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Facultat de Dret
La Facultat de Dret és el centre 
especialitzat en ciències jurídiques i 
socials. La formació que hi trobaràs són 
els graus de Dret, per descomptat, però 
també els de Criminologia i de Ciències 
Polítiques i de l’Administració. 
També podràs ampliar els estudis amb el 
Màster en Advocacia, en Dret de Danys, en 
Gestió Administrativa, i l’interuniversitari 
en Criminologia i execució penal. 

A la Facultat de Dret et prepararàs per 
ser un professio nal del món legal, la 
criminologia o la politologia, amb un 
ventall amplíssim de sortides i amb una 
gran varietat de recursos al teu abast.
Des de la facultat apostem pel programa 
d’internacionalització i, a més, oferim que 
es puguin cursar algunes assignatures en 
anglès.



2

Per què estudiar a la Facultat de Dret?

La Facultat et proporcionarà una docència de qualitat 
en un entorn pensat per oferir una atenció personalit-
zada i un treball de proximitat, amb pràctiques i simu-
lacions i una extensa oferta d’assignatures optatives. 
La seu de la Facultat és un dels edificis emblemàtics de 
la Universitat, al campus de Montilivi, i hi trobaràs un 
entorn que et donarà les eines  per potenciar el perfil 
jurídic que triïs, tant en l’àmbit públic com privat. La 
Facultat és un punt de referència del dret català, impli-
cada amb el territori i amb la taxa més alta d’estudiants 
amb estades a l’estranger, principalment a Europa i 
Sudamèrica.    

Estudiar ciències jurídiques a Girona implica el disseny 
d’un itinerari formatiu personalitzat, que tant inclou 
convenis amb institucions,  universitats i empreses 
com contactes professionals de prestigi i un excel·lent 
planter de professorat. Hi trobaràs coneixement i tam-
bé assessorament sobre les sortides professionals, amb 
una potent Borsa de treball i l’associació d’exalumnes 
UdGAlumni. 

Quin tipus d’assignatures hi trobaré?

Les assignatures combinen l’enfocament teòric i pràc-
tic i s’orienten al futur exercici de les professions rela-
cionades amb els estudis. Adquiriràs les competències 
necessàries per moure’t amb desimboltura en un món 
professional dinàmic. La Facultat proporciona una 
preparació transversal i generalista, però amb la possi-
bilitat d’especialització a través de les assignatures op-
tatives. Es combinen les classes magis trals amb el tre-
ball en grups reduïts, casos pràctics, judicis simulats, 
debats, i un ús inten siu de les noves tecnologies. A més 
disposaràs d’un ampli ventall de pràctiques externes 
(obligatòries o opcionals, segons l’estudi).

ECO
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Doble grau en Dret 
i Ciències Polítiques 
i de l’Administració
Durada mínima: 5 anys / Crèdits ECTS: 333 / Nombre 
orientatiu de places: 15

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

Estructura general 

ECTS per tipus d’assignatures Total
Obligatòries/bàsiques 315
Treball final de grau 18
Total de crèdits  333

Desplegament de les assignatures

Primer curs: 72 crèdits Segon curs: 68 crèdits
Tercer curs: 70 crèdits Quart curs: 63 crèdits
Cinquè curs: 60 crèdits

Estructura per cursos

Primer curs    Crèdits
Introducció al dret constitucional  6  
Teoria del dret  6  
Dret de la persona  6  
Introducció a la ciència política  6  
Dret romà  6  
Introducció a la sociologia  6  
Introducció al dret processal  6  
Història del dret i de les institucions  6  
Economia política  6  
Dret administratiu I  6  
Dret dels contractes i de les obligacions  6  
Fonaments d’anàlisi política  6  
Total  72

Segon curs  Crèdits
Dret processal civil I  5  
Fonaments de dret penal  3  
Dret internacional públic I  4  
Dret mercantil I  6  
Institucions de la Unió Europea  3  
Dret constitucional. Drets i llibertats  4  
Metodologia de la investigació social  6  
Dret de la responsabilitat civil 3  
Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya  4  
Dret processal civil II  3  
Dret de societats  3  
Dret de la propietat i drets reals  5  
Bases de la responsabilitat penal 5  
Despesa pública i recursos per al seu finançament  4  
Dret del treball I  4  
Introducció a la ciència política II  6  
Total  68

Tercer curs Crèdits   
Dret tributari  5  
Dret internacional públic II  3  
Dret administratiu II  4  
Dret penal. Part especial  6  
Dret mercantil II  4  
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Crèdits
Dret processal penal  4
Dret del treball lI  3  
Història política, social i de l’estat contemporani  6  
Dret de la seguretat social  4  
Sistema tributari espanyol I  4  
Dret mercantil III  4  
Dret administratiu III  4  
Dret internacional privat I  4  
Dret de família  3  
Gestió pública  6  
Sistemes polítics comparats  6  
Total  70

