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I. INTRODUCCIÓ 
L’IBEI és un Institut Universitari de Recerca, establert per les cinc universitats públiques de 
l’Àrea de Barcelona i la Fundació CIDOB, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el Ministeri d’Afers Exteriors, Unió 
Europea i Cooperació.   

Establert l’any 2004 com a fundació privada, l’IBEI combina activitat de docència i de 
recerca en Relacions Internacionals, Seguretat Internacional i Desenvolupament 
Internacional mitjançant una plantilla pròpia de professors i investigadors. L’IBEI és una 
institució acadèmica reconeguda internacionalment i la seva activitat de formació avançada 
en les matèries esmentades el situa entre els millors centres docents d’Europa. Aquest 
posicionament queda palès en l’evolució de la matrícula d’estudiants, que és de 210 
alumnes el curs 2019-2020, els quals provenen de més de quaranta països diferents. En 
conjunt, aproximadament el 60% dels ingressos anuals de l’IBEI provenen d’activitats 
docents, en la seva major part derivats de les matrícules als diferents màsters.  

La memòria d’activitats per l’any 2020, que aquí es presenta, exposa el desenvolupament 
dels programes de màster, el desplegament dels cursos i altres activitats vinculades, així 
com les activitats de recerca i transferència que s’han portat a terme a l’institut al llarg de 
l’any 2020. Aquest programa recull les activitats i accions previstes al pressupost aprovat 
pel Patronat de l’IBEI el 17 d’octubre de 2019. 

 

II. PROGRAMES DE MÀSTER 
Des dels seus inicis, l’IBEI ha tingut dos objectius fundacionals: la docència de postgrau en 
estudis internacionals i la recerca acadèmica en relacions internacionals, política 
comparada, economia política internacional o seguretat internacional.  

Amb els anys, l’oferta de màsters s’ha anat ampliant, fins a arribar als 5 màsters que s’han 
ofert durant els cursos 2019-2020 i 2020-2021. La planificació de l’any 2020 inclou els 
cursos del segon semestre del curs acadèmic 2019-2020 i els cursos del primer semestre 
del curs acadèmic 2020-21.  Les assignatures optatives són compartides pels diversos 
màsters, mentre que les obligatòries estan identificades amb el codi corresponent (Annexes 
1 i 2).  

El model docent de l'IBEI s'estructura a l’entorn de classes, seminaris i tutories. El nombre 
d'alumnes de cada assignatura és limitat i s'espera que els estudiants hi participin 
activament mitjançant presentacions, treballs en grup i redaccions. A més, a cada estudiant 
se li assigna un tutor personal i es fa el seguiment del seu progrés al llarg del curs. L'IBEI 
també desenvolupa competències transferibles que els estudiants podran aplicar en les 
seves futures carreres professionals. Els estudiants tenen l'oportunitat de tractar amb 
professors visitants, funcionaris en actiu, experts governamentals i professionals que 
imparteixen amb regularitat classes i seminaris de recerca a l'IBEI. 

A més, l'IBEI ofereix als seus estudiants la possibilitat de participar en un programa 
d'intercanvi amb d’altres universitats europees i no-europees. La participació en el 
programa d'intercanvi implica l'ampliació del màster a 18 mesos, ja que els estudiants 
necessitaran un altre semestre per donar cabuda a la seva estada a l'estranger. L’oferta 
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d’intercanvi internacional s’ha anat ampliant fins a arribar a 22 convenis amb universitats 
de primer nivell d’arreu del món durant els cursos 2019-2020 i 2020-21 (Annex 3). 

a. Màster en Relacions Internacionals 

En pocs anys, el Màster en Relacions Internacionals de l'Institut Barcelona d'Estudis 
Internacionals (IBEI), la primera edició del qual es va realitzar el curs 2004-05, s'ha anat 
configurant com una oferta formativa de referència en l'àmbit espanyol i internacional per a 
molts estudiants amb expectatives de desenvolupar una carrera professional en alguna de 
les dimensions socials, polítiques i econòmiques de les relacions internacionals. 

El nostre programa d'estudis està orientat a oferir les capacitats i habilitats necessàries per 
ajudar els estudiants a desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit internacional. 
Es tracta d'un programa relativament interdisciplinari, en el qual els estudiants entren en 
contacte amb disciplines com la política, el dret o l'economia, però en què també poden 
especialitzar-se en matèries específiques del seu interès. En aquest sentit, aquesta 
combinació de coneixement serà molt útil a la seva futura carrera, tant en l'àmbit de la 
diplomàcia pública, les organitzacions internacionals o el món empresarial, entre altres 
àmbits en què actualment ja estan actius els graduats de promocions anteriors. 

b. Màster en Seguretat Internacional 

El Màster en Seguretat Internacional és un programa interdisciplinari d'un any de durada 
orientat a formar futurs professionals en els estudis sobre la guerra i la pau. Té per objectiu 
proporcionar als estudiants eines d'anàlisi completes, una sòlida formació en metodologia 
de la recerca i una comprensió profunda dels conflictes internacionals al segle XXI. El 
programa de postgrau en Seguretat Internacional combina la teoria i la pràctica i 
proporciona als estudiants rigor acadèmic i alhora criteri en l’àmbit de la seguretat 
internacional. 

c. Màster en Desenvolupament Internacional 

El Màster en Desenvolupament Internacional és un programa interdisciplinari d'un any de 
durada orientat a formar futurs professionals en l'àmbit del desenvolupament des d'una 
perspectiva global. Té per objectiu proporcionar als estudiants eines d'anàlisi completes, 
una sòlida formació en metodologia de la recerca i una comprensió profunda de conceptes 
claus com ara la governança global i el desenvolupament, el creixement econòmic i la 
sostenibilitat, els conflictes a causa dels recursos limitats, les noves potències emergents i 
moviments socials, així com les tendències actuals en relació amb la desigualtat en les 
condicions de vida. El programa de postgrau en Desenvolupament Internacional combina 
la teoria i la pràctica i proporciona als estudiants rigor acadèmic i alhora criteri en l’àmbit 
del desenvolupament internacional. 

d. Màster en Recerca en Estudis Internacionals 

Durant el curs 2019-2020 s’ha impartit la primera edició del Màster en Recerca en Estudis 
Internacionals. Es tracta d’un programa interdisciplinari de 120 crèdits ECTS que combina 
l’estudi de problemes complexos de política internacional i àrees afins, amb una particular 
insistència en la metodologia de recerca en ciències socials. Aquest màster de dos anys té 
per objectiu preparar analistes de polítiques i investigadors en diferents àrees d'estudis 
internacionals, oferint-los formació avançada de capacitació i recerca per desenvolupar o 
consolidar les seves carreres professionals i acadèmiques. El programa també ofereix una 
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preparació excel·lent per cursar amb èxit un doctorat en Relacions Internacionals, Estudis 
de Desenvolupament, Polítiques Públiques o Ciències Polítiques. 

Durant el primer any del programa, el Màster en Recerca en Estudis Internacionals combina 
la teoria i la pràctica, oferint als estudiants un ampli coneixement dels diferents àmbits dels 
estudis internacionals, des d’una perspectiva tant acadèmica com professional. A més de 
les assignatures obligatòries, cada curs s’ofereixen més de 50 assignatures optatives 
d’estudis internacionals, impartides per prestigiosos professors i una gran varietat d’experts 
de prestigi internacional. En el segon any del programa, els estudiants es formen en 
mètodes de recerca avançats, que inclouen tècniques d’anàlisi innovadores i programes 
informàtics complexos. Els coneixements adquirits en el decurs dels dos anys d’estudi 
s'aplicaran en la realització d’un Treball Final de Recerca de Màster de 30 crèdits ECTS, 
que es redactarà durant el darrer semestre del programa. 

e. Màster en Polítiques Públiques (Mundus MAPP) 

El Màster Erasmus Mundus en Polítiques Públiques (Mundus MAPP per les sigles en 
anglès) és un màster internacional de 2 anys de durada, en resposta directa a les 
necessitats formatives creades per un entorn global en ràpida transformació i pels nous 
reptes que han d'afrontar les polítiques públiques. Establert l’any 2007, el programa 
funciona com un Màster Conjunt Erasmus Mundus finançat per la Comissió Europea. 

El Mundus MAPP proporciona als estudiants els coneixements conceptuals i les 
competències professionals necessàries per comprendre els problemes de la política 
transnacional contemporània i intervenir-hi decisivament, del canvi climàtic al terrorisme 
internacional, passant pel fracàs en la regulació del sector financer. Permet entendre en 
detall i sistemàticament la manera en què operen i interactuen les institucions polítiques, 
junt amb els processos i polítiques públiques, des de l'economia política global fins als 
nivells nacional i local, posant un èmfasi especial en la intervenció europea en els diferents 
nivells de governança. La interdisciplinarietat i l'aplicació pràctica dels coneixements teòrics 
són trets distintius del Mundus MAPP. El consorci consta de quatre socis: l’IBEI, la Central 
European University (Budapest), l’Institute of Social Studies of Erasmus University 
Rotterdam (L’Haia) i la University of York (York). El primer any es cursa a l'Institute of Social 
Studies of Erasmus University Rotterdam o a la Central European University a Budapest. 
El segon any, a la University of York o a l’IBEI.  

