
16 17

Doble grau en Dret i 
Ciències Polítiques i 
de l’Administració
Durada mínima: 5 anys / Crèdits ECTS: 333 / 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 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.

GUIA  DRET 21-22.indd   18GUIA  DRET 21-22.indd   18 17/01/2022   09:0517/01/2022   09:05



18 19

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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