
Minor en Dret Europeu    

   www.minordreteuropeu.udl.cat

DENOMINACIÓ: Minor  en Dret Europeu (Minor  Europeu)

CENTRE RESPONSABLE: Facultat de Dret, Economia i Turisme

CENTRE COL·LABORADOR: Centre d’Excel·lència Jean Monnet: Universitat 
de Lleida

COORDINADORA ACADÈMICA: Eimys Ortiz Hernández (eimys.ortiz@udl.cat)
PERFIL DE L’ESTUDIANTAT

El Minor  va dirigit a l’estudiantat de Grau de la UdL que vulgui completar la 
seva formació bàsica amb un domini de les relacions transversals en Dret 
Europeu i des d’una perspectiva interdisciplinària, analítica dels continguts 
dels seus estudis

Es requereix l’acreditació de gaudir d’un nivell B1 (intermedi) en llengua 

anglesa

ADMISSIÓ I MATRÍCULA DE L’ESTUDIANTAT

La matrícula del Minor  es realitzarà en el moment de formalitzar la matrícula 

ordinària del curs acadèmic, d’acord amb els terminis ordinaris fixats per a la 

titulació del Grau. Pot ser admès al Minor  l’estudiantat que pugui cursar 

assignatures optatives d’acord amb els requeriments previstos a cada titulació.

PREU: El preu del crèdit del Minor  serà el corresponent a la titulació que 

cursa l’alumne/a 

MODALITAT D’ENSENYAMENT: Semi presencial

PLACES: 20

INFORMACIÓ

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Secretaria Administrativa

C/ Jaume II, 73 (despatx 0.39) 25001 Lleida

Tel. 973 703352 / 973 703354 / 973 703355
Més informació

www.minordreteuropeu.udl.cat
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Minor en Dret Europeu 
QUÈ ÉS UN MINOR?

El Minor  és una formació complementària dins dels estudis del Grau de Dret 
que permet a l’estudiantat obtenir competències determinades en aquesta 
àrea específica del coneixe-ment.

La proposta de Minor  en Dret Europeu sorgeix de la conjunció de dos factors:

1. El Centre d’Excel·lència Jean Monnet, concedit per la Comissió Europea 
l’any 2012, pre-senta una sòlida trajectòria en relació a la divulgació i 
recerca en l’àmbit europeu a la FDET així com a la UdL.

2. L’oferta d’una especialització acadèmica i professional en estudis 
europeus respon a la demanda social d’especialistes en temes europeus 
tant en l’àmbit de les administracions públiques com en l’àmbit privat. 

El Minor en Dret Europeu consta de 30 crèdits a realitzar entre l’oferta 
específica d’assigna-tures optatives. Les assignatures del Minor  es poden 
cursar en un o més cursos acadèmics.

Les assignatures s’impartiran per mitjà del sistema de formació semi 
presencial durant el primer i segon semestre de cada curs acadèmic.

ASSIGNATURES DEL MÍNOR

Crèdits Semestre
External Relations of the EU 6 2n
La Seguretat Energètica i canvi climatic 6 2n
Dret Contractual Europeu 6 1r
Dret Fiscal Europeu 6 1r
Dret de Danys 6 1r

PROFESSORAT

Dra. Paloma de Barrón Arniches, Dret Civil
Dr. Antonio Blanc Altemir, Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Dra. Mercè Castillo Solsona, Dret Financer i Tributari
 Dr. César Cierco Seira, Dret Administratiu
Dra. Neus Cortada Cortijo, Dret Civil
Dra. Eimys Ortiz Hernández, Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Dra. María José Puyalto Franco, Dret Mercantil

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
• Comprendre el procés d’elaboració de les diferents polítiques de la UE i la 

seva interrelació

• Distingir els principis contractuals europeus

• Identificar i resoldre aquelles situacions en que es produeixen conflictes 
competencials entre l’ordenament de la UE i els ordenaments nacionals

• Analitzar els instruments jurídics, polítics i econòmics implementats per la 
UE en les seves relacions amb tercers països

• Reconèixer els instruments financers de la UE i la seva incidència en el 
disseny i imple-mentació de les diverses polítiques europees

• Definir, dissenyar, planificar i elaborar un treball d’investigació original i 
inèdit, seguint els paràmetres acadèmic-científics establerts

• Comprendre la terminologia jurídica, així com diversos textos en anglès 
Jurídic 

CENTRE D’EXCEL·LÈNCIA JEAN MONNET
A l´any 2012, la Comissió Europea va atorgar un Centre d’Excel·lència Jean Monnet a la 
Universi-tat de Lleida, en reconeixement de la llarga i intensa trajectòria de docència, 
recerca i divulgació en temes europeus i internacionals que la UdL, en general, i els 
estudis de Dret, en particular, han portat a terme durant molts anys en favor de la 
construcció europea i dels valors de la integració.

La concessió del Centre, dirigit pel Dr. Antoni Blanc Altemir, ha possibilitat continuar la 
tasca ja iniciada al 2008, quan la Comissió Europea va atorgar una Càtedra Jean 
Monnet a la UdL, que amb la denominació: “Law and External Relations of the 
European Union”, ha desenvolupat du-rant aquests anys una gran quantitat d´activitats 
al voltant del procés d´integració europea i dels temes internacionals més actuals. El 
Centre està integrat per un Comitè Acadèmic, en el que a part de professors de la 
UdL, també participen professors de les Universitats de Saragossa i València, que 
representen un equilibri entre professors amb una trajectòria molt consolidada i joves 
professors i investigadors.

El Centre d’Excel·lència té como a objectiu principal convertir-se en un instrument 
aglutinador dels temes europeus amb seu a la UdL, però obert igualment a la ciutat i a la 
província de Lleida, sense renunciar a la seva projecció a la resta de Catalunya i de l
´Estat, amb una clara vocació europea i internacional. Partint d´aquesta idea central, la 
planificació de les activitats està dirigida a assolir una ampla participació de diferents 
sectors, tant de l´àmbit universitari com a nivell de societat civil.

www.cejm.udl.cat




