
El màster està particularment recomanat per a totes aquelles persones 
que pretenen especialitzar-se en integració regional, tant en un 
context intern com internacional; per als funcionaris públics i advocats 
en general, i per a qualsevol universitari interessat a especialitzar-se en 
integració regional i cooperació al desenvolupament.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Els terminis de preinscripció i matrícula així com la documentació que cal 
presentar es poden consultar en la web: http://www.ua.es/va/cedip 

El preu per crèdit matriculat és el que estableix anualment la Generalitat 
Valenciana mitjançant Decret del Consell.

DIRIGIT A

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

TAXES DE MATRÍCULA

INFORMACIÓ I CONTACTE

Dep. de Dret Internacional Públic i Dret Penal. Facultat de Dret
A/e: millan.requena@ua.es
Telèfon : 965 90 35 95 (ext. 2509)
Fax: 965 90 35 94
Pàgina Web: dip.uah.es.

Tenir un títol universitari oficial expedit per una institució d'educació 
superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculte en el 
país expedidor del títol per a accedir a ensenyaments de màster. Així 
mateix, hi podran accedir els titulats procedents de sistemes educatius 
aliens a l'EEES, sense necessitat de l'homologació dels seus títols, una 
vegada que la Universitat haja comprovat que acrediten un nivell de 
formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials 
espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés a 
ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap 
cas, l'homologació del títol previ que tinga l'interessat ni el seu 
reconeixement a altres efectes que no siga cursar els ensenyaments de 
màster.
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PRIMER PERÍODE

(48 crèdits ECTS. Gener 2012-Març 2012)
De gener a març 2012 tindrà lloc la fase de docència presencial que 
s'impartirà simultàniament en les tres universitats centreamericanes 
col·laboradores (UNAN-León, Universidad Internacional SEK-Ecuador i 
UNA-Costa Rica).

HISTÒRIA I FONAMENTS DELS PROCESSOS D'INTEGRACIÓ REGIONAL:
UNA ÒPTICA PLURIDISCIPLINÀRIA

Història dels Processos d'Integració Regional (2 crèdits ECTS)
Fonaments dels Processos d'Integració Regional (2 crèdits ECTS)
Mètodes i Tècniques d'Investigació dels Processos d'Integració Regional 
(1 crèdit ECTS)

ANÀLISI COMPARADA DELS SISTEMES D'INTEGRACIÓ REGIONAL, AMB 
ESPECIAL REFERÈNCIA A LA UE I AL SICA

El Sistema Institucional (3 crèdits ECTS)
El Sistema Jurídic (4 crèdits ECTS)
El Sistema Judicial (3 crèdits ECTS)

ASPECTES ECONÒMICS, FISCALS I LABORALS DELS PROCESSOS 
D'INTEGRACIÓ REGIONAL

Aspectes Econòmics dels Processos d'Integració Regional (4 crèdits ECTS)
Aspectes Fiscals dels Processos d'Integració Regional (2 crèdits ECTS)
Aspectes Laborals dels Processos d'Integració Regional (2 crèdits ECTS)

LES LLIBERTATS COMUNITÀRIES EN ELS PROCESSOS D'INTEGRACIÓ 
REGIONAL

Introducció General: Delimitació i Característiques del Dret Material (2 
crèdits ECTS)
Les Llibertats de Circulació i les Normes sobre Lliure Competència (3 
crèdits ECTS)

MÒDUL I

MÒDUL II 

MÒDUL III

MÒDUL IV 

OBJECTIUS:

El Màster està dissenyat principalment per a Llicenciats o Diplomats en 
Dret, Economia i altres Ciències Socials. El col·lectiu al que més 
directament va dirigit aquest Màster són investigadors, professors 
universitaris, advocats, funcionaris i altres agents dedicats 
professionalment a la integració regional, que vulguin disposar de les 
eines necessàries per desembolicar-se millor en aquest terreny. També 
està obert a funcionaris de les Organitzacions Internacionals i a 
membres de les ONG, diplomàtics i jutges que desitgin millorar la seva 
formació referent a això. Es preveu una matrícula d'almenys vint-i-cinc 
estudiants per cada seu on s'imparteixi l'estudi.

