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Criminologia

Grau en Criminologia

Durada mínima: 4 anys / Crèdits ECTS: 240 / Nombre orientatiu de places: 55

· Consulta els requisits d’accés a l’apartat Accés a la universitat d’aquesta mateixa guia.

Estructura general

ECTS per tipus d’assignatures Total Pràctiques externes 4
Formació bàsica 60 Reconeixement acadèmic 6
Obligatòries 131 Treball final de grau 9
Optatives 30 Total de crèdits 240

  Nombre
  de crèdits
1r semestre
Introducció 
a la ciència política  6
Introducció a la criminologia  6
Introducció 
al dret constitucional  6
Introducció a la sociologia  6
Teoria del dret  6

  Nombre
  de crèdits

2n semestre
Antropologia jurídica  6
Economia política  6
Metodologia de la investigació social 6
Introducció al dret processal  6
Introducció a la psicologia  6
Total  60

Mòduls al llarg de la carrera 
bàs. (bàsiques), ob. (obligatòries), op. (optatives), rec. ac. (reconeixement acadèmic), TFG (treball final de grau)

Mòdul Tipus Nombre
 d’ass. de crèdits
Dret bàs./ob. 30
Delicte i societat bàs./ob. 30
Ciència política 
i polítiques 
d’intervenció bàs./ob. 21
Fonaments teòrics 
de la criminologia bàs./ob. 15
Psicologia 
i criminalitat bàs./ob. 12
Metodologia 
de la investigació bàs./ob. 20

Mòdul Tipus Nombre
 d’ass. de crèdits
Penologia 
(conseqüències 
del delicte) ob. 18
Prevenció 
i gestió de conflictes ob. 24
Problemes 
específics de criminalitat ob. 21
Optatives op. 30
Pràctiques externes pr. ex. 4
Reconeixement 
acadèmic rec. ac. 6
Treball final de grau TFG 9
Total  240

Assignatures de primer
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Sortides professionals

El Grau en Criminologia et permet desenvolupar l’exercici lliure de la professió com a 
criminòleg, amb una consultoria, realitzant assessorament en temes de prevenció, segu-
retat, gestió de riscos i de problemes criminològics, atenció a les víctimes, etc. o treballant 
per a l’Administració pública (estatal, autonòmica o local) com a tècnic o assessor en pro-
grames d’intervenció social, prevenció, seguretat, avaluació de projectes, etc., i en l’àmbit 
específic de l’Administració, dintre del sistema penal.

–  Àmbit del sistema penal: Assessorament criminològic a cossos policials (local/
autonòmic/estatal), jutges i magistrats, tribunals, fiscals, advocats, Consell 
General del Poder Judicial, parlamentaris, partits polítics, etc., en temes d’in-
tervenció penal, penes i mesures de seguretat i la seva execució: presó, penes 
alternatives, centres de menors, centres d’internament, centres d’atenció a la 
víctima. Aquesta carrera es perfila amb una sortida professional molt bona, 
gràcies al procés de desplegament de la policia autonòmica i la presa de cons-
ciència que aquest és un tema que requereix assessorament científic, i al fet 
que Catalunya és l’única comunitat autònoma que té traspassades les funcions 
penitenciàries; per tot això, doncs, a l’Administració hi ha tot un ventall de llocs 
de treball que poden ser desenvolupats pels criminòlegs: mesures penals alter-
natives, reinserció i tractament, llibertat vigilada, etc.

–  Àmbit de la prevenció i la seguretat. Tècnics de prevenció i de seguretat. Di-
verses institucions públiques (diputacions, consells comarcals, ajuntaments) 
desenvolupen plans d’intervenció, plans de prevenció i plans de seguretat que 
sens dubte són eines del bon govern i serveixen per a la prevenció del delicte i la 
gestió dels conflictes socials (la prevenció i el tractament dels problemes relaci-
onats amb la violència juvenil, familiar i racial, entre altres). Aquesta formació 
també pot ser útil per treballar en diverses menes d’associacions civils (ONG, 
sindicats i altres tipus).

–  Àmbit privat: Assessorament a empreses en matèria de gestió, prevenció i re-
solució de conflictes i prevenció de la criminalitat. Totes les empreses tenen la 
necessitat de desenvolupar programes de prevenció (Compliance Guide –art. 31 
bis Codi Penal). Elaboració d’informes pericials criminològics. Plans de preven-
ció. Estudis de riscos. Avaluació de programes de prevenció.

– Àmbit de la docència i la recerca.

Competències adquirides

Amb aquest grau adquiriràs coneixements, habilitats i competències que et seran d’utilitat 
en el món laboral, com ara identificar, analitzar i resoldre problemes complexos; exposar i 
argumentar amb claredat, davant d’un públic especialitzat o no especialitzat, l’anàlisi rea-
litzada sobre els problema socials relacionats amb els conflictes i la criminalitat; analitzar i 
identificar els factors de risc i els nivells de perillositat de les persones i les situacions socials; 
comprendre la importància dels principis ètics en el desenvolupament de la pròpia professió, 
en benefici de les persones i la societat; tenir capacitat per treballar i liderar grups i dissenyar 
i aplicar programes d’intervenció social amb persones en risc de criminalitat, amb delin-
qüents i amb les víctimes, etc.
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