DIRECTOR DEL CURS:
José Luis Nvumba
advocat de l’Associació ACSAR

PROFESSORAT I PONENTS:
El professorat i ponents que imparteixen el curs
són expertes i experts en refugi i asil amb
coneixements de diferents àmbits.

PLACES LIMITADES: 20 participants
PREU: 60 €
S'ha de realitzar la transferència al següent número de compte:
2100 0679 16 0200556903
Una vegada realitzada la transferència, enviar el comprovant de la mateixa a la
Fundació ACSAR.
LLOC:
Fundació ACSAR
Portaferrissa, 13 bis, 1er
08002 Barcelona
<M> Liceu
RESERVA DE PLACES: bmarse@fundacioacsar.org
Tel: 933 043 023
Es lliurarà certificat amb una assistència mínima al 80% de les sessions

OBJECTIU GENERAL:
Capacitar els i les professionals que intervenen en matèria d'asil i protecció
internacional perquè puguin desenvolupar-se amb suficiència i, si escau, orientar,
assistir, i dur la defensa de casos. Es pretén arribar a l'objectiu general mitjançant
classes presencials expositives, basades
en els fonaments juridicoteòrics i projectades a la praxi i les seves peculiaritats.
DIRIGIT A:
Advocats/des, juristes, funcionaris/es de l’Administració
pública, estudiants, assistents socials, organitzacions
del Tercer Sector, etc.
Per a l'assoliment dels objectius formulats, se seguirà
el següent programa temàtic esquematitzat:
TEMA I.
Presentació del curs i exposició dels objectius. Asil, origen històric.
TEMA II.
Asil: règim jurídic regulador, conceptes i causes.
TEMA III.
La protecció subsidiària
TEMA IV.
L’apatrídia: règim jurídic.
TEMA V.
Àrees geogràfiques productores de refugiats. Concepte
i efectes del principi relatiu al primer país segur.
TEMA VI.
Sol·licitud d'asil en territori nacional: lloc, termini i
forma de presentació. Drets i obligacions del sol·licitant.
TEMA VII.
Sol·licitud d'asil en frontera: concepte frontera i règim
jurídic regulador.
TEMA VIII.
La desaparició de la sol·licitud d'asil a la legació diplomàtica o consular espanyola
en un tercer país. L’ admès a tràmit.

TEMA IX.
La minoria d'edat i l'asil.
TEMA X.
El polissonatge.
TEMA XI.
La fase d’instrucció de la sol·licitud d'asil.
TEMA XII.
La concessió de l'asil o de la protecció subsidiària i els seus efectes.
TEMA XIII.
El cessament i la revocació de la protecció internacional. La denegació de l'asil:
efectes.
TEMA XIV.
El control jurisdiccional de l'activitat administrativa en matèria d'asil i apatrídia.
TEMA XV.
Recurs contra la resolució denegatòria de l'asil: òrgan competent.
TEMA XVI.
Taula rodona sobre l’aplicació del dret d’asil i protecció internacional
PRÀCTIQUES:
s’ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques al servei jurídic d’ACSAR un cop
finalitzat el curs.
BEQUES:
possibilitat d’ajuda per a estudiants, persones a l’atur i amb especials dificultats
econòmiques, que caldrà acreditar.
CALENDARI:
del 27 de novembre de 2012 al 31 de gener de 2013,
dimarts i dijous de 19.00 a 21.00 hores, (32 hores lectives).

