Assignatures (1r TRIMESTRE)

Contingut

crèdits

Itinerari

OPTATIVES en GRAU EN RELACIONS LABORALS -CURS 2019-20

Diagnosi, recerca i estimulació de la formació, promoció i progressivitat de les persones a
l'empresa

4

1

21806 Tècniques de Selecció de persones

Esquema bàsic de preselecció i selecció de persones: models, fases, proves de
selecció, metodologia i organització de les entrevistes

4

2

21817 Mobilitat Internacional de Treballadors

Règim jurídic laboral i de protecció social de les migracions. Els desplaçaments
temporals dels treballadors

4

3

21840 Sociologia de les Organitzacions

Introducció a l'estudi de les organitzacions. Impacte de les organitzacions en les
relacions i continguts del treball.

4

2

21818 Relacions Laborals a l'Administració Pública

Model dual d'ocupació pública i l'EBEB. Peculiaritats del règim jurídic de les relacions
laborals a l'Administració Pública

4

3

21834 Organització del Treball i Estrés Laboral

Organització com a condició de treball. Riscos psicosocials. Salut mental.

4

3

21828 Polítiques d'ocupació

Introducció. Variants en els efectes de la política laboral en funció del marc institucional.
Temporalitat, atur, desigualtats.

4

Assignatures (2on TRIMESTRE)

Contingut

Crèdits

21804 Plans de formació

Itinerari

1

Funcionament d'una empresa en el seu conjunt a partir de la seva estratègia i
processos, des de la metodologia del joc d'empresa.

4

1

21812 People Management and Globalization (anglès)

Gestió de persones a la Unió Europea, als països emergents i en els diverses cultures.
Flexibilitat laboral i gestió del capital intel·lectual.

4

1

21809 Introducció al Màrqueting

Instruments de gestió des del punt de vista de l'empresa i dels seus productes, serveis i
persones.

4

3

21832 Immigració i Mercat Laboral

Perspectives teòriques per l'estudi de la integració laborals dels immigrants: individus,
grups i entorn.

4

3

21839 Educació i Mercat Laboral

Introducció a les principals bases de dades i perspectives d'anàlisi i descripció dels
principals models nacionals de relació entre educació i treball

4

2

21819 Dret Sancionador del Treball

Principis de la potestat sancionadora. Infraccions i sancions relatives a les relacions
laborals, segurerat social, ocupació i migracions.

4

21816 Redacció jurídica (G1-Català G2-Castellà G3-Anglès)

Assignatures (3er TRIMESTRE)

Contingut
Redacció pràctica de documents legals i comercials inspirat en el model dels cursos de
Legal Writing & Drafting.

Contingut

4
Crèdits

Itinerari

2

OPTATIVES D'ALTRES ESTUDIS - 2n TRIM.
(Optatives seleccionables pels estudiants de RRLL, tot i que els horaris

Crèdits

21811 Bussiness Simulation (anglès)

Itinerari

1

Principals conceptes del medi ambient i la qualitat en la gestió dels recursos naturals.
Problemes més rellevants derivats de la seva gestió.

4

2

21821 Fons de Pensions i Resp. Social Empresarial

Millores voluntàries a la Seguretat Social. Plans i Fons de Pensions: Classes,
mecanismes de participació i elements personals, estructurals i de funcionament.

4

2

21826 Dret i Història al segle XX

Interrelació entre la història recent dels moviments socials culturals, polítics i sindicals i
els textos jurídics.

4

2

21823 Gestió Pressupostària a l'Adm. Pública

Regulació de la despesa pública i de la gestió del pressupost en els diferents àmbits
territorials: comunitats autònomes i ens locals.

4

2

21822 Polítiques i Plans d'Igualtat

Estudi transversal, des de la perspectiva de gènere, de les polítiques legislatives laborals
i de protecció social. Plans d'igualtat efectiva i obligacions empresarials.

4

3

21831 Dona, Família i Mercat Laboral

Anàlisi de la relació entre els mercats laborals i les estratègies familiars, centrant-se en
els últims canvis demogràfics i els seu efectes sobre el mercat laboral.

4

3

21835 Ocupació i Desigualtats en Salut

Metamorfosi del treball. Precarietat laboral. Desigualtats en salut.

4

3

21833 Gestió de la Incapacitat Laboral

Valoració del dany. Incapacitat i invalidesa. Determinació de la contingència.
Reincorporació al treball.

4

T

21841 Readings on Industrial Relations (anglès)

Lectures comentades, en anglès, de documents de interès per les relacions laborals.

4

3

21836 Salut i Responsabilitat social empresarial

Tabaquisme en el lloc de treball. Sedentarisme i obesitat. Consum de sustàncies
psicoactives.

4

2

OPTATIVES D'ALTRES ESTUDIS - 3r TRIM.
(Optatives seleccionables pels estudiants de RRLL, tot i que els horaris
23623 International and european tax law (anglès)

ITINERARIS
1 Empresa
2 Jurídic
3 Polítiques Sociolaborals

T Transversal (comú a tot itinerari)

Contingut
Principis de la fiscalitat internacional i comunitària. Fiscalitat directa i indirecta. Fiscalitat
internacional directa.
La imposició de no residents. Residència. Rendes obtingudes amb i sense establiment
permanent.

Crèdits

21814 Economia Medioambiental i de la Qualitat

Itinerari

1

5