 

III. ALTRES PROGRAMES DE DOCÈNCIA 
A més de la docència de postgrau, l’IBEI organitza anualment diverses escoles d’estiu, així 
com altres activitats de formació executiva i de formació on-line. Moltes d’aquestes 
iniciatives es fan en coordinació amb altres instituts de recerca internacionals, universitats 
o institucions que treballen en diferents àmbits d’interès. Malauradament, degut a la crisis 
sanitària viscuda durant l’any 2020 moltes d’aquestes activitats presencials es van haver 
de cancel·lar. 

a. Escoles d’estiu 

Barcelona Summer School in Global Politics, Development and Security: L’Escola d’Estiu 
de l’IBEI en Política Global, Desenvolupament i Seguretat és un programa pensat per a 
estudiants de postgrau i tots aquells que tinguin interès en un coneixement avançat dels 
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problemes de seguretat internacional, desenvolupament internacional i política global. 
L’objectiu és oferir diferents cursos breus sobre temes rellevants d’actualitat, impartits per 
acadèmics i experts de prestigi internacional. L'escola permetrà als participants discutir de 
manera àmplia (dins i fora de l'aula) els desenvolupaments actuals de la política mundial 
des de la perspectiva de les teories i aproximacions bàsiques de ciències socials i les 
relacions internacionals. Opcionalment, els estudiants poden sol·licitar una avaluació per 
poder obtenir crèdits ECTS, sempre que estiguin reconeguts per la seva universitat. 
Prevista per les dates entre el 22 de juny i el 3 de juliol de 2020, es va haver de cancel·lar 
degut per la crisi del Covid-19. 

Barcelona Science and Technology Diplomacy Summer School (SciTech Diplohub i IBEI): 
Aquesta escola d’estiu està dirigida a professionals líders que aspiren a incidir en els reptes 
transnacionals actuals mitjançant la promoció de la comprensió transfronterera i la 
cooperació científica i tecnològica.  L’escola d’estiu ofereix un curs immersiu de més de 40 
hores que cobreix els temes més urgents sobre la diplomàcia en ciència i tecnologia, des 
del desenvolupament sostenible fins a la diplomàcia tecnològica, amb una especial atenció 
a Europa, el Mediterrani i el paper de les ciutats globals. Tot i que Inicialment estava previst 
celebrar aquesta Summer School entre el 6 i el 10 de juliol de 2020, es va intentar posposar-
la per la primera quinzena de setembre i finalment es va haver de cancel·lar per falta 
d’alumnes amb disposició de traslladar-se a Barcelona. 

Euro-Asia Summer School: Organitzada pel Leuven Centre for Global Governance Studies 
conjuntament amb l’Hitotsubashi University (Japó), la Seoul National University (Corea del 
Sud), la KDI School of Public Policy and Management (Corea del Sud) i l’IBEI, aquesta 
escola d’estiu se centrarà en l’estudi de les relaciones entre la UE i Àsia Oriental, tant pel 
que fa a la cooperació bilateral com la multilateral en la governança global. Pretén reunir 
estudiants amb talent d’Àsia i Europa per estudiar aspectes clau del govern global des de 
perspectives comparatives. Aquesta és una oportunitat clau per als joves talents per 
conèixer-se i interactuar i, per tant, per facilitar els diàlegs interculturals sobre la 
governança global. Degut a la crisi sanitària del Covid-19, aquesta Summer School va 
celebrar-se de manera virtual entre el 4 i l’11 de setembre de 2020.  

Global Affairs Summer Scholars Programme (BIPP HUB i IBEI): Programa pre-universitari 
intensiu d’una setmana en temes internacionals per a estudiants de Batxillerat. Tot i la 
previsió de celebrar aquesta Summer School durant la primera quinzena de juliol de 2020, 
es va haver de cancel·lar. 

b. Formació executiva 

Al llarg de 2020, l’IBEI ha coordinat i organitzat els següents cursos de formació executiva:  
 

17-21.02.2020. Nuevos enfoques teóricos en el análisis de políticas públicas. 
Organitzat conjuntament amb la Universidad de la República Uruguay.  

18-21.02.2020. Advanced Social Network Analysis Winter School (POLNET).  
Organitzat conjuntament amb la Universität Konstanz. 

02-05.03.2020. Seminari de Política Sectorial. Organitzat conjuntament amb la 
Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP). 

09-12.03.2020. Planificación y Articulación Estratégica y Operativa. Organitzat 
conjuntament amb la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP). 
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09-12.03.2020. La Unión Europea: Instituciones y Políticas. Organitzat 
conjuntament amb la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 

c. Formació on-line 

International Relations, Geopolitics and Global Governce (UOC i IBEI): El curs 
d'especialització en política internacional i governança mundial s'endinsa en els problemes 
principals que actualment hi ha en política internacional i tracta tant els aspectes econòmics 
com la política de les relacions internacionals en el món modern. El curs està dissenyat per 
a proporcionar formació especialitzada i eines analítiques i conceptuals avançades per a 
comprendre i analitzar la complexitat i el dinamisme de la societat internacional. El perfil 
del participant és molt ampli. En primer lloc, estudiants universitaris amb interès pels estudis 
internacionals i els aspectes geopolítics; en segon lloc, professionals i altres parts 
interessades que demanin més comprensió dels actuals processos internacionals de presa 
de decisions. Aquest programa proporciona i augmenta les capacitats següents: Conducció 
d'anàlisis complexes integrant un gran nombre de variables sociopolítiques; previsió de 
possibles desenvolupaments en política mundial i governança mundial; traducció de 
construccions teòriques i conceptuals a interpretacions expertes perfeccionades. En 
coordinació amb la UOC, l’IBEI ofereix un programa de 16 crèdits ECTS amb 4 
assignatures de caràcter trimestral i en anglès: política mundial contemporània, economia 
política internacional, relacions internacionals d’Orient Mitjà i seguretat i desenvolupament. 
Aquests cursos s’han organitzat durant el primer semestre del curs 2019-2020 i del curs 
2020-2021.  

 

IV. PROGRAMES DE SUPORT VIRTUAL A LA DOCÈNCIA  
Pel curs 2019-2020 es preveia un reforçament molt rellevant de la part virtual de tota la 
gestió administrativa, organitzativa i docent dels màsters de l’IBEI.  

a. Programa de gestió i orientació acadèmica 

Durant el curs 2018-2019 ja es va fer un primer pas molt destacat en la virtualització de la 
gestió acadèmica amb l’establiment d’un servei de Gestió acadèmica Virtual a través de 
SIGMA AIE que permet a l’IBEI millorar notablement la gestió dels màsters, ja que els 
alumnes poden fer la matrícula dels cursos  on-line (amb la inclusió dels requeriments de 
la normativa acadèmica en el nombre de crèdits a matricular, les assignatures obligatòries 
i les normes de permanència, que eviten errors en la matrícula). Alhora facilita també la 
consulta pública dels horaris de les classes, i la consulta dels expedients dels estudiants a 
través d’un portal de l’alumne, així com l’autogestió de les sol·licituds de certificats i títols.  A 
més a més, SIGMA també representa una millora en la comunicació interna dels diferents 
departaments que participen de la gestió acadèmica dels Màsters (Admissions, Gestió 
Acadèmica i Administració), ja que permet compartir les dades dels estudiants i professors 
des de l’inici del procés de gestió de la titulació. I finalment, SIGMA també representa una 
millora pels professors, ja que poden autogestionar-se les llistes de classe dels estudiants, 
seleccionant els camps dels seu interès, així com les actes de les assignatures, que es 
tanquen també a través d’aquest portal. Durant el curs 2019-2020 es preveia el 
manteniment d’aquest nou servei virtual de gestió acadèmica i la millora de petites 
mancances o reprogramacions del servei de gestió acadèmica virtual. 
Durant el curs 2019-2020 l’IBEI ha fet un salt cap a la docència virtual amb la implementació 
d’un sistema de docència on-line anomenat Blackboard Collaborate. Aquest sistema està 
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connectat amb el software d'aula virtual que ja tenia l'Institut, pel que les sessions on-line 
es poden  incrustar dins les assignatures ja programades, on hi ha matriculats els alumnes 
i els professors. Això permet una transició a la docència on-line de manera senzilla i 
altament funcional, ja que tots els usuaris es poden connectar a les classes on-line a través 
del seu campus virtual habitual.  Collaborate permet crear una sessió dins l'aula virtual per 
a cada dia, i fer classes on-line amb imatge i so, pel que el professor pot impartir les classes 
en remot, controlar els alumnes que té connectats, que poden participar també a través de 
l'aula tant amb la seva càmera com a través del xat. L'eina a més a més, permet compartir 
documents, el professor pot projectar el powerpoint mentre fa la classe, projectar una 
pissarra virtual, i compartir altres materials d'interès. També hi ha la possibilitat de fer 
classes participatives amb la creació de grups petits o convertir l'estudiant en moderador.  
Finalment, l’IBEI ha fet també una aposta per a ampliar l’accés a material docent on-line 
per als alumnes de l’IBEI mitjançant subscripció a través dels serveis bibliotecaris de la 
UPF. Concretament, aquest 2020 l’IBEI, de forma coordinada amb la UPF, ha millorat molt  
substancialment l’accés a les revistes científiques més rellevants dels àmbits de docència 
i recerca de l’IBEI  a través de la subscripció online a tot el paquet de revistes dedicades a 
Politics, Internationals Relations and Area Studies i a una selecció de revistes del paquet 
Strategic, Defence and Security Studies de l’editorial Francis & Taylor així com també a 
l’àmbit de Relacions Internacionals d’Oxford Bibliographies (Oxford University Press). Amb 
aquesta iniciativa es dona accés a tota la comunitat de la UPF a més de 200 revistes 
científiques de les àrees de Relacions Internacionals, Ciència Política, estudis d’àrea i 
Seguretat i Defensa.   

b. Programa d’orientació professional 

L’IBEI en els últims anys ha anat desenvolupant un ambiciós pla institucional per a facilitar 
la inserció laboral dels seus estudiants basat en un assessorament individualitzat per part 
de la coordinadora acadèmica de pràctiques professionals, el programa de pràctiques 
professionals i la millora de les capacitats d'inserció laboral a través de l'organització de 
seminaris i workshops al llarg de tot el curs acadèmic. L’IBEI ofereix als seus estudiants la 
possibilitat de realitzar pràctiques acadèmiques externes, curriculars o extracurriculars, en 
organitzacions internacionals, empreses multinacionals, universitats, think tanks o 
fundacions dedicades a l'estudi de les relacions internacionals, ONGs, etc. L'objectiu és 
familiaritzar els estudiants amb les activitats i desafiaments que envolten el treball diari de 
les institucions i els professionals de les relacions internacionals, el desenvolupament o la 
seguretat, així com posar en pràctica els coneixements adquirits en els programes de 
màster impartits per l’IBEI.   

