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Títol 
activitat

 
Seminar and Workshop Series on Recent Developments in Economics

Tipus 
d’activitat Seminaria i workshops (en anglès)
Impartit 
per

Maximo Camacho (U Murcia); Santiago Sánchez-Páges (UB); Joaquin
Maria Azagra (INGENIO-CSIC-UPV); Jaume Rosselló (U Illes 
Balears); Pablo Agnese (UIC Barcelona); Ariadna Dumitrescu 
(ESADE); Georgios Kouretas (Athens University)

Hores 24,5 hores
Places 40

Dates: 4,18 i 25 d’octubre; 8,15 i 22 de novembre; i 7 de desembre
Hora: 11.30 a 14.30 hores
Lloc:  Sala de Graus (Facultat d’Economia i Empresa)

INFORMACIÓ GENERAL

PRESENTACIÓ

L’objectiu de l’activitat és la formació del professorat del Departament d’Economia

(tot i que obert a altres departaments). Els seminaris els realitzaran investigadors

externs. Aquests presentaran treballs en curs (sense publicar) per donar a conèixer

al professorat de la URV la recerca puntera dintre de l’àmbit de l’economia o bé

presentin l’estat de l’art en un àmbit específic de l’economia.

El ponent presentarà un treball en algun tema que sigui d’interès del professorat

del  Departament  d’Economia  de  la  URV. Els  seminaris  es  faran  en  anglès.  La

periodicitat  és  d’un  seminari  extern  cada  quinze  dies  (aproximadament).  Cada

seminari te una durada aproximada de 3 hores.

OBJECTIUS

1. És important per a la formació continuada del professorat, que aprèn del que
es  fa  en  altres  universitats  o  centres  de  recerca  així  com en el  mateix
departament,  tant  sobre  el  contingut  com  sobre  la  metodologia
d’investigació utilitzada.

2. És també una manera de donar a conèixer el nostre departament i permet
establir  connexions  entre  investigadors  i  grups  de  recerca  de  la  URV  i
d’altres universitats, institucions o centres de recerca.



CONTINGUTS

Recerca en l’àmbit de l’economia teòrica i empírica.

04/10/2016: “Recent developments and open questions in Macro-econometrics”,

a càrrec de Maximo Camacho (Universidad de Murcia)

18/10/2016:  “Recent  developments  and  open  questions  in  Political  Economy,

Microeconomics and Information Economics” a càrrec de Santiago Sánchez-Páges

(UB)

25/10/2016: “Recent developments and open questions in Innovation Economics”

a càrrec de Joaquin Maria Azagra Caro (INGENIO (CSIC-UPV))

08/11/2016: “Recent developments and open questions in Climate Change and

Tourism” a càrrec de Jaume Roselló (Universitat de les Illes Balears)

15/11/2016.  “  Recent  developments  and  open  questions  in  Labor  Dynamics,

Welfare and Cultural Economics” a càrrec de Pablo Agnese (UIC Barcelona)

22/11/2016:  “Recent  developments  and  open  questions  in  Markets  Micro-

Structure” a càrrec de Ariadna Dumitrescu (ESADE)

07/12/2016: “Recent developments and open questions in Banking and European

Financial Markets” a càrrec de Georgios Kouretas (Athens University of Economics

and Business)

METODOLOGIA 

La metodologia és la de seminaris que se estructuren en 3 parts:

1. Presentació general de l’àmbit de recerca i una introducció al treball concret
que es presenta

2. Explicació del model seguit i dels resultats obtinguts

3. Preguntes i comentaris



MATERIAL 

Els professors facilitaran el material a les sessions (en pdf) a través del web del
Departament d’Economia.

DESTINATARIS 

Professorat  i  estudiants  de  Doctorat  del  Departament  d’Economia,  si  bé  els
seminaris  resten  oberts  a  altres  professors  i  estudiants  de  Doctorat  d’altres
Departaments de la URV.

AVALUACIÓ I CERTIFICACIÓ 

Per  dur  a  terme  l’avaluació  del  desenvolupament  de  l’activitat  es  demanarà
l’assistència al 70 % de les sessions. El sistema de control es realitzarà a través de
la signatura en els fulls d’assistència.