Adquisició de coneixements bàsics sobre l'estat actual dels processos 
d'integració regional en un entorn multidisciplinari.
Adquisició de la capacitat d'argumentació jurídica, històrica, política i 
econòmica en el marc dels processos d'integració regional.
Adquisició d'habilitats d'anàlisi d'escenaris complexos que sovint 
abasten situacions internacionals o elements d'integració.
Adquisició d'habilitats per a l'aplicació d'aquests coneixements en el 
procés d'argumentació jurídica de la pràctica forense.
La capacitat d'emetre judicis crítics sobre els processos d'integració 
regional.
Adquisició de coneixements sobre els diferents aspectes o àmbits 
materials afectats pels processos d'integració regional.

Entendre el paper que en els processos d'integració regional exerceixen 
les principals organitzacions internacionals contemporànies i, en 
general, la societat internacional.
Dominar les eines necessàries per a elaborar argumentacions i 
raonaments jurídics en anàlisis relacionades amb els processos 
d'integració regional.
Dominar els mecanismes de control jurisdiccionals dels processos 
d'integració regional.
Tenir capacitat per a desenvolupar una anàlisi comparada dels diferents 
sistemes o processos d'integració regional actius a Europa i Amèrica.
Tenir coneixements profunds sobre el paper que l’individu està destinat a 
exercir en aquests processos d'integració regional.

I. COMPETÈNCIES GENERALS:

II. COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES PLA D'ESTUDIS MÒDUL V

MÒDUL VI

MÒDUL VII (Assignatures Optatives; cal triar-ne 2)

LES RELACIONES EXTERIORS EN ELS PROCESSOS D'INTEGRACIÓ 
REGIONAL

La Política Comercial Comuna (2 crèdits ECTS)
La Política de Cooperació al Desenvolupament (1 crèdit ECTS)
La Política Exterior i de Seguretat Comuna (2 crèdits ECTS)

L’INDIVIDU EN ELS PROCESSOS D'INTEGRACIÓ REGIONAL

La Protecció dels Drets Humans (1 crèdit ECTS)
L'Estatut de Ciutadania (2 crèdits ECTS)
Immigració i Estrangeria (2 crèdits ECTS)

LES POLÍTIQUES I LES ACCIONES INTERNES EN ELS PROCESSOS 
D'INTEGRACIÓ REGIONAL

Les Polítiques Agrícola i Pesquera (5 crèdits ECTS)
La Política Econòmica i Monetària (5 crèdits ECTS)
La Política de Medi Ambient i de l'Aigua: la Gestió Comuna dels 
Recursos Naturals i Hídrics (5 crèdits ECTS)
El Turisme, l’Educació i Altres Polítiques Comunes en 
Desenvolupament (5 crèdits ECTS)
Comerç just i responsabilitat social corporativa  (5 crèdits ECTS)
La protecció dels drets de la propietat intel·lectual en els processos 
d'integració regional (5 crèdits ECTS)

SEGON PERÍODE

Treball de recerca de final de màster
(12 crèdits ECTS. Març-Maig 2012)
Per a concloure el màster, cada alumne ha d’elaborar, amb l'ajuda i 
orientació del seu tutor, un treball de recerca sobre un tema concret 
relacionat amb els mòduls d'ensenyament presencial i en línia. En aquest 
treball, l’alumne ha de demostrar un domini ampli dels aspectes materials 
i formals dels processos d'integració regional. Una vegada que haja 
obtingut el vistiplau del tutor, farà la defensa pública del treball de final 
de màster davant d’un tribunal compost per tres professors del claustre 
del màster.
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