Durant el curs 2019-2020 l’IBEI ha implementat un aplicatiu de serveis professionals (IBEI 
Career Center) per tal de millorar la gestió del programa de pràctiques professionals i la 
inserció laboral dels estudiants. Aquesta plataforma en línia permetrà centralitzar tot el 
procés d'oferta de pràctiques i selecció d'estudiants, així com oferir més recursos 
d'orientació professional i un portal d'ofertes d'ocupació. 

c. Programa d’Alumni 

A partir de la constatació que el contacte entre antics alumnes i els alumnes actuals de 
l'IBEI pot ser molt enriquidor a l'hora de la seva inserció en el mercat laboral, l’IBEI ha 
desenvolupat en els últims anys algunes iniciatives per a promoure una àmplia xarxa de 
relacions entre alumnes de diferents promocions i facilitar, així, un major coneixement de 
la professió. 
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Durant el curs 2019-2020 s’ha posat en marxa una plataforma digital com a punt de trobada 
de graduats. L'objectiu d'aquesta plataforma és, d’una banda, obrir un espai perquè els 
alumni es puguin relacionar d'una forma més directa com, de l’altra, facilitar la difusió 
d'ofertes de treball i oportunitats professionals en general entre els titulats. 

 

V. RECERCA 
La recerca a l’IBEI és transversal i interdisciplinària. A més de la recerca individual de cada 
investigador, l’IBEI facilita un entorn de recerca per a facilitar sinèrgies entre els 
investigadors a l’hora d’emprendre projectes de recerca col·lectius.  

a. Research Clusters 

Cada clúster reuneix a professors de l’IBEI, professors afiliats, estudiants visitants i 
estudiants de doctorat que comparteixen resultats en una mateixa àrea de recerca i els 
proporciona una plataforma per discutir el seu treball, intercanviar opinions i iniciar 
projectes de recerca conjunts. Les activitats de clúster inclouen, entre d’altres, reunions de 
treball, recessos, tallers, sessions de formació i esdeveniments en xarxa amb altres grups 
de recerca i centres. Actualment, l’IBEI disposa de 5 research clústers, que porten a terme 
tasques de reflexió i debat sobre els seus temes d’interès: 

Globalització i Política Pública: Aquest clúster de recerca se centra en la influència de la 
globalització i la influència de la capacitat de diferents actors per defensar i promoure els 
seus interessos econòmics i polítics. La investigació fonamental dels membres d'aquest 
grup es focalitza en iniciatives anti-monopoli i la regulació dels mercats d’electricitat i 
finances, i analitza la governança internacional a través de les polítiques de condicionalitat, 
mesures de transparència i gestió de crisis. El coordinador d'aquest clúster de recerca és 
el Dr. Yannis Karagiannis, Associate Professor de l'IBEI. 

Normes i Regles en Política Internacional: Aquest clúster reuneix investigadors de diverses 
perspectives teòriques i metodològiques que estudien el paper de les normes i les regles 
en el manteniment de l'ordre internacional, així com fins a quin punt els actors institucionals 
formals i informals les disputen. Els interessos actuals dins del grup van des de la 
transformació de l'ordre jurídic dominant i l’aparició d’una nova llei “postnacional” que 
transcendeix la nacional i la internacional, el paper de les organitzacions regionals en la 
conformació de polítiques nacionals i subnacionals, fins a la la contestació local de les 
normes de construcció d’estats post conflicte. La coordinadora d'aquest clúster de recerca 
és la Dr. Andrea C. Bianculli, Assistant Professor de l'IBEI. 

Institucions, Desigualtat i Desenvolupament: Aquest clúster de recerca explora les 
dinàmiques econòmiques i polítiques que generen diversos patrons de desigualtat i 
condueixen a diferents resultats de desenvolupament a tot el món. Els interessos de 
recerca d'aquest grup se centren en les arrels històriques de la desigualtat a Europa i 
l’Àfrica subsahariana, la relació entre la diversitat ètnica i la provisió de béns públics a 
Amèrica Llatina, i la interdependència entre desigualtat, finançament i construcció de 
mercats a l'Orient Mitjà i el sud-est asiàtic. El coordinador d'aquest clúster de recerca és el 
Dr. Frank-Borge Wietzke, Assistant Professor de l'IBEI. 

Seguretat, Conflicte i Pau: Aquest clúster de recerca analitza àmpliament els motors, les 
conseqüències i les polítiques de conflicte i violència política, juntament amb estratègies 
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que es poden adoptar per prevenir o fer front als resultats. Els interessos de recerca del 
grup inclouen l’impacte dels recursos naturals en les guerres civils, les polítiques locals 
sobre delictes d'odi, les paradoxes de la seguretat governança derivades de les pràctiques 
de construcció de la pau de la UE, els moviments secessionistes, les formes de contestació 
dins de la UE al voltant del suport militar a tercers països, el racisme i l'antisemitisme, el 
paper de la identitat en l'estabilització post conflicte, la protecció dels civils en guerra, la 
política internacional d'acció humanitària i la defensa transnacional de les normes 
humanitàries. La coordinadora d'aquest clúster de recerca és la Dr. Lesley-Ann Daniels, 
Investigadora de l'IBEI. 

Estats, diversitat i identitats col·lectives: Aquest clúster centra la seva recerca en l’etnicitat, 
el nacionalisme, la migració i la classe social, sovint compartimentat per l’ètnia, el 
nacionalisme, la migració i el paper de l'estat, les institucions supranacionals i els actors de 
la societat civil en la construcció i la mobilització d’identitats col·lectives. Entre els 
interessos del grup s’inclou el paper de les institucions estatals -en paral·lel a les 
institucions supranacionals com la Unió Europea- en la conformació del nacionalisme i 
l’ètnia a l'Àfrica subsahariana i a l'Amèrica Llatina; la connexió entre acords de pau, 
mobilització basada en identitats i estabilitat política al sud-est asiàtic; els efectes de 
diversitat de diferents règims d’incorporació d’immigrants a Europa; i el vincle entre Brexit i 
identitats de protesta. El coordinador d'aquest clúster és el Dr. Matthias vom Hau, Associate 
Professor de l'IBEI. 

b. Grups de recerca 

Actualment, l’IBEI té reconeguts per part de l’AGAUR i amb finançament 3 grups de recerca 
diferents on, sota la direcció d’un investigador sènior, s’hi reuneixen la majoria dels 
investigadors de l’IBEI: 

Grup de recerca en estudis internacionals (GREI): Es tracta d’un grup de recerca constituït 
l’any 2008 i cofinançat per l’AGAUR. El treball del grup enfoca un conjunt ampli de 
problemes de caràcter global sobre la política i el desenvolupament internacional, i s'orienta 
a l'estudi dels processos de governança en l'àmbit internacional de manera transversal. 
Així, els membres del grup consideren, entre d’altres qüestions, l'economia política dels 
estats en el context de la globalització, el paper de les institucions multilaterals i les xarxes 
d'actors que estan presents en l'àmbit internacional o els processos d'interacció entre 
països i els efectes en les seves polítiques públiques. El Grup de recerca està integrat pels 
següents investigadors de l’IBEI: Jacint Jordana, Yannis Karagiannis, Matthias vom Hau, 
Andrea Bianculli, Fulya Apaydin, Frank Borge Wietzke, Lesley Ann Daniels, Pablo Astorga, 
Martin Shaw, Irina Ciornei, Charles Roger, Shashwat Kumar i David Carlos Bravo.  

Publicacions: 

− BIANCULLI, Andrea C.; JORDANA, Jacint; FERRÍN PEREIRA, Mónica. 2020. 
Linguistic Claims and Political Conflicts. Spanish Labyrinths in the European 
Context. Londres i Nova York: Routledge.  

− BIANCULLI, Andrea C; RIBEIRO HOFFMANN, Andrea. 2020. The IPE of Global 
Social Policy Governance. In: VIVARES, Ernesto (Ed.). The Routledge 
Handbook to Global Political Economy. Conversation and Inquiries. Londres i 
Nova York: Routledge.  
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− BIANCULLI, Andrea C. 2020. Spain and Latin America: From a Special Relation 
to Detachment? In: MURO, Diego; LAGO, Ignacio (Eds.). The Oxford Handbook 
of Spanish Politics. Oxford: Oxford University Press.  

