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Breu contingut:

Teoria de conflictes: aspectes generals. Tractament de conflictes ambientals.
Medis alternatius de resolució de controvèrsies (MARCs). Tipologia y
característiques. La negociació, la conciliació, la mediació i el arbitratge en matèria
ambiental.

Presentació:

L´ensenyament de tècniques de gestió per a la superació dels conflictes que
s´originen per la implantació de certes indústries o plantes de tractament de
residus són de gran interès i utilitat. No n´hi hà prou amb un bagatge de
coneixements jurídics per a gestionar la realització de certs projectes de gran
resposta social. Hom precisa dels arguments tècnics i jurídics i d´una capacitat de
negociació que permeti harmonitzar les diferents sensibilitats que es troben en
conflicte. Cal així un coneixement bàsic en matèries jurídiques relacionades amb el
medi ambient.

Temari:

1. NOCIÓN SOCIO-POLÍTICA DE 

Forma d'avaluació:

Tipologia	Descripció
Sessió magistral	Assistència i participació en classes participatives	45 %
Debats	Intervencions relacionades amb el contingut 	20 %
Resolució de problemes, exercicis a l’aula ordinària	Lliurament de problemes resolts
sobre la base del palntejament d´un supósit.	20 %
Treballs	Búsqueda de material adient  bibliogràfic i síntesi constructiva	10 %
Proves objectives tipus test	Avaluació continuada a partir de l´adquisió de
coneixements amb la realització de proves cada cert temps.	2,5 %
Proves pràctiques	Análsi de casos i simulacions de situacions a resoldre.	2,5 %
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Observacions:

Assignatura modificada en el Plà d´estudis de Graduat Superior en Dret
Ambiental. El nom actual és Anàlisi i Gestió del conflicte ambiental, amb 3 crèdits
ECTS, a impartir  en el segon curs i al segon quadrimestre del curs acadèmic.


