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AQU Catalunya està inscrita a EQAR

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

Formació bàsica  60
Obligatòries  131
Optatives  30
Pràctiques externes  4
Reconeixement acadèmic  6
Treball final de grau  9
Total de crèdits  240

Estructura per cursos

Primer curs  Crèdits   
Introducció al dret constitucional    6  
Teoria del dret   6  
Introducció a la criminologia   6  
Introducció a la ciència política   6  
Introducció a la sociologia   6  
Introducció al dret processal   6  
Antropologia jurídica   6  
Economia política   6  
Metodologia de la investigació social   6  
Introducció a la psicologia   6  
Total   60
Segon curs  Crèdits   
Dret processal penal   6  
Psicologia criminal   6  
Teories criminològiques   9  
Política criminal i control social   6  
Tècniques d’investigació qualitativa   3  
Bases de la responsabilitat penal   6  
Presons i dret penitenciari   6  
Penologia   6  
Dret i societat   6  
Mediació i resolució de conflictes socials  6  
Total    60
Tercer curs   Crèdits  
Criminologia aplicada   9  
Victimologia   6  
Anàlisi de polítiques públiques   6  
Dret penal. Part especial   6  
Optativa   3  
Justícia de proximitat   6  
Tècniques d’investigació quantitativa  6  
Criminalitat econòmica   6  
Optatives   12
Total    60
Quart curs  Crèdits   
Policia i societat   6  
Prevenció de la criminalitat   6  
Immigració i sistema penal  6  
Espai de llibertat, seguretat i justícia   3  
Optatives   9  
La investigació científica aplicada a la criminologia  5  
Pràctiques externes    4  
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Treball final de grau   9  
Optatives   6  
Reconeixement acadèmic   6  
Total   60

Sortides professionals

El Grau en Criminologia et permet desenvolupar l’exer-
cici lliure de la professió com a criminòleg, amb una 
consultoria, realitzant assessorament en temes de pre-
venció, seguretat, gestió de riscos i de problemes cri-
minològics, atenció a les víctimes, etc. o treballant per 
a l’Administració pública (estatal, autonòmica o local) 
com a tècnic o assessor en programes d’intervenció so-
cial, prevenció, seguretat, avaluació de projectes, etc., 
i en l’àmbit específic de l’Administració, dintre del sis-
tema penal.
–  Àmbit del sistema penal: Assessorament criminolò-

gic a cossos policials (local/autonòmic/estatal), jut-
ges i magistrats, tribunals, fiscals, advocats, Consell 
General del Poder Judicial, parlamentaris, partits 
polítics, etc., en temes d’intervenció penal, penes i 
mesures de seguretat i la seva execució: presó, penes 
alternatives, centres de menors, centres d’interna-
ment, centres d’atenció a la víctima. Aquesta carrera 
es perfila amb una sortida professional molt bona, 
gràcies al procés de desplegament de la policia au-
tonòmica i la presa de consciència 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 criminò-
legs: mesures penals alternatives, reinserció i tracta-
ment, llibertat vigilada, etc.

–  Àmbit de la prevenció i la seguretat. Tècnics de pre-
venció i de seguretat. Diverses institucions públiques 
(diputacions, consells comarcals, ajuntaments) de-
senvolupen 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 tracta-
ment dels problemes relacionats amb la violència ju-
venil, familiar i racial, entre altres). Aquesta formació 
també pot ser útil per treballar en associacions civils 
(ONG, sindicats i altres tipus).

–  Àmbit privat: Assessorament a empreses en matèria 
de gestió, prevenció i resolució de conflictes i pre-
venció de la criminalitat. Totes les empreses tenen la 
necessitat de desenvolupar programes de prevenció 
(Compliance Guide –art. 31 bis Codi Penal). Elabora-
ció d’informes pericials criminològics. Plans de pre-
venció. 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 com-
plexos; exposar i argumentar amb claredat, davant d’un 
públic especialitzat o no especialitzat, l’anàlisi realitzada 
sobre els problemes 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 li-
derar 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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