− CIORNEI, Irina; ØSTERGARD-NIELSEN, Eva. 2020. Transnational Turnout. 
Determinants of Emigrant Voting in Home Country Elections. Political 
Geography, 78: 1-10. DOI: https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102145 

Observatori de política exterior europea: És un grup de recerca nascut l’any 2001 amb la 
finalitat de fomentar i aprofundir en el coneixement i el debat sobre la política exterior de la 
Unió Europea. Té entre els seus objectius una producció científica rellevant i de caràcter 
col·lectiu en aquest àmbit, la difusió dels seus treballs científics, la formació de joves 
investigadors i la consolidació i internacionalització del propi grup. L’Observatori integra els 
investigadors següents: Esther Barbé, Oriol Costa, Elisabeth Johansson-Nogués, Robert 
Kissack, Margarita Petrova, Miriam Bradley, Marta Íñiguez, Laia Mestres, Martijn Vlaskamp, 
Lara Klossek, Adrià Rivera i Diego Badell. 

Publicacions: 

− BADELL SÁNCHEZ, Diego. 2020. El Consejo de Seguridad y la cámra de los 
secretos. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 125: 229-231. DOI: 
doi.org/10.24241/rcai.2020.125.2.229 

− BARBÉ, Esther. 2020. El invierno que no llegó: El orden internacional en 
tiempos de pandemia. Revista Española de Derecho Internacional, 72 (2).  

− BARBÉ, Esther. 2020. Relaciones Internacionales. Madrid: Tecnos, 4ª edición. 

− DANIELS, Lesley-Ann. 2020. How and When Amnesty during Conflict Affects 
Conflict Termination. Journal of Conflict Resolution, 64 (9): 1612-1637. DOI: 
https://doi.org/10.1177/0022002720909884.  

− KLOSSEK, Lara; SET, Shounak; LUKASZUK, Tomasz. 2020. Breaking Glass 
Ceiling? Mapping EU-India Security Policy. ORF Issue Brief, 410: 1-20, October, 
Observer Research Foundation. 

− PORTELA, Clara; VLASKAMP, Martijn (Eds.). 2020. Sanciones Internacionales. 
Sus otros efectos. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, Special Issue 125.  

− RIVERA ESCARTÍN, Adrià. 2020.  La efectividad de las sanciones, ¿un 
problema de comunicación? Revista CIDOB d’Afers Internacionals, 125: 231-
233. DOI: doi.org/10.24241/rcai.2020.125.2.231 

Grup de recerca per la qualitat de la democràcia (Q-DEM). Es tracta d'un grup de recerca 
constituït l'any 2008 que té com a objectiu analitzar la representació política a les 
democràcies avançades. Això significa (1) analitzar com factors institucionals com la 
consolidació de la governança multinivell, els canvis en les preferències polítiques, el 
reconeixement de nous problemes públics i/o la composició de les elits afecten el grau de 
correspondència entre les actuacions dels polítics i governants i les preferències 
ciutadanes; (2) analitzar el paper dels grups d’interès en el procés d’elaboració  de les 
polítiques públiques en perspectiva comparada; i (3) analitzar la dinàmica de l’agenda, 
prestant especial atenció a l’estudi de les polítiques de transparència i la lluita contra la 
corrupció com a grans reptes de les democràcies avançades. Per a assolir aquests 
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objectius, aquest grup de recerca desenvolupa la recopilació de dades i informació pròpia, 
combinant les tècniques qualitatives i quantitatives, especialment la tècnica 
experimental. El grup està format pels següents investigadors de l’IBEI: Laura Chaqués 
Bonafont, Aina Gallego, Ixchel Pérez-Durán, Juan Carlos Triviño, Leire Rincón i Alba 
Huidobro. 

Publicacions: 

− RINCÓN GARCÍA, Leire. 2020. The Silver Bullet Reversed: The Impact of 
Evidence on Policymaker Attention. Evidence & Policy: A Journal of Research, 
Debate and Practice. DOI: 
https://doi.org/10.1332/174426420X16017817089543.  

c. Projectes de recerca en curs 

Global Governance and the European Union: Future Trends and Scenarios (GLOBE). 
Projecte col·laboratiu finançat pel programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea, el 
projecte vol abordar les prioritats estratègiques identificades en l'Estratègia Global de la UE 
2016 (comerç, desenvolupament, seguretat i canvi climàtic, migracions i finances globals), 
per tal d'identificar els principals obstacles per a una governança global efectiva i coherent 
per part de múltiples actors en un món multipolar. Així mateix,  pretén proporcionar als 
responsables polítics, acadèmics i al públic en general una anàlisi sobre la situació actual 
de la governança global, mitjançant el desenvolupament de nous enfocaments teòrics i 
metodològics i identificar limitacions i oportunitats en un conjunt d'escenaris de governança 
global per al 2030 i 2050. GLOBE reuneix un consorci acadèmic de deu socis de vuit 
països, compost per acadèmics i responsables polítics europeus i internacionals, incloent 
l’Institut Barcelona d'Estudis Internacionals, que és el coordinador del projecte; ESADE 
Business & Law School (Barcelona); Katholieke Universiteit Leuven (Bèlgica); University 
College London (Regne Unit); Wissenschaftszentrum Berlin fur Socialforschung 
(Alemanya); Hebrew University of Jerusalem (Israel); Facultad Latinoamericana Ciencias 
Sociales (Argentina); Universitas Bina Nusantara (Indonèsia); ISGlobal Institut de Salut 
Global de Barcelona (Barcelona); i la Universitat de Pequín (Xina). La durada total del 
projecte s’estén de gener de 2019 a desembre de 2022. L’investigador principal a càrrec 
és el Dr. Jacint Jordana, Catedràtic de Ciència Politica de la UPF i Director de l’IBEI.  

Publicacions: 

− BRADLEY, Miriam. 2020. From Armed Conflict to Urban Violence: 
Transformations in the International Committee of the Red Cross, International 
Humanitarianism, and the Laws of War. European Journal of International 
Relations, 26 (4): 1061-1083. DOI: https://doi.org/10.1177/1354066120908637.  

− BRAVO LAGUNA, Carlos D. 2020. Transboundary Crisis Management under 
the Volcano: The Case of the Icelandic Ash Cloud. Journal of Contingencies and 
Crisis Management, Early View, DOI: 10.1111/1468-5973.12303 

− JORDANA, Jacint; TRIVIÑO SALAZAR, Juan Carlos. 2020. Where are the 
ECDC and the EU-Wide Responses in the COVID-19 Pandemic? The Lancet, 
395 (10237): 1611.1612. 

Els polítics locals: Selecció i acompliment (LEADERS). Un camp de recerca emergent en 
la Ciència Política és l’estudi sistemàtic de la influència dels líders sobre les polítiques 
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públiques a partir de mètodes que permetin anar més enllà dels estudis de cas, els estudis 
correlacionals i l’evidència anecdòtica. El projecte, finançat pel programa I+D del Ministeri 
de Ciència i Innovació, vol respondre a: com afecten els polítics a la gestió dels governs 
locals? influeixen les normes electorals i regulacions locals en qui es presenta a les 
eleccions i qui és triat? com i per què importa qui governa? El projecte estudia els polítics 
locals a Espanya a través de l’elaboració d’una nova base de dades sobre les 
característiques individuals (edat, sexe, ocupació i educació) de tots els polítics locals 
elegits a Espanya entre 1979 i 2007 i un disseny de regressió discontínua per a explotar 
l'aleatorietat de resultats en eleccions molt disputades. En paral·lel, s’analitzaran dades 
recollides d'enquesta originals en un estudi de panell de dues ones de polítics durant el seu 
temps en el càrrec i després que hagi acabat, que es complementarà a través d'anàlisi de 
text de documents oficials. La durada total del projecte s’estén de gener de 2017 a 
desembre de 2020. La investigadora principal a càrrec és la Dra. Aina Gallego, Associate 
Professor de l’IBEI. 

Publicacions: 

− BELTRAN, Javier; GALLEGO, Aina; HUIDOBRO, Alba; ROMERO, Enrique; 
PADRÓ, Lluís. 2020. Male and Female Politicians on Twitter: A Machine 
Learning Approach. European Journal of Political Research, 60: 239-251. DOI: 
10.1111/1475-6765.12392 

Contestació normativa a Europa: Implicacions per a la UE en un ordre global canviant (EU-
NORMCOM). El projecte, finançat pel programa I+D del Ministeri de Ciència i Innovació, 
aborda les dificultats de la UE com a actor internacional des d'una dimensió que no ha estat 
explorada científicament fins ara: l'estudi dels nous perfils de contestació normativa que es 
donen a la UE i com això afecta la seva actorness internacional; especialment, la seva 
capacitat per fer front als reptes que l'ordre global canviant planteja al multilateralisme. 
Aquest projecte té com a objectiu, d'una banda, analitzar l'evolució de la contestació 
normativa a la UE en les agendes de desenvolupament sostenible i construcció de la pau 
i, de l'altra, traçar detalladament la forma en què aquesta evolució modifica la formulació 
de la política exterior de la UE cap a les institucions multilaterals. La durada total del 
projecte s’estén de gener de 2017 a desembre de 2020. La investigadora principal a càrrec 
és la Dra. Esther Barbé, catedràtica de Relacions Internacionals de la UAB i Investigadora 
Associada Sènior a l’IBEI. 

Publicacions: 

− GARCÍA DURAN, Patricia; ELIASSON, Leif Johan; COSTA FERNÁNDEZ, Oriol. 
2020. Editorial: Politicization of EU Trade Policy across Time and Space. Politics 
and Governance, 8 (1): 239-242. DOI: 10.17645/pag.v8i1.3055 

− GARCÍA DURAN, Patricia; ELIASSON, Leif Johan; COSTA FERNÁNDEZ, Oriol. 
2020. Managed Globalization 2.0: The European Commission’s Response to 
Trade Politicization. Politics and Governance, 8 (1): 290-300. DOI: 
10.17645/pag.v8i1.2567. 

