GRADUAT I GRADUADA EN CRIMINOLOGIA
GRADUAT I GRADUADA EN CRIMINOLOGIA
BRANCA CONEIXEMENT

ENSENYAMENT

DEDICACIÓ

CRÈDITS

PLACES

Ciències Socials i Jurídiques

presencial / a distància

temps complet / temps parcial

240 ECTS

240 *

CENTRE
Facultat de Dret

* Almenys s'oferiran 70 en grup en línia.
OBJECTIUS GENERALS DEL TÍTOL
L'objectiu fonamental del títol és formar professionals que donen resposta a la necessitat que té la societat de prevenció i control de la
delinqüència i de seguretat, amb un coneixement global de les àrees relacionades amb el fet criminal i la conducta desviada, que els capacite
per a l'exercici professional en l'àmbit del sistema de justícia penal i de la seguretat, pública i privada, desenvolupant habilitats i destreses
criminològiques, psicosocials, jurídiques i científiques, i adaptar-se de manera eficient a un entorn de ràpida evolució. Tot això amb la
finalitat última de contribuir juntament amb altres professionals a identificar, prevenir i intervenir en problemes relatius al delicte, el
delinqüent, les conductes desviades i la victimització. Els graduats i graduades en Criminologia podran exercir funcions en l'àmbit policial,
en l'Administració de Justícia, l'administració penitenciària, en programes comunitaris i de prevenció, i d'intervenció sobre la marginalitat,
oficines d'atenció a les víctimes, etc. Així mateix, ha de preparar els futurs graduats i graduades per a la seua especialització en estudis de
postgrau, en els quals podran completar una formació més especialitzada i ajustada a un perfil professional concret.
A partir del que s’acaba d’exposar i considerant el conjunt de competències que es defineixen per a aquesta titulació, es poden destacar els
següents objectius generals del grau en Criminologia de la Universitat d'Alacant:


Proporcionar als graduats i graduades els coneixements, habilitats, destreses i aptituds necessàries per a l'exercici de professions
relacionades amb l'anàlisi del fenomen criminal, la victimització i les respostes al crim i la desviació.



Desenvolupar la capacitat dels estudiants d'aplicar els seus coneixements criminològics en la resolució de problemes pràctics.



Estimular la capacitat dels estudiants per a elaborar informes professionals (criminològics), dissenys d'investigació criminològica, etc.



Fomentar l'adquisició de destreses que permeten a l'estudiant un aprenentatge autònom.

PERFILS PROFESSIONALS
Els graduats i graduades en Criminologia podran exercir funcions en l'àmbit policial, en l'Administració de Justícia o l'Administració
penitenciària, en programes comunitaris i de prevenció, i d'intervenció sobre la marginalitat, oficines d'atenció a les víctimes, etc.
Professions per a les quals capacita:
L'àmbit professional del criminòleg és molt ampli i divers. Abasta des de les activitats policials i/o victimològiques en l'àmbit de la seguretat
pública fins a les de la seguretat privada (directors i caps de seguretat privada), o fins i tot en els àmbits penitenciari i judicial (participació
en els equips tècnics i en la Junta de Tractament de les Institucions penitenciàries o d'assessorament del jutjat de vigilància o del de menors,
assistència a víctimes, etc.).
Per resolució del Ministeri de l'Interior de 21/08/2013, el grau en Criminologia amb itinerari en Investigació Privada està reconegut a l'efecte
de l'habilitació per a l'exercici professional com a detectiu privat.
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ESTRUCTURA
PLA D'ESTUDIS
D’ESTUDISPER
PERTIPUS
TIPUSDEDE
MATÈRIA
ESTRUCTURA DEL
DEL PLA
MATÈRIA
TIPUS DE MATÈRIA
Formació bàsica (FB)
Obligatòries (OB)
Optatives incloses
Pràctiques Externes (OP)
Treball de Fi de Grau
Total crèdits

