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Breu contingut:

Presentació:

- Dotar a l'alumne d'informació sobre els diferents models de relacions laborals i
les seves característiques.
- Conèixer els factors i causes dels diferents models de relacions laborals.
- Aproximar-nos a les tendències de transformació dels diferents models, amb
especial rellevància a les característiques i formes d'organització del capital i del
treball.
- Oferir a l'alumne elements del debat entorna  la divergència o convergència del
diferents models de relacions laborals.

Temari:

Tema 1: Introducció: L'estudi de les relacions laborals comparades. Models teòrics
de la diversitat estatal de sistemes de relacions laborals. La importància dels
diferents models socials.

Tema 2: Models estatals de relacions laborals. EUA, Japó, Europa (Suècia, Gran
Bretanya, França, Itàlia, Alemanya, Estat Espanyol).

Tema 3: Nou escenari europeu. L'organització dels agents socials a nivell
europeu (UNICE, ETUIC,...). El model de relacions laborals a nivell europeu.

Tema 4: La negociació col·lectiva a Europa.Trets d'europeïtzació de la negociació
col·lectiva. Empresa multinacional i relacions laborals. Comitès d'empresa
multinacionals: nous escenaris de la representació laboral. Defensa d'interessos a
nivell nacional i internacional de les grans empreses internacionals: noves
estratègies.

Tema 5: Problemes actuals de les Relacions Laborals Comparades. Divisió
internacional del treball; migracions; discriminació per edat i/o sexe; condicions de
treball; els “working poor”, PECs, temps de treball, etc.

Tema 6: Conclusions: Convergència ? divergència en les relacions laborals.

Forma d'avaluació:

La nota final serà el resultat de la suma de qualificacions d'un examen escrit
corresponent a la part teòrica de l'assignatura (70%) i la presentació d'un treball en
relació a les lectures (30%). Es demanarà als alumnes portar al dia la bibliografia
proposada durant les classes.
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