− KLOSSEK, Lara. 2020. “Training for Peace” – A Universal Practise? How Micro 
Processes are Impacting the Likelihood of an EU-India Cooperation in 
Peacekeeping. European Security, 29 (4): 506-523, DOI: 
10.1080/09662839.2020. 1767601.  
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Visions and Practices of Geopolitics in the European Union and its Neighbourhood 
(VISIONS). El projecte, finançat pel programa I+D del Ministeri de Ciència i Innovació, està 
dissenyat per a investigar els canvis en el panorama geopolític actual de la UE i el seu 
veïnatge, i analitzar-ne les conseqüències. D'una banda, pretén traçar les diferents visions 
emergents de la geopolítica entre l'elit política de la UE i analitzar-ne les pràctiques 
resultants (mobilització de polítiques i recursos), centrant-se en la dinàmica actual entre la 
UE i els seus dos principals “rivals” geopolítics - Rússia i els Estats Units - en referència al 
veïnatge de la UE (macro geopolítica). D'altra banda, busca investigar l'impacte de l'actual 
escenari geopolític sobre les poblacions o àrees locals a les zones frontereres de la UE 
(micro geopolítica), tractant d'establir en quines circumstàncies la geopolítica canviant es 
reprodueix o reinterpreta en les relacions de poder locals. L’interès rau en saber com la 
geopolítica pot contribuir a l'empoderament d'actors socials determinats o, al contrari, a la 
marginació o securitització d'altres grups socials més minoritaris. La durada total del 
projecte s’estén de gener de 2018 a desembre de 2020. La investigadora principal a càrrec 
és la Dra. Elisabeth Johansson-Nogués, Associate Professor de l’IBEI. 

Publicacions: 

− JOHANSSON-NOGUÉS, Elisabeth; RIVERA ESCARTÍN, Adrià. 2020. 
Supporting the Tunisian Transition? Analysing (in)Consistencies in EU 
Democracy Assistance with a Tripartite Nexus Model. Democratization, 27 (8): 
1376-1393. DOI: https://doi.org/10.  1080/ 13510347.2020.1792886 

− RIVERA ESCARTÍN, Adrià. 2020. Populist Challenges to EU Foreign Policy in 
the Southern Neighbourhood: An Informal and Illiberal Europeanisation? Journal 
of European Public Policy, 27 (8): 1195-1214. DOI: 
https://doi.org/10.1080/13501763. 2020.1712459 

Middle Income Growth and Development: Social and Political Consequences of the 
Developing Worlds New Middle Classes (MID-DEV).  El projecte, finançat pel programa I+D 
del Ministeri de Ciència i Innovació, pretén abordar les llacunes a la literatura sobre les 
noves classes mitjanes tant a nivell transnacional com subnacional. A nivell transnacional, 
l’objectiu és comprendre com la presència d’una cada vegada més gran població amb 
capacitats de prosperar però que sovint viuen en circumstàncies relativament precàries 
afecta les divisions socioeconòmiques i les institucions polítiques, prestant especial interès 
a la situació dels països amb ingressos mitjans i baixos, on hi ha majors riscos d'inestabilitat 
política associats a un més baix creixement recent de les classes socials amb ingressos 
mitjans. A nivell subnacional, l’objectiu és estudiar com aquest baix creixement dels 
ingressos mitjans ha afectat les tendències de mobilitat a llarg termini i les divisions 
socioeconòmiques existents en les societats en desenvolupament, com pot ser el cas de 
l'Àfrica subsahariana. En aquest context, la hipòtesi de treball és que un menor creixement 
de les classes amb ingressos mitjans ha afectat les desigualtats entre però també a dins 
dels diferents grups socioeconòmics. La durada total del projecte s’estén de gener de 2018 
a desembre de 2020. L’investigador principal a càrrec és el Dr. Frank Borge Wietzke, 
Assistant Professor de l’IBEI. 

Publicacions: 

− WIETZKE, Frank Borge. 2020. Poverty, Inequality, and Fertility: The 
Contribution of Demographic Change to Global Poverty Reduction. Population 
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and Development Review, 46 (1): 65–99. DOI: 
https://doi.org/10.1111/padr.12317 

Financial Liberalization and Authoritarian Survival in the Muslim World (FLAS). Combinant 
estudis de cas qualitatius amb anàlisis de dades observacionals de Big-N, el projecte vol 
aprofundir en si la liberalització financera que estan implementant alguns règims autoritaris 
del món musulmà de fet reforça la supervivència política d’aquests règims. Algunes de les 
explicacions més generalitzades per a  comprendre la durabilitat de la supervivència 
autoritària a bona part del món musulmà es fixen en les rendes del petroli, la forta inversió 
en els aparells de seguretat o el suport internacional com a factors significatius que 
sostenen aquests governs repressius. Els estudis existents en aquest àmbit s’han centrat 
principalment en les polítiques fiscals dels governs autòcrates mentre que les polítiques no 
fiscals (com la política monetària i les reformes financeres) han estat molt poc analitzades. 
La durada total del projecte, finançat pel programa I+D del Ministeri de Ciència i Innovació, 
s’estén de setembre de 2019 a setembre de 2022. L’investigadora principal a càrrec és la 
Dra. Fulya Apaydin, Assistant Professor de l’IBEI. 

Publicacions: 

− APAYDIN, Fulya; JORDANA, Jacint. 2020. Varying Power Configurations and 
the Accountability of Independent Regulatory Agencies. International Review of 
Public Policy, 2 (3). DOI: https://doi.org/10.4000/irpp.1458 

− APAYDIN, Fulya; ÜLKER, Erol. 2020. The Political Incorporation of Labor in 
Turkey: Tracing the Origins of a Nationalist Path. Nationalities Papers, 1-18. 
DOI: https://doi.org/10.1017/nps.2020.60. 

Network on Research and Teaching in EU Foreign Affairs (NORTIA).  L’objectiu de la Xarxa 
NORTIA Jean Monnet és desenvolupar, aprofundir i enfortir una comunitat global d’estudiants 
sèniors i joves en l’àmbit de la política exterior de la UE. NORTIA, finançat pel Programa 
Erasmus+ de la Comissió Europea, pretén fomentar la capacitat de recerca i innovació docent 
a través d’una xarxa transinstitucional multinacional, proporcionant una plataforma de 
divulgació virtual per a relacionar-se amb la comunitat acadèmica internacional més àmplia i 
amb les parts interessades i professionals de la política exterior per augmentar els espais de 
debat sobre aquesta política. La durada del projecte s’estén de setembre de 2017 a setembre 
de 2020. L’investigador principal a càrrec és el Dr. Robert Kissack, Cap d’Estudis i Associate 
Professor de l’IBEI. 

d. Projectes de recerca iniciats durant l’any 2020 

States, Nationalism, and the Relationship between Ethnic Diversity and Public Goods 
Provision (ETHNICGOODS). Projecte de recerca finançat amb una Consolidator Grant del 
Programa H2020 de l’European Research Council (ERC).   El projecte té com a objectiu 
qüestionar la tesi, àmpliament acceptada per polítics nacionalistes arreu però també per 
una part de la literatura sobre economia política, que la diversitat ètnica impedeix les 
perspectives de progrés econòmic i benestar social degut a què els migrants i les minories 
ètniques son receptors immerescuts de béns públics com l’escolarització o l’assistència 
sanitària. En lloc de tractar la diversitat ètnica com a exògena, el projecte explora el paper 
dels patrons històrics de construcció de nacions i de desenvolupament institucional estatal 
per a comprovar si els diferents models de construcció nacional, és a dir, assimilació, 
acomodació o exclusió de minories, tenen conseqüències diferents per als nivells 
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contemporanis de diversitat i de subministrament de béns col·lectius. Per a desenvolupar i 
provar aquest argument teòric a escala mundial, ETHNICGOODS crearà dos noves bases 
de dades disponibles públicament i combinarà estudis de casos històrics comparatius amb 
anàlisi estadística. La durada total del projecte s’estén d’octubre de 2020 a setembre de 
2025. L’investigador principal és el Dr. Matthias Vom Hau, Associate Professor de l’IBEI.  

Publicacions: 

− KYRIAZI, Anna; VOM HAU, Matthias. 2020. Textbooks, Postcards, and the 
Public Consolidation of Nationalism in Latin America. Qualitative Sociology, 43: 
515-542. DOI: https://doi.org/10.1007/s11133-020-09467-8.  

Informality and Global Governance: The Politics of Legal Change (INGOV). Les institucions 
informals, com el soft law i les organitzacions internacionals informals, s’han utilitzat cada 
vegada més com a instruments de cooperació internacional. Estudis recents sobre la 
temàtica s’han centrat a explicar quines decisions s’han pres a l’hora de dissenyar el marc 
legal d’aquest tipus d’institucions en el moment de la seva creació. Tanmateix, aquests 
relats només revelen una part de la història ja que sovint el disseny legal d’aquestes 
institucions canvia amb el temps, produïnt-se tant processos complexos de formalització 
com d’informalització. Aquest projecte pretén, en primer lloc, conceptualitzar i explicar 
aquests processos, buscant patrons similars a partir d’eines tant quantitatives com 
qualitatives. En segon lloc, el projecte té com a objectiu avaluar com els processos de 
formalització i informalització afecten el rendiment de les institucions internacionals. I, 
finalment, el projecte reflexiona sobre les implicacions polítiques d’aquests processos 
d’informalització, amb l'objectiu d’explicar com els responsables polítics hi poden recórrer 
per tal de millorar el rendiment de les institucions globals. La durada total del projecte 
s’estén de juny de 2020 a maig de 2023. L’investigador principal a càrrec és el Dr. Charles 
Roger, Assistant Professor de l’IBEI. 

