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Doble grau en Dret  
i Criminologia

Durada mínima: 5 anys / Crèdits ECTS: 360 / Nombre 
orientatiu de places: 10

· 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  342
Pràctiques externes  obligatòries
Treball final de grau  18
Total de crèdits  360

Estructura per cursos
 
Primer curs  Crèdits 
Introducció al dret constitucional   6  
Dret de la persona  6  
Introducció a la ciència política   6  
Dret romà   6  
Introducció a la criminologia   6  
Introducció a la sociologia   6  
Història del dret i de les institucions   6  
Economia política   6  
Dret dels contractes i de les obligacions  6  
Antropologia jurídica   6  
Introducció a la psicologia   6  
Metodologia de la investigació social   6  
Total   72
 
Segon curs  Crèdits   
Dret internacional públic I   4  
Teoria del dret   6  
Institucions de la UE   3  
Dret constitucional. Drets i llibertats   4  
Dret mercantil I   6  
Espai de llibertat, seguretat i justícia   3  
Tècniques d’investigació qualitativa   3  
Dret constitucional. Estatut 
i institucions de Catalunya   4  
Dret administratiu I   6  
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 al dret processal   6  
Mediació i resolució de conflictes socials  6  
Tècniques d’investigació quantitativa   6  
Total   75

Tercer curs   Crèdits  
Fonaments de dret penal   3  
Dret tributari   5  
Dret internacional públic II   3  
Dret administratiu II   4  
Dret de la responsabilitat civil   3  
Dret processal civil I   5  
Dret del treball lI   3  
Prevenció de la criminalitat   6  
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Teories criminològiques   9  
Sistema tributari espanyol    4  
Dret processal civil II   3  
Dret de societats   3  
Dret i societat   6  
Presons i dret penitenciari   6  
Penologia   6  
Justícia de proximitat   6  
Total   75

Quart curs  Crèdits   
Sistema tributari espanyol II   4  
Dret mercantil II   4  
Dret processal penal   4  
Dret de la Unió Europea   4  
Dret penal. Part especial   6  
Política criminal i control social   6  
Immigració i sistema penal   6  
Policia i societat   6  
Dret mercantil III   4  
Dret internacional privat I   4  
Metodologia jurídica   3  
Dret de família   3  
 Dret administratiu III   4  
Dret de la seguretat social   4  
La investigació científica 
aplicada a la criminologia   5  
Criminalitat econòmica   6  
Total   73

Cinquè curs  Crèdits   
Filosofia del dret   4  
Dret eclesiàstic de l’estat   4  
Dret de successions   4  
Dret internacional privat II   4  
Psicologia criminal   6  
Anàlisi de polítiques públiques   6  
Victimologia   6  
Criminologia aplicada   9  
Treball final de grau Criminologia   9  
Pràctiques externes   4  
Treball final de grau Dret   9  
Total   65
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Sortides professionals 

El Grau en Dret t’obre un ampli ventall de possibilitats 
professionals. Podràs desenvolupar l’exercici professi-
onal lliure com a advocat, o exercir pel teu compte com 
a notari o registrador. També podràs treballar per a em-
preses com a assessor jurídic. 

Per la seva banda el Grau de Criminologia et permet de-
senvolupar l’exercici lliure de la professió com a crimi-
nòleg, amb una consultoria, realitzant assessorament 
en temes de prevenció, seguretat, gestió de riscos i de 
problemes criminològics, atenció a les víctimes, etc.

Un altre camp professional és el de l’Administració de 
justícia, ja sigui treballant en oficines judicials, en qua-
litat de jutge, fiscal o secretari judicial, o com a procu-
rador dels tribunals o com assessor o expert crimino-
lògic, assessorant jutges, fiscals, advocats, institucions 
encarregades de les penes i les mesures de seguretat 
en adults i menors, etc. La doble titulació et permetrà 
integrar-te a l’Administració pública, tant l’estatal, au-
tonòmica o local, com la de la Unió Europea o d’altres 
organismes internacionals. Una altra possibilitat és 
que et dediquis a la docència i a la recerca en dret i/o 
criminologia.

Competències adquirides

Amb aquest doble grau adquiriràs coneixements, habi-
litats i competències que et seran d’utilitat en el món 
laboral, com ara analitzar situacions jurídiques i cri-
minològiques, dissenyar estratègies per intervenir-hi 
i solucionar-les, comprendre i avaluar críticament la 
informació jurídica dels diferents sectors de l’ordena-
ment jurídic i de la dimensió social que l’envolta, ra-
onar i argumentar jurídicament i criminològicament, 
desenvolupar i argumentar en públic un discurs jurídic 
o criminològic, etc.
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