran (G) Avaluació dels coneixements adquirits durant el primer
parcial mitjançant un qüestionari o un examen oral.

1

Avaluació Segon parcial Grup gran (G) Avaluació dels coneixements adquirits durant el segon parcial
mitjançant un qüestionari o un examen oral.

1

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Aula Digital.

Activitats de treball no presencial (4,72 crèdits, 118 hores)

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Preparació de les classes Estudi, lectura i preparació de les classes. Les classes es podran preparar
sobre la base de les preguntes plantejades prèviament per la professora.
La seva resposta on line serà objecte d'avaluació. També podrà ser objecte
d'avaluació la realització d'altres activitats no presencials indicades per la
professora.

100

Estudi i treball
autònom individual

Prova de desenvolupamentAvaluació de la comprensió dels continguts de l'assignatura, així com de les
competències d'expressió, anàlisi i argumentació i, si escau, de la capacitat
de projecció dels coneixements adquirits a la solució d'un cas pràctic.
Lliurament on line.

18
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

* En cas que un alumne no pugui fer una activitat no recuperable per una causa extraordinàriament greu i
totalment imprevisible, podrà comunicar-ho al més aviat possible a la professora perquè aquesta valori la
viabilitat de mesures alternatives.

* En totes les activitats del curs, no solament es valorarà l'encert en les respostes, sinó també la qualitat de
l'exposició: ordre, precisió i concisió, a més del fet que hi hagi conformitat amb les regles de la sintaxi i
l'ortografia. Una exposició defectuosa permetrà reduir la qualificació d'una activitat fins a un 25%, tret que
en alguna activitat hi hagi un criteri especial d’avaluació de l’exposició.

* L'elaboració i redacció dels exercicis ha de ser estrictament personal. En cas de trobar-se exercicis
evidentment copiats, s'aplicarà l'art. 33 del Reglament Acadèmic i es reduirà la qualificació del exercici entre
un 50 i un 100%. En tot cas, la reincidència implicarà un “0” en la nota final de l'assignatura. Igualment es
considerarà frau, amb les mateixes conseqüències, fer passar per propis textos aliens, extrets, per exemple,
d’Internet (es recomana llegir el document "Google: cómo usarlo y cómo no usarlo en el grado de Derecho").
La professora es reserva la facultat de condicionar la qualificació d'un exercici a la realització d'una entrevista
amb l'estudiant destinada a comprovar l'autoria efectiva de l'exercici i el seu nivell efectiu de coneixements.

Frau en elements d'avaluació
D’acord amb l’article 33 del Reglament acadèmic, "amb independència del procediment disciplinari que
es pugui seguir contra l’estudiant infractor, la realització demostradorament fraudulenta d’algun dels
elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a criteri del professor, una
menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens 0» a l’avaluació anual de
l’assignatura".

Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció En aquestes classes es presentaran i explicaran els principals continguts de l'assignatura; també podran

desenvolupar-s'hi activitats teòrico-pràctiques que siguin adequades al nombre d'alumnes de la classe.
Criteris d'avaluació Es tindrà en compte la quantitat i qualitat de les intervencions de l'estudiant a les classes. L'avaluació conjunta

de la participació a les classes i als seminaris pot donar lloc, si escau, a l'addició de fins a un punt a la nota
final global en concepte de bonus.

Percentatge de la qualificació final: 0%

https://seu.uib.cat/fou/acord/12741/
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Seminaris

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció En aquestes classes es realitzaran activitats pràctiques orientades a la comprensió dels continguts de

l'assignatura i a l'adquisició de les competències assumides per aquesta.
Criteris d'avaluació Es tindrà en compte la quantitat i qualitat de les intervencions de l'estudiant als seminaris. L'avaluació conjunta

de la participació a les classes i als seminaris pot donar lloc, si escau, a l'addició de fins a un punt a la nota
final global en concepte de bonus.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Primer parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Avaluació dels coneixements adquirits durant el primer parcial mitjançant un qüestionari o un examen oral.
Criteris d'avaluació Test: Vint preguntes. Encerts = + 0'5. Errors = - 0'25. Omissions = No puntuen;

o bé:

Examen oral: Exposició oral de les preguntes plantejades per la professora.

S'ha d'obtenir un mínim de 3 per tal de poder aprovar l'assignatura. Recuperació al període complementari o
al període extraordinari, mitjançant un examen oral.

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 3

Segon parcial

Modalitat Avaluació
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Avaluació dels coneixements adquirits durant el segon parcial mitjançant un qüestionari o un examen oral.
Criteris d'avaluació Test: Vint preguntes. Encerts = + 0'5. Errors = - 0'25. Omissions = No puntuen;

o bé:

Examen oral: Exposició oral de les preguntes plantejades per la professora.

S'ha d'obtenir un mínim de 3 per tal de poder aprovar l'assignatura. Recuperació al període complementari o
al període extraordinari, mitjançant un examen oral.

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 3

Preparació de les classes

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves objectives (no recuperable)
Descripció Estudi, lectura i preparació de les classes. Les classes es podran preparar sobre la base de les preguntes

plantejades prèviament per la professora. La seva resposta on line serà objecte d'avaluació. També podrà ser
objecte d'avaluació la realització d'altres activitats no presencials indicades per la professora.

Criteris d'avaluació S'hauran d'enviar com a mínim quatre qüestionaris on-line de preparació de les classes. La qualificació serà la
mitjana de les quatre millors notes obtingudes.
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La qualificació d'aquesta prova està vinculada a l'assistència a les classes i seminaris, que haurà de ser d'un
mínim de 80% (12 sessions en total). Cas de no assolir aquest percentatge, la qualificació d'aquesta prova serà
de 0.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Prova de desenvolupament

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Avaluació de la comprensió dels continguts de l'assignatura, així com de les competències d'expressió, anàlisi

i argumentació i, si escau, de la capacitat de projecció dels coneixements adquirits a la solució d'un cas
pràctic. Lliurament on line.

Criteris d'avaluació Es valorarà el rigor i profunditat en el tractament del tema, la capacitat d'anàlisi, de síntesi i de relació, així
com de raonamen crític.

Qualsevol element de còpia o plagi comportarà la qualificació de 0 en aquesta prova.

La redacció i/o ortografia defectuoses comportaran la rebaixa de la qualificació o el rebuig del treball.

S'ha d'obtenir un mínim de 3 per tal de poder aprovar l'assignatura. Recuperació al període extraordinari,
mitjançant la realització d'un cas pràctic presencial de lliurament on-line.

Percentatge de la qualificació final: 30% amb qualificació mínima 3

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

ALCAIDE FERNÁNDEZ, J., et al.: Curso de Derecho de la Unión europea. 2ª ed. Tecnos, Madrid, 2014.
ALONSO GARCÍA, R.: Sistema jurídico de la Unión Europea. 4ª ed. Civitas – Thomson Reuters, Madrid,
2014.
MANGAS MARTÍN, A.; LIÑÁN NOGUERAS, D. J.: Instituciones y Derecho de la Unión europea. 9a. ed.,
Tecnos, Madrid, 2016.

Altres recursos

- Els altres recursos adients es trobaran indicats o accessibles al lloc web de l'assignatura a Campus Extens.


