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RESUM
En l'última etapa d'aprenentatge de l'alumne, l'assignatura Filosofia del Dret pretén superar l'enfocament
fonamentalment dogmàtic i sectorial de les disciplines cursades (identificació del Dret amb els codis i
repertoris legislatius) obrint el seu horitzó cap a la perspectiva més àmpla del 'fenòmen jurídic'. Es
pretén fer-li reflexionar sobre el sentit del Dret i les seues implicacions de tipus antropològic (el sentit del
Dret en la vida del ser humà); de tipus axiològic (la justícia com a dimensió intrínseca del Dret i la
possibilitat del seu tractament racional) i de tipus existencial (el Dret davant els grans problemes del
món contemporani: els distints tipus de violència, la globalització, la multiculturalitat, la biotecnologia, la
defensa de la naturalesa, etc.). Des d'estos pressupostos, les àrees temàtiques de l'assignatura són:
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1. El fenòmen jurídic. La reflexió filosòfica sobre el dret. Evolució de la filosofia jurídica moderna.
2. Ontologia jurídica. El sentit del dret. El dret com a no discriminació i no violència.
3. Axiologia jurídica. Valors i fins del dret. Teories contemporànees de la justícia.
4. Problemes oberts de la filosofia del dret: Medioambient, biotecnologia i posthumanisme. Globalització
multiculturalitat,
ciutadania i drets. La pau i les seues bases filosòfiques i jurídiques.

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
Es recomana haver cursat els dos primers cursos complets del grau en Dret.

COMPETÈNCIES
1303 - Grau de Dret
- Capacitat per reconèixer la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
- Capacitat per comprendre el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la necessària visió
interdisciplinària dels problemes jurídics.
- Capacitat per utilitzar els principis i els valors constitucionals, el respecte dels drets humans, posant
una atenció especial en la igualtat entre homes i dones, la sostenibilitat i la cultura de la pau, com a
eines de treball en la interpretació de l'ordenament jurídic.
- Capacitat per comunicar-se correctament de forma oral i escrita en l'àmbit jurídic.
- Capacitat per adquirir una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i de desenvolupar la
dialèctica jurídica.
- Capacitat per conèixer, entendre i saber aplicar la interrelació del dret amb altres disciplines no
jurídiques.
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RESULTATS DE L'APRENENTATGE
1. Capacitat per a conèixer la importància del fenòmen jurídic (relació amb competències específiques
del grau CE: 1, 3)
2. Capacitat per a conèixer i comprendre la Ontologia jurídica: el dret com a no discriminació i no
violència (CE: 1, 4)
3. Capacitat per a comprendre l’Axiologia jurídica: teories de la justícia (CE: 4, 16, 18)
4. Capacitat per a comprendre, raonar i debatre sobre els problemes de la filosofia del dret en l’era de la
globalització (CE: 4, 9, 11)
5. Capacitat per a entendre el dret en la seua dimensió històrica i les seues relacions amb les corrents
filosòfiques (CE: 16, 18)

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. INTRODUCCIÓ
1.La reflexió filosòfica sobre el dret

2. EVOLUCIÓ DE LA FILOSOFIA JURÍDICA MODERNA
2.Presupòsits filosòfics de la ciència jurídica moderna
3.La filosofia del dret del positivisme jurídic i la seua crisi
4.Cap a una comprensió integral del fenòmen jurídic

3. ONTOLOGIA I AXIOLOGIA JURÍDICA
5.Existència humana i sentit del dret
6.Teories contemporànees de la justícia

4. PROBLEMES OBERTS EN LA FILOSOFIA JURÍDICA
7.Mig ambient, biotecnologia i posthumanisme
8.Globalització, multiculturalitat, ciutadania y drets
9.La pau i les seues bases filosòficas i jurídicas

35227 Filosofia del dret

3

Guia Docent
35227 Filosofia del dret

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Classes teoricopràctiques
Assistència a esdeveniments i activitats externes
Elaboració de treballs en grup
Elaboració de treballs individuals
Estudi i treball autònom
Lectures de material complementari
Preparació d'activitats d'avaluació
Preparació de classes de teoria
TOTAL

Hores
45.00
2.50
5.00
10.00
30.00
10.00
5.00
5.00
112.50

% Presencial
100
0
0
0
0
0
0
0

METODOLOGIA DOCENT
Docència teòrica: Els continguts teòrics fonamentals de la materia s’exposaràn mitjançant la
impartició de
classes magistrals.Els estudiants participaràn activament en l'aprenentatge mitjançant la lectura prèvia
dels materials que s'hajan assenyalat i els debats proposats per a cada tema.
Activitats aplicades: Consistirà en la lectura i el comentari de textes fonamentals, resolució de casos
pràctics i exposició de treballs per part dels estudiants. Amb allò es preten desenvolupar les
competències específiques i completar els continguts teòrics. En cada cas, el professor assenyalarà
quines seràn objecte d'avaluació.
Activitats complementàries: Es programaràn en la última part del curs activitats complementàries,
coordinades amb altres matèries i relacionades amb el contingut de la Unitat Temàtica IV: Problemes
Oberts de la Filosofia Jurídica.

AVALUACIÓ
Els elements evaluables i els criteris d’evaluació són:
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1. Prova final global sobre el contingut de la asignatura (70%)
2. Prova escrita/oral sobre les dos activitats aplicades/complementàries susceptibles d’evaluació (15%)
3. Valoració dels treballs, memories/informes i/o presentacions orals (10%)
4. Asistència, participació i grau d’implicació del estudiant en el procés d’ensenyament-aprenentatge i
durant el desenvolupament de les
activitats (5%)

REFERÈNCIES
Bàsiques
- ALEXY, R., Teoría de la argumentación jurídica, Barcelona, Gedisa, 1994
- BALLESTEROS, J., Sobre el sentido del Derecho, Madrid, Tecnos, 2001.
- BALLESTEROS, J., Repensar la paz. Madrid, EIUNSA, 2005
- BOBBIO, N., El Positivismo jurídico, Madrid, Debate, 198
- COTTA, S., El derecho en la existencia humana, Pamplona, EUNSA, 1987
- DE LUCAS, J., El desafío de las fronteras, Madrid, Temas de Hoy, 1994.
- FERRAJOLI, L., Derechos y garantías. La ley del más débil, Madrid, Trotta, 1999
- HABERMAS, J., Facticidad y Validez, Madrid, Trotta, 1999.
- HART, H.L.A., El concepto de Derecho, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1992
- KAUFMANN, A., Pensamiento jurídico contemporáneo, Madrid, Debate, 1992.
- KELSEN, H., Teoría pura del Derecho, México, Porrúa, 1991
- PEREZ LUÑO, A.E., Estado de Derecho, derechos humanos y Constitución, Madrid, Tecnos, 1995
- RODRIGUEZ PANIAGUA, J.M., Historia del pensamiento Jurídico, Madrid, Universidad
Complutense, 1988.
- RAWLS, J., Teoría de la justicia, (2ª ed.), México, Fondo de Cultura Económica, 1995.
- ZAGREBELSKI, G., El Derecho dúctil. Ley, derechos y justicia, Madrid, Trotta, 1995
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Complementàries
- PARA CONCRETAR CADA DOCENTE
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