Quart curs  Crèdits  
Dret de successions  4  
Sistema tributari espanyol II  4  
Dret eclesiàstic de l’estat  4  
Filosofia del dret  4  
Dret internacional privat II  4  
Dret de la Unió Europea  4  
Teoria política  6  
Eines de recerca politològica  3  
Metodologia jurídica  3  
Partits polítics i sistemes de partits  6  
Comportament polític i electoral  6  
Cultura política, comunicació i opinió pública  6
Estadística aplicada a la ciència política   3  
Ciència de l’administració  6  
Total  63

Cinquè curs   Crèdits 
Relacions internacionals i organitzacions 
internacionals  6  
Anàlisi de polítiques públiques  6  
Acció col·lectiva: moviments socials i grups de pressió  6  
Estat i règims de benestar  6  
Teories de la democràcia i la justícia  6  
Govern local  6  
Política catalana i espanyola  6  
Treball final de grau Dret  9  
Treball final de grau CPA  9  
Total  60

Sortides professionals 

La doble titulació en Dret i Ciències Polítiques i de l’Ad-
ministració combina les dimensions politològica i jurí-
dica, necessàries per formar juristes que al mateix temps 
siguin especialistes en l’anàlisi, la gestió i la innovació, 
tant en l’àmbit públic com en el privat. Amb la formació 
que s’ofereix, adquiriràs coneixements multidisciplina-
ris que et permetran adaptar-te a una multitud de tipo-
logies laborals, incloses les noves demandes professio-
nals.
Concretament, en qualitat de jurista, podràs desenvolu-
par l’exercici professional lliure com a advocat, notari o 
registrador. També podràs treballar per a empreses com a 
assessor jurídic. Un altre camp professional és el de l’Ad-
ministració de justícia, ja sigui treballant en oficines judi-
cials, en qualitat de jutge, fiscal o secretari judicial, o com 
a procurador dels tribunals.
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La doble titulació et situarà en unes condicions excel-
lents per integrar-te a l’Administració pública, tant l’es-
tatal, autonòmica o local com la de la Unió Europea o 
d’altres organismes internacionals. 
Igualment, tindràs la possibilitat de ser contractat en 
l’àmbit privat, en empreses d’assessoria, consultoria, 
recerca, gestió i realització d’estudis demoscòpics, o 
com a tècnic i assessor de partits polítics, sindicats, 
associacions empresarials, gremis, col·legis professio-
nals, etc. Igualment, nombroses entitats (associacions, 
cooperatives, ONG, etc.) busquen perfils amplis com 
els que aquesta doble titulació ofereix. També els mit-
jans de comunicació ofereixen llocs per a persones amb 
coneixements jurídics i expertes en anàlisi política, 
gestió pública i relacions internacionals. D’altra banda, 
s’obren possibilitats també en organismes internacio-
nals i d’acció exterior. Finalment, cal esmentar l’àmbit 
de la recerca i la formació: universitats i instituts de re-
cerca, i centres d’ensenyament secundari i de formació 
contínua.

Competències adquirides

Amb aquest doble grau adquiriràs coneixements, ha-
bilitats i competències imprescindibles en el món la-
boral, que et permetran analitzar situacions jurídiques 
i dissenyar estratègies per solucionar-les, comprendre 
i avaluar críticament la informació jurídica dels dife-
rents sectors de l’ordenament jurídic, raonar i argu-
mentar jurídicament, i desenvolupar i argumentar en 
públic un discurs jurídic. També podràs, gràcies a la 
formació en ciències polítiques i de l’Administració, 
planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques pú-
bliques; comprendre la planificació i la gestió adminis-
tratives; comunicar-te amb eficiència oralment i per 
escrit; dissenyar i fer el seguiment de diagnosis, estu-
dis de necessitats, plans estratègics i programes d’ac-
tuació per a la implementació de polítiques públiques; 
comprendre el marc legal de l’activitat que realitzen les 
administracions públiques, etc.
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Accés a la universitat

Per accedir al primer curs d’un estudi universitari 
cal fer la preinscripció universitària. És un sistema 
coordinat de distribució dels estudiants que garanteix 
la igualtat de condicions en el procés d’ingrés i 
d’admissió al primer curs de qualsevol estudi de grau.  
La preinscripció es formalitza al portal d’accés a 
la universitat: https://accesuniversitat.gencat.cat, 
generalment durant el mes de juny. 

Per a més informació: www.udg.edu/acces

Qui pot fer la preinscripció universitària? 

- Estudiants amb PAU i assimilats 
(titulacions equivalents de plans educatius anteriors).*

- Estudiants amb el títol de tècnic superior i assimilats.*
- Estudiants amb titulació universitària i assimilats.
- Estudiants amb la prova d’accés per a més grans de

25 anys
- Estudiants amb la prova d’accés per a més grans de

45 anys
- Estudiants amb l’accés per a més grans de 40 anys
- Estudiants de sistemes educatius estrangersa- Es-
tudiants de sistemes educatius estra

* La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi 
de grau es calcula sumant la nota d’accés (mínim 5 i màxim 10) i 
les qualificacions de les matèries superades a la fase específica (i 
matèria comuna d’opció, si escau) que, un cop ponderades (segons 
el coeficient que correspongui: 0,1 o 0,2), donin les notes més altes. 
L’estudiant obté una nota d’admissió específica per a cada títol de 
grau i per a cada universitat on sol·liciti ser admès.
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Matèries
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Paràmetres de ponderació