Publicacions: 

− ROGER, Charles. 2020. The Origins of Informality: Why the Legal Foundation 
of Global Governance are Shifting, and Why it Matters. Oxford: Oxford University 
Press.  

Repensant els fonaments de les regions i l’interregionalisme: La UE i Amèrica Llatina a 
través de les lents de la governança reguladora regional (Reg-EULAC). La governança 
global es produeix cada vegada més a través de la creació de regulacions transnacionals. 
No obstant això, el paper de les regions i les relacions interregionals en la integració 
reguladora no és clara. Mentre que la literatura sobre regulació transnacional ha avaluat 
les complexes interaccions entre les regulacions internacionals i les institucions 
domèstiques, els estudis sobre regionalisme i interregionalisme s'han centrat principalment 
en els mecanismes de cooperació reguladora formals i liderats pels estats. El projecte té 
com a objectiu aprofundir en les dinàmiques interregionals entre la UE i Amèrica Llatina. 
En primer lloc, explorarà com i en quina mesura l’interregionalisme es basa en diferents 
reglamentacions i normes formals i informals, toves i mixtes en diferents àmbits polítics. En 
segon lloc, identificarà i mapejarà les constel·lacions i xarxes d'actors estatals i no estatals, 
públics i privats, les relacions i interconnexions que s'entrecreuen en les dues regions, 
donant lloc a noves formes de règims reguladors (inter)regionals. La durada total del 
projecte s’estén de juny de 2020 a maig de 2024. La investigadora principal a càrrec és la 
Dra. Andrea C. Bianculli, Assistant Professor de l’IBEI. 
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Publicacions: 

− BIANCULLI, Andrea C. 2020. Politicization and Regional Integration in Latin 
AMERICA: Implications for EU-MERCOSUR Negotiations? Politics and 
Governance, 8 (1): 254-265. DOI: 10.17645/pag.v8i1.2598.   

Trust in Governance and Regulation in Europe (TIGRE). Projecte col·laboratiu finançat pel 
programa Horitzó 2020 de la Comissió Europea, el projecte estudia la confiança entre els 
actors dels règims reguladors, com ara els reguladors, els òrgans polítics, administratius i 
judicials, les indústries regulades, els proveïdors de serveis i les seves organitzacions 
d'interès, els consumidors i altres interessos socials, i els ciutadans en general. TiGRE obre 
així noves direccions d’investigació segons la tradició d’estudis sobre relacions de 
confiança entre ciutadans i autoritats públiques. La durada total del projecte s’estén de 
gener de 2020 a juny de 2023. L’investigador principal per part de l’IBEI dins el consorci 
liderat per l’Université de Lausanne és el Dr. Jacint Jordana, Catedràtic de Ciència Politica 
de la UPF i Director de l’IBEI.  

− GÓMEZ DÍAZ, Jana; GÓMEZ DÍAZ, Abelardo. 2020. Does European Integration 
Increase Sub-National Power? Evidence from a Time-Series Cross-Sectional 
Analysis. European Political Science, 19: 620-640. DOI: 
https://doi.org/10.1057/s41304-020-00269-8. 

− KUMAR, Shashwat. 2020. Diffusion Agent and Institutional Change: The 
Variable Influence of Independent Regulatory Agencies across Sectors in India. 
Utilities Policy, 64: 1-12. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jup.2020.101041.  

− LEUFFEN, Dirk; SCHÜSSLER, Julian; GÓMEZ DÍAZ, Jana. 2020. Public 
Support for Differentiated Integration: Individual Liberal Values and Concerns 
about Member State Discrimination. Journal of European Public Policy, Ahead-
of-Print: 1-20. DOI: https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1829005.  

Refugees Welcome? The Local Reception of Refugees Seen through Multilevel Lens. A 
Comparison between Barcelona and Madrid. Aquest projecte, finançat per l’Institut 
d’Estudis de l’Autogovern, pretén respondre dues preguntes des d’una perspectiva 
comparativa: (1) Com desenvolupen les ciutats les agendes en relació amb l’acollida de 
refugiats? (2) Fins a quin punt, aquestes agendes es tradueixen en acords entre governs 
de diversos nivells? La durada total del projecte s’estén de gener a desembre de 2020. 
L’investigador principal a càrrec és el Dr. Juan Carlos Triviño, Investigador Postdoctoral 
Juan de la Cierva-Formación a l’IBEI.  

Green, but Mean? The Relationship Between Ecologically Motivated Land Investments and 
Conflict in the Global South (GREEN-MEAN). El projecte, finançat per l’Institut Català 
Internacional per la Pau (ICIP), explora en quines condicions, sobretot, els esforços 
occidentals per mitigar el canvi climàtic poden generar efectes indesitjats en els països del 
sud global, com pot ser un fort augment de conflictes violents i no violents a les zones 
afectades.  La durada total del projecte s’estén de febrer de 2020 a febrer de 2021. 
L’investigador principal a càrrec és el Dr. Martijn Vlaskamp, Investigador Beatriu de Pinós 
a l’IBEI.  

Reconnecting Citizens to the Administrative State? (RECONNECT). Aquest projecte, 
finançat per la xarxa europea NORFACE, estudia com els canvis en l’entorn polític, la 
reforma del sector públic i les demandes ciutadanes en constant canvi han propiciat la 
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cerca d’unes institucions administratives estatals més responsables  davant dels ciutadans 
i els polítics. El projecte ReConnect s’aproxima a “l’estat administratiu” des de les 
constitucional, regulatòria i de protecció dels consumidors. La durada total del projecte 
s’estén de juny de 2020 a juny de 2022. L’investigador principal per part de l’IBEI dins el 
consorci liderat per la London School of Economics és el Dr. Jacint Jordana, Catedràtic de 
Ciència Politica de la UPF i Director de l’IBEI.  

Publicacions: 

− JORDANA, Jacint; TRIVIÑO SALAZAR, Juan Carlos. 2020. EU Agencies’ 
Involvement in Transboundary Crisis Response: Supporting Efforts or Leading 
Coordination? Public Administration, 98 (2): 515-529. DOI: 
https://doi.org/10.1111/padm.12652 

How Technological Change Reshapes Politics: Technology, Elections, and Policies 
(TECHNO). Aquest projecte, finançat per la xarxa europea NORFACE, estudia TECHNO 
aborda les conseqüències polítiques del ràpid progrés tecnològic i explora com el canvi 
tecnològic en el lloc de treball contribueix a les transformacions polítiques profundes en 
curs, l’adopció de polítiques per tal d’abordar aquest canvi i les conseqüències polítiques 
d’aquestes polítiques. El projecte també hauria de derivar en recomanacions de polítiques 
políticament viables i eficaces per a ajudar els treballadors i les comunitats a adaptar-se a 
un panorama econòmic canviant i a una major inseguretat. La durada total del projecte 
s’estén de juny de 2020 a juny de 2022. L’investigador principal per part de l’IBEI dins el 
consorci liderat per l’Institute for Social Research (Noruega) és la Dra. Aina Gallego, 
Associate Professor de l’IBEI.  

e. Programa de visitants 

El programa d’investigadors visitants de l'IBEI està pensat per a professors procedents 
d’universitats i centres de recerca que estiguin interessats en una recerca internacional i 
les oportunitats d’estades que ofereix el Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). 
Els participants en el programa són, generalment, responsables de cobrir les seves 
despeses de viatge, allotjament, així com requisits addicionals (taxes de visat, cobertura 
d’assegurança de salut, etc). En la majoria dels casos, els participants han rebut fons per 
part dels seus governs o institucions d’origen per cobrir el viatge i l’allotjament. 
Generalment, aquestes oportunitats sorgeixen de les interaccions entre els professors del 
IBEI i els seus col·legues internacionals, que comporta una invitació per dur a terme una 
investigació en col·laboració al IBEI. 

Durant l’any 2020 l’IBEI ha acollit a: 

Héloïse Berkowitz, CNRS TSM Research (França) 

Gabriel Garroum Pla, King's College London (Regne Unit) 

Arthur Holland Michel, Center for the Study of the Drone, Bard College (EE.UU.) 

Sharon Lecocq, KU Leuven (Bèlgica) 

Branko Milanovic, The Graduate Center, City University of New York (EE.UU.) 

Michele de Nevers, Center for Global Development (EE.UU.) 
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Anastassia Obydenkova, National Research University, Higher School of 
Economics (Rússia) 

Umut Özkirimli, CIDOB  

Sherzod Shadikhodjaev, Korea Development Institute (KDI), School of Public Policy 
and Management (Corea del Sud) 

f. Organització de seminaris 

Per a donar visibilitat a la recerca feta per parts dels investigadors de l’IBEI a la comunitat 
científica local i internacional, l’IBEI organitza regularment seminaris de recerca a la seu 
del campus de la UPF on es presenten i discuteixen projectes de recerca en curs, resultats 
inicials de recerca, propostes de tesis doctorals, etc. així com també organitza workshops 
sobre temàtiques concretes de més llarga durada. Els workshops, research seminars i 
webinars organitzats al llarg de 2020 són:   

16.01.2020. GLOBE Webinar: Capitalism Alone: The Future of a System That Rules 
the World. Branko Milanovic (The City University of New York & IBEI) 

20.01.2020. How (Not) to Build State Capability in Developing Countries. Kunal Sen 
(UNU-WIDER) 

23-24.02.2020. Barcelona Workshop on Global Governance: Navigating 
Complexity. Understanding Interactions between International Institutions. 
Organitzat conjuntament amb EsadeGeo. 

