La formació de postgrau de la UOC

Especialització

Ciència Política Analítica
Vols més
informació?

La formació de postgrau
en línia per als professionals

Especialització

Ciència Política Analítica
L’especialització de Ciència Política Analítica aporta els instruments necessaris per entendre els fenòmens polítics actuals i adopta
una perspectiva expressament positiva. En aquest sentit, no considera com hauria de funcionar la política, sinó com funciona
realment. Des d’aquesta perspectiva metodològica, que es concreta en la teoria de l’elecció racional, la intenció d’aquest curs és
analitzar un ampli rang de fenòmens polítics (des de l’acció política individual fins a l’acció o les estratègies dels partits polítics) tenint
en compte les conseqüències o les limitacions que el disseny institucional poden tenir sobre aquestes accions.

Objectius i competències

Requisits d’accés

•
•

Per cursar un postgrau propi no és necessari tenir una
titulació oficial universitària.

•
•

•

•

Conèixer la perspectiva positiva en ciència política.
Aplicar els instruments de la perspectiva positiva a
l’anàlisi de fenòmens polítics concrets.
Emmarcar aquest enfocament en els sistemes polítics
democràtics.
Diagnosticar una realitat complexa i diversa de l’àmbit
social i polític a escala local o global mitjançant l’elaboració
d’informes o estudis d’alta qualitat que permetin la
comprensió per a la presa de decisions.
Dissenyar les estratègies adequades a la naturalesa de les
organitzacions en un entorn complex i canviant segons
els objectius plantejats i les constriccions i oportunitats
del context.
Avaluar el rendiment i la qualitat de les institucions
polítiques, a més d’assessorar sobre el disseny que pugui
contribuir a la seva millora.

A qui va dirigit
Aquesta especialització es dirigeix als perfils següents:

•

•

Especialistes, analistes i professors que treballen en
àrees de coneixement relacionades amb l’àmbit polític:
periodisme, sociologia, història, dret, estudis de mercat,
economia, etc.
Practitioners polítics: càrrecs electes, militants de partits
o sindicats, membres d’organitzacions internacionals o
ONG.

Sortides professionals
L’especialització de Ciència Política Analítica pot ser un bon
complement per a totes les persones interessades en l’àmbit
polític que, donat el lloc que ocupen en organitzacions
públiques o privades, necessiten disposar d’un instrumental
analític precís per prendre decisions.

Els estudiants que acreditin una titulació universitària oficial
reconeguda rebran, segons el curs superat, un diploma de
màster o de postgrau.
Els estudiants que no acreditin una titulació universitària
oficial reconeguda rebran un diploma d’extensió universitària.
Els estudiants que superin una especialització (certificat
d’especialització) rebran, independentment dels estudis
previs, un certificat d’especialització.

Direcció acadèmica
Albert Batlle Rubio
Doctor en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Professor de Ciències Polítiques de la UOC.

Professorat
Joan Balcells Padullés
Doctor en Ciències Polítiques i Socials per l’Institut
Universitari Europeu. Professor de Ciències Polítiques de la
UOC.
Albert Batlle Rubio
Doctor en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de
Barcelona. Professor de Ciències Polítiques de la UOC.

Temari
Teoria política
La democràcia: teoria i anàlisi
Partits polítics i sistemes electorals

Crèdits ECTS
4
4
4

Seus

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3
46003 València
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÀ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotà
Colòmbia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUTAT DE MÈXIC
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciutat de Mèxic
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Totes les seus a seus.uoc.edu

-- Human Resources Excellence in Research (2018)
-- Premi d’excel·lència institucional (2016)
-- Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
-- Premi Dona TIC (2016)
-- Esment d’honor en els Premis a l’Impacte en

l’Aprenentatge (2016)
-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
-- Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
-- Premi LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
-- Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
-- Center of Excellence del New Mitjana Consortium
(NMC) (2009)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
-- Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya (2005)

-- Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
-- Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
-- Premi WITSA (2000)
-- Premi Bangemann Challenge (1997)

Consulta l’oferta formativa de la UOC
estudis.uoc.edu
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