Els paràmetres de ponderació de les matèries de 
modalitat de batxillerat es poden consultar a: 
www.udg.edu/ponderacions

Paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat 
de la fase específica de les PAU per a la preinscripció 
universitària:
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 Facultat de Dret 
Campus Montilivi

C. de la Universitat de Girona, 12
17003 Girona
Tel. 972 41 81 00
www.udg.edu/fd
deg.dret@udg.edu

Com arribar a la UdG
www.udg.edu/comarribar

Campus Montilivi

1. Facultat de Ciències Econòmiques 
i Empresarials

5. Biblioteca Montilivi

7. Edifici Tallers

2. Facultat de Dret

3. Facultat de Ciències 4. Aulari comú

6. CIAE

8. Mòduls centrals

9. Politècnica IV 10. Politècnica II

11. Politècnica I 12. Politècnica III
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Informa’t

CIAE. Centre d’Informació i Assessorament dels 
Estudiants 
Campus Montilivi. Edifici CIAE
Tel. 972 41 80 46 
informacio@udg.edu 
www.udg.edu/ciae

Accés: www.udg.edu/acces
Beques i ajuts: www.udg.edu/beques

Matrícula: www.udg.edu/matrícula
Orienta’t en 5 minuts: www.udg.edu/
orientaten5minuts

La UdG a un clic

I si vols continuar estudiant… 

Màsters universitaris 
Campus Montilivi. Edifici CIAE
Tel. 972 41 88 43 / 648 53 75 43
masters@udg.edu 
www.udg.edu/masters

Escola de Doctorat
Campus Montilivi. Edifici CIAE
Tel. 972 41 80 48/06 
sec.edoctorat@udg.edu
www.udg.edu/doctorat

Formació continuada
Fundació UdG: Innovació i Formació
Parc Científic i Tecnològic de la UdG 
Centre d’Empreses - Giroemprèn
Tel. 972 210 299 
info.fundacioif@udg.edu 
www.fundacioudg.org/

Serveis a l’estudiant 

Allotjament UdG
Moduls centrals
Mòdul 20 - OI
Campus Montilivi
allotjament@udg.edu
www.udg.edu/allotjament

Borsa de treball i pràctiques en empreses
Mòduls centrals
Mòdul 27
Campus Montilivi
Tel. 972 41 80 76
borsa@udg.edu
www.udg.edu/borsa

Idiomes
Servei de Llengües Modernes
Campus Montilivi
Edifici de Dret – nivell 0
Tel. 972 41 82 64
llengues@udg.edu 
www.udg.edu/llengues

Mobilitat i intercanvi
Oficina Internacional
Campus Montilivi - Mòdul 20
Tel. 972 41 80 28 
cap.oi@udg.edu
www.udg.edu/mobilitat
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Activitats esportives
Servei d’Esports
Campus Montilivi - Zona esportiva 
Tel. 972 41 80 60 
esports@udg.edu 
www.udg.edu/esports

Biblioteca
www.udg.edu/biblioteca
Unitat Barri Vell
Tel. 972 41 80 30 
biblioteca.barrivell@udg.edu 
Unitat Campus Centre
Tel. 972 41 83 49 
biblioteca.campuscentre@udg.edu
Unitat Montilivi
Tel. 972 41 83 98 
biblioteca.montilivi@udg.edu

Oficina de Salut Laboral UdG
Mòduls centrals - mòdul 20-029
Campus Montilivi
Tel. 972 41 98 03
osl@udg.edu
www.udg.edu/ca/salutlaboral

Unitat de Compromís Social

Campus Montilvi - Mòdul 23
Tel. 972 41 80 77
compromis.social@udg.edu
www.udg.edu/compromis-social

Cooperació universitària per al desenvolupament
Tel. 972 41 80 77
cooperacio@udg.edu
www.udg.edu/cooperacio

Voluntariat
Tel. 972 41 80 77
voluntariat@udg.edu
www.udg.edu/voluntariat

Inclusió
Tel. 972 41 96 47
inclusio@udg.edu
www.udg.edu/inclusio

Igualtat de gènere
Tel. 972 41 96 47
igualtat@udg.edu
www.udg.edu/igualtat-genere

Sostenibilitat
Tel. 972 41 98 50
sostenibilitat@udg.edu
www.udg.edu/sostenibilitat

Formació per a més grans de 50 anys
Tel. 972 41 87 50
formacio50@udg.edu
www.udg.edu/formacio50

Promoció de la salut
Tel. 972 41 95 65
promociosalut@udg.edu
www.udg.edu/promocio-salut
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Fes sentir la teva veu

Consell d’Estudiants
Campus de Montilivi -Mòdul 20
Tel. 972 41 81 16 
consell.estudiants@udg.edu 
www.udg.edu/consellestudiants

Associacions d’estudiants
Consell d’associacions
Campus Montilivi – Mòdul M20-07
Espai Àgora
consell.associacions@udg.edu 
www.udg.edu/consellassociacions 

#UdGExperience