03.02.2020. Economic Warfare in the Middle East and North Africa (MENA): 
Sanctions and Socio-Political Coalitions. Eckart Woertz (GIGA-IMES & IBEI) 

05.02.2020. GLOBE Webinar: A Theory of Global Governance. Michael Zürn (WZB 
– Social Science Research Center, Berlín) 

17.02.2020. Why Rebels Stop Fighting. Organizational Decline and Desertion from 
Colombia’s Insurgency. Enzo Nussio (CSS ETH Zürich) 

24.02.2020. Three Emerging Key Challenges for Urban Sustainability. James J.T. 
Connolly (UAB & BCNUEJ) 

02.03.2020. Meta-organizing for grand challenges: the relevance of decidability of 
social orders in a meta-organizational space. Héloïse Berkowitz (IBEI) 

02.03.2020. GLOBE Webinar: Industrial Policy and the World Trade Organization. 
Sherzod Shadikhodjaev (KDI Korea, IBEI) 

16.03.2020. GLOBE Webinar: A Theory of International Organization. Liesbet 
Hooghe (European University Institute) 

30.03.2020. State Power and the Relationship Between Ethnic Diversity and Public 
Goods Provision. Matthias vom Hau (IBEI); Guillem Amatller (IBEI) 

20.04.2020. City Networks and Migration Governance. Thomas Lacroix (CNRS 
Paris) 

30.04.2020. GLOBE Webinar: Business, Power and Sustainability in a World of 
Global Value Chains. Stefano Ponte (Copenhagen Business School & Centre for 
Business and Development Studies) 
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05.05.2020. Relaciones Internacionales, Integración Regional y Politicas Públicas 
en América Latina. Andrea C. Bianculli (IBEI) 

18.05.2020. When Is Nationalism a Democratic Resource? Lessons from Asia. 
Maya Tudor (Blavatnik School of Government, University of Oxford) 

19.05.2020. A Dialogue on Covid-19 and Inequality. Joan Benach (UPF); Branko 
Milanovic (The City University of New York & IBEI) 

21.05.2020. Europe and China in the Times of Covid-19. Philippe Le Corre (Harvard 
Kennedy School & Carnegie Endowment for International Peace) 

28.05.2020. GLOBE Webinar: The Origins of Informality. Charles Roger (IBEI) 

08.06.2020. The Incoherence of Institutional Reform: Decentralization as a 
Structural Solution to Immediate Political Needs. Jean Paul Faguet (London School 
Economics) 

12.06.2020. Research on Trade Policy Webinar Series: Impact of Covid-19 on EU 
Trade Policy. Jan Orbie (Ghent University); Ferdi De Ville (Ghent University) 

15.06.2020. Poverty Narratives in International Trade Negotiations. Amrita Narlikar 
(GIGA German Institute of Global and Area Studies) 

17.06.2020. Forgotten Values: The World Bank and Environmental Partnerships. 
Teresa Kramarz (Munk School of Global Affairs & Public Policy, University of 
Toronto) 

19.06.2020. Research on Trade Policy Webinar Series: Trade Politicization and 
Embedded Liberalism. Patricia Garcia-Duran (UB); Leif Johan Eliasson (Est 
Stroudsburg University) 

26.06.2020. Research on Trade Policy Webinar Series: Feeble Rules. One Dual-
Use Trade Sanction and Multiple Ways of Implementation. Katharina Meissner 
(University of Vienna); Kevin Urbanski (University of Bamberg) 

16.07.2020. Confronting the Climate Crisis: Prospects for the 2021 UN Climate 
Summit in Glasgow. A Contribution from Metropolitan Governments. Michele de 
Nevers (Center for Global Development & IBEI); Anna Romero (Àrea Metropolitana 
de Barcelona) 

18.09.2020. Research on Trade Policy Webinar Series: Trade Policy through a Geo-
Economic Frame. Johan Adriaensen (Maastricht University); Evgeny Postnikov (The 
University of Melbourne) 

22.09.2020. GLOBE Online Panel: What is Global Governance in the Time of Covid-
19?. Bela Pertiwi (BINUS Indonesia); Diana Tussie (FLACSO Argentina); Jan 
Wouters (KU Leuven); Tom Pegram (UCL London) 

23.09.2020. GLOBE Webinar: The Brussels Effect. How the European Union Rules 
the World. Anu Bradford (Columbia Law School) 

14.10.2020. GLOBE Webinar: Europe’s Crisis of Legitimacy. Governing by Rules 
and Ruling by Numbers in the Eurozone. Vivien Schmidt (Boston University) 
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19.10.2020. EUCROSS/GLOBE Webinar: Power on the Precipice. The Six Choices 
America Faces in a Turbulent World. Andrew Imbrie (Georgetown University’s 
Center for Security and Emerging Technology); Ambassador Frans van Daele  

28.10.2020. Foreign Policy Implications of the 2020 US Presidential Election. Jeffrey 
Michaels (IBEI) 

02.11.2020. Why the Covid-19 Response Needs Internationals Relations. Clare 
Wenham (London School of Economics) 

12.11.2020. GLOBE Webinar: Free Trade Agreements and Global Labour 
Governance. James Harrison (University of Warwick); Adrian Smith (Queen Mary 
University of London) 

16.11.2020. From Delegation to Contestation: Central Banks and Technocratic 
Politics. Benjamin Braun (Max Planck Institute for the Study of Societies) 

19.11.2020. Ciclo de Webinars sobre Servicios digitales y gobernanza 
metropolitana: Movilidades Inteligentes. ¿Un modelo de ciudad para armar?. Álvaro 
Artigas (Sciences Po); Elia Ferrer (Free Now); Carles Conill (AMB). Organitzat 
conjuntament amb el Centre d’Études Européennes de Sciences Po 

26.11.2020. Ciclo de Webinars sobre Servicios digitales y gobernanza 
metropolitana: Innovaciones digitales en agua y electricidad. ¿Más allá del consumo 
inteligente?. Álvaro Artigas (Sciences Po); José Luis Opazo (Universidad Adolfo 
Ibáñez, Chile); Charles Edouard Delpierre (Tractebel); Fernando Cabello (AMB). 
Organitzat conjuntament amb el Centre d’Études Européennes de Sciences Po 

30.11.2020. The Persistence of Income Inequality in Latin America. Nora Lustig 
(Tulane University) 

02.12.2020. Ciclo de Webinars sobre Servicios digitales y gobernanza 
metropolitana: Gobernanza regulatoria y políticas públicas en el ámbito 
metropolitano. Jacint Jordana (IBEI); Charlotte Halpern (Sciences Po); Marc Martí 
(IERMB); Ana Díaz (CIDE, México). Organitzat conjuntament amb el Centre 
d’Études Européennes de Sciences Po. 

09.12.2020. Conflictes polítics i Covid-19 al món. Laia Balcells (Georgetown 
University) 

10.12.2020. GLOBE Webinar: Private Governance and Public Authority. Regulating 
Sustainability in a Global Economy. Stefan Renckens (University of Toronto) 

14.12.2020. Human Security in a Time of Covid. Mary Kaldor (London School of 
Economics)  

14.12.2020. The Electoral Weight of Territorial Issues: A Comparison of Catalonia, 
Scotland and Northern Ireland. Laia Balcells (Georgetown University) 

16.12.2020. Towards a Fast Economic Recovery? How Large Metropolis and its 
Municipalities can Mitigate the Socio-Economic Impact of Covid-19. Organitzat 
conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 
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VI. ANNEXES 
Annex 1.  Assignatures impartides el segon semestre del curs acadèmic 2019-
2020 

1004 Investigación Social Avanzada 4 OBLIGATORIA 
1102 Política Comparada y Democratización 6 OBLIGATORIA 
2003 Problemas, Actores y Política de Seguridad Internacional 4 OBLIGATORIA 
2004 Seminario de Investigación en la Seguridad Internacional 4 OBLIGATORIA 
3004 Seminario de Investigación en Desarrollo Internacional 4 OBLIGATORIA 
3005 Tendencias Globales y Sostenibilidad 4 OBLIGATORIA 
4005 Economía del Desarrollo 4 OBLIGATORIA 
5003 Asuntos, Actores y Política en los Estudios Internacionales 4 OBLIGATORIA 

5004 
Métodos de investigación II - Probabilidad, inferencia, 
regresión 4 OBLIGATORIA 

9001 Área de Estudios Mediterráneos 6 OPTATIVA 
9070 Estudios del Mediterráneo y el Mundo Árabe 4 OPTATIVA 
9020 Política Medioambiental Internacional 6 OPTATIVA 
9071 Política Ambiental Internacional  4 OPTATIVA 
9072 Economía Política Internacional  4 OPTATIVA 
9008 Economía Política Internacional 6 OPTATIVA 
9024 Relaciones Internacionales en América Latina 4 OPTATIVA 
9025 Relaciones Internacionales del Medio Oriente 4 OPTATIVA 
9026 Relaciones Internacionales en Asia 4 OPTATIVA 
9027 Análisis de Política Exterior 4 OPTATIVA 
9028 Negocios Internacionales e Instituciones Económicas  4 OPTATIVA 
9029 Crecimiento, Desigualdad y Pobreza 4 OPTATIVA 
9031 Procesos de Paz y Resolución de Conflictos 4 OPTATIVA 
9032 Guerra y Genocidio 4 OPTATIVA 
9034 Estrategia 4 OPTATIVA 
9035 Relaciones Internacionales y Acción Humanitaria 4 OPTATIVA 
9036 Seguridad Internacional y Fuerzas Armadas 4 OPTATIVA 
9037 Política Exterior, Diplomacia y Globalización 3 OPTATIVA 
9041 Ciberseguridad 4 OPTATIVA 

9042 
Evaluación de Programas de Desarrollo: Métodos 
Experimentales  4 OPTATIVA 

9045 
Financias para el Desarrollo: Desafíos emergentes y 
Gobernanza 4 OPTATIVA 

9047 Teoría de Juegos en Relaciones Internacionales 4 OPTATIVA 
9048 Políticas de Inmigración de Integración 4 OPTATIVA 
9049 Desarrollo, Medio Ambiente y Recursos Naturales 4 OPTATIVA 
9051 Natural Resources and Armed Conflicts 4 OPTATIVA 
9056 Género, seguridad y desarrollo 4 OPTATIVA 
9058 Desarrollo Económico y Social en América Latina 4 OPTATIVA 
9061 Políticas de Minorías en Oriente Medio 4 OPTATIVA 
9062 Política Internacional sobre el cambio climático 4 OPTATIVA 
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9064 Guerras Civiles 4 OPTATIVA 
9066 Gobernanza Compleja de los Desafíos Globales 4 OPTATIVA 
9067 Gobernanza Global 6 OPTATIVA 
9068 Conflictos, Amenazas y Violencia en la Política Global 6 OPTATIVA 
9068 Conflictos, Amenazas y Violencia en la Política Global 6 OPTATIVA 
9074 Diseño de Encuestas y Cuestionarios 4 OPTATIVA 
9076 Visualización de Datos 4 OPTATIVA 
9077 Análisis de Texto y Contenido 4 OPTATIVA 
9085 Política de las Organizaciones Internacionales 4 OPTATIVA 
9086 Diseño de Programas y Desarrollo 4 OPTATIVA 
9087 Justicia  y Paz Transicional 4 OPTATIVA 
9093 Nacionalismo y Democracia 4 OPTATIVA 
9094 Análisis de Datos en Relaciones Internacionales 4 OPTATIVA 
9096 Seguridad Humana 4 OPTATIVA 
9019 Políticas de Sanciones Internacionales 3 OPTATIVA 
9023 Protección Internacional de los Derechos Humanos 4 OPTATIVA 
9050 Seguridad Internacional y Armas de Destrucción Masiva 4 OPTATIVA 
9052 Política Exterior y de Seguridad de la Federación Rusa 4 OPTATIVA 
9057 Regionalismo Comparado 4 OPTATIVA 
9083 Política Exterior Americana 4 OPTATIVA 
9092 Gobernanza del Comercio Global 4 OPTATIVA 
9059 Políticas Transnacionales en Europa 4 OPTATIVA 
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Annex 2.  Assignatures impartides el primer semestre del curs acadèmic 2020-
2021 

1002 Política Comparada y Democratización 6 OBLIGATORIA 
1006 G1 Teoría de las Relaciones Internacionales 6 OBLIGATORIA 
1006 G2 Teoría de las Relaciones Internacionales 6 OBLIGATORIA 
1006 G3 Teoría de las Relaciones Internacionales 6 OBLIGATORIA 
1007 G1 Asuntos Contemporáneos de las Relaciones Internacionales 4 OBLIGATORIA 
1007 G2 Asuntos Contemporáneos de las Relaciones Internacionales 4 OBLIGATORIA 
1007 G2 Asuntos Contemporáneos de las Relaciones Internacionales 4 OBLIGATORIA 
1008 G1 Comercio y Economía Internacional 4 OBLIGATORIA 
1008 G2 Comercio y Economía Internacional 4 OBLIGATORIA 

1104 Investigación Social Avanzada 4 OBLIGATORIA 
1106 Teoría de las Relaciones Internacionales 6 OBLIGATORIA 
1108 Comercio y Economía Internacional 4 OBLIGATORIA 
2001 Teorías de la Seguridad Internacional 8 OBLIGATORIA 
2002 Métodos de Investigación en Seguridad Internacional 6 OBLIGATORIA 
3001 Modelos de Crecimiento y Estrategias de Desarrollo 4 OBLIGATORIA 
3002 Gobernanza, Instituciones Nacionales y Globales 4 OBLIGATORIA 
3003 Métodos de Investigación en Desarrollo Internacional 6 OBLIGATORIA 
5001 Teorías Avanzadas de las Relaciones Internacionales 8 OBLIGATORIA 

5002 
Métodos de investigación I - La lógica de la investigación 
social 6 OBLIGATORIA 

4001 Gestión Pública 6 OBLIGATORIA 
9002 Sistema Jurídico Internacional 4 OPTATIVA 
9004 Estudios de Asia Oriental 4 OPTATIVA 
9005 Historia Política Global 4 OPTATIVA 
9006 Estudios de América Latina 4 OPTATIVA 
9007 Guerra, Pensamiento Político y la Construcción de la Paz 4 OPTATIVA 
9009 Conflictos Étnicos y Nacionalismo 4 OPTATIVA 
9010 Estudios de Inteligencia 4 OPTATIVA 
9011 Procesos Políticos de la Unión Europea 4 OPTATIVA 
9012 Globalización y Sociedad 4 OPTATIVA 
9013 Geopolítica de la Energía 4 OPTATIVA 
9014 Los BRICS i el Cambio en el Poder Global 4 OPTATIVA 
9015 Globalización, Movimientos Sociales y Desarrollo 4 OPTATIVA 
9016 Evaluación de Programas en Desarrollo 4 OPTATIVA 
9017 Conocer el Desarrollo: Teoría y Práctica 4 OPTATIVA 
9021 Desarrollo y Cooperación Internacional 4 OPTATIVA 
9022 Seguridad y Desarrollo en África 4 OPTATIVA 
9043 Migraciones Internacionales 4 OPTATIVA 
9055 Relaciones Internacionales de Ciudades Globales 4 OPTATIVA 
9062 Política Internacional sobre el cambio climático 4 OPTATIVA 
9073 Terrorismo y Antiterrorismo 4 OPTATIVA 
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9088 Islam y Política 4 OPTATIVA 

9090 
Desigualdad Global: Medición, Análisis e Implicaciones 
Políticas 4 OPTATIVA 

9091 Las Tecnologías Emergentes y el Futuro de los Conflictos 4 OPTATIVA 
9094 Análisis de Datos en Relaciones Internacionales 4 OPTATIVA 

9095 
La Unión Europea y sus Vecinos: Políticas, Instituciones e 
Instrumentos  4 OPTATIVA 
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Annex 3. Programa d’intercanvi internacional ofert pels cursos acadèmics 
2019-2020 i 2020-2021 

 

• American University in Cairo (El Caire, Egipte) 

• Université de Montréal (Mont-real, Canadà)  

• FLACSO - Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Buenos Aires, Argentina)  

• Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile (Santiago de Xile, 
Xile) 

• Instituto Mora (Ciutat de Mèxic, Mèxic) 

• Pontificia Universidad Católica del Perú (Lima, Perú)  

• Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, Brasil) 

• Jawaharlal Nehru University (Nova Delhi, Índia) 

• KIMEP University (Almaty, Kazajistán)  

• The Hebrew University of Jerusalem (Jerusalem, Israel) 

• Seoul National University (Seül, Corea del Sud)  

• National Taiwan University (Taipei, Taiwan) 

• Aarhus University (Aarhus, Dinamarca)  

• Charles University (Praga, República Txeca) 

• Freie Universität Berlin (Berlín, Alemanya) 

• Hertie School (Berlín, Alemanya) 

• Sabanci University (Istanbul, Turquia)  

• Sciences Po Saint-Germain-en-Laye (Saint-Germain-en-Laye, França) 

• Università Bocconi (Milà, Itàlia) 

• Università degli Studi di Trento (Trento, Itàlia) 

• Universität Konstanz (Konstanz, Alemanya) 

• Vilnius University (Vílnius, Lituània) 
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Annex 4. Perfil de l’alumne curs acadèmic 2019-2020 

 
Alumnes de nova incorporació 136 alumnes 
Mitja d’edat 26 anys 
Nacionalitats 47 
Gènere 62% femení 38% masculí 
Països més representats Espanya, EUA, Regne Unit, Alemanya, 

Brasil, Colòmbia i Itàlia. 

 
 
Alumnes segons origen (continent) 
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Alumnes segons origen (països nacionalitat) 

 
 
Perfil alumnes per màster  
 

Màster Mitja d’edat 
(anys) 

Gènere 
femení (%) 

Gènere 
masculí (%) 

Màster en Relacions Internacionals 24 55 45 
Màster en Seguretat Internacional 26 56 44 
Màster en Desenvolupament 
Internacional 

26 73 27 

Màster en Recerca en Estudis 
Internacionals 

24 67 33 

Màster en Polítiques Públiques 
(Mundus MAPP) 

27 69 34 
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Annex 5. Perfil de l’alumne curs acadèmic 2020-2021 

 
Alumnes de nova incorporació 141 alumnes 
Mitja d’edat 25 anys 
Nacionalitats 43 
Gènere 60% femení 40% masculí 
Països més representats Espanya, EUA, Alemanya, Itàlia, Països 

Baixos i Regne Unit. 

 

Número d’alumnes per màster 

Màster Número d’alumnes 
Màster en Relacions Internacionals Full Time 60 
Màster en Relacions Internacionals Part Time 10 
Màster en Seguretat Internacional 22 
Màster en Desenvolupament Internacional 25 
Màster en Recerca en Estudis Internacionals 7 
Màster en Polítiques Públiques (Mundus MAPP) 17 

 

Alumnes segons origen (continent) 
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Alumnes segons origen (països nacionalitat) 
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