CRÈDITS
60
138
36
6
240

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS
PRIMER CURS
Semestre 1

SEGON CURS

Semestre 2

Introducció a la
Psicologia
6 ECTS

Introducció a
l'Estadística
6 ECTS

Introducció a la
Sociologia
6 ECTS

Introducció a la
Ciència Política
6 ECTS

Introducció a la
Criminologia
6 ECTS

Introducció
a l'Antropologia
Social
6 ECTS

Introducció al
Dret
Administratiu
6 ECTS

Constitució: el
Sistema de Drets
i Llibertats
6 ECTS

Mètodes
Dret, Ètica i Drets
d'Investigació en
Humans
Ciències Socials
6 ECTS
6 ECTS

Semestre 3
Tècniques
d'Investigació
Qualitatives i
Quantitatives
9 ECTS

TERCER CURS

Semestre 4

Semestre 5

QUART CURS

Semestre 6

Semestre 7

Prevenció i
Tractament de la
Delinqüència
6 ECTS

Dret Penitenciari
6 ECTS

Treball de Fi de
Grau (1) (2)
6 ECTS

Mediació i
Resolució
Alternativa de
Conflictes
6 ECTS

Assignatura
Optativa (3)
6 ECTS

Sociologia de la
Desviació
6 ECTS

Responsabilitat
Jurídica del
Menor
6 ECTS

Assignatura
Optativa (3)
6 ECTS

Procés Penal
Medicina Legal i 6 ECTS
Ciències Forenses
9 ECTS
Penologia
6 ECTS

Dret Penal. Part
Especial
9 ECTS

Semestre 8

Teories
Criminològiques
7,5 ECTS

Criminologia
Aplicada
7,5 ECTS

Psicologia
Criminal
7,5 ECTS

Fonaments de
Dret Penal
7,5 ECTS

Política Criminal
Desenvolupament
7,5 ECTS
Psicològic de la
Responsabilitat
Social del Menor
6 ECTS

Assignatura
Optativa (3)
6 ECTS

Assignatura
Optativa (3)
6 ECTS

Sociologia
del Dret
6 ECTS

Introducció al
Dret Processal
6 ECTS

Psicopatologia del
Victimologia
Comportament
7,5 ECTS
Delictiu
6 ECTS

Assignatura
Optativa (3)
6 ECTS

Assignatura
Optativa (3)
6 ECTS

(1)
Prèviament a l'avaluació del Treball de Fi de Grau, l'estudiant ha d'acreditar les competències en un idioma estranger. Entre altres formes d'acreditació,
a la Universitat d'Alacant es considera necessari superar com a mínim, el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les Llengües Modernes, que podrà
ser elevat en el futur.
(2)

L'alumnat que elegisca l'itinerari Investigació Privada haurà de realitzar un Treball Fi de Grau específic d'aqueix itinerari.

Les assignatures optatives, concentrades en el quart curs, s'han agrupat en tres especialitats que es corresponen amb tres perfils professionals ben
definits: l'àmbit de la Seguretat Pública, el de la Investigació Privada i l'Administració de Justícia. D’aquesta manera es persegueix que l'alumnat
aprofundisca i complete la seua formació en les matèries que resulten més afins dins del caràcter eminentment generalista de la major part del títol (198
ECTS són comuns entre matèries bàsiques i obligatòries), i que s'inicie alhora el camí de l'especialització professional que es continuarà en els cursos de
postgrau. La menció dels itineraris en el suplement al títol s'obté únicament si se superen les assignatures que hi estan vinculades. L'optativitat dels
itineraris en Seguretat Pública i en Administració de Justícia és de 24 crèdits ECTS, respectivament. Els alumnes que opten per algun d'ells hauran de elegir,
a més, una de les assignatures optatives comunes que s'ofereixen (6 ECTS). L'itinerari en Investigació Privada comprèn un total de 30 crèdits ECTS. Per a
completar la resta de l'optativitat i aconseguir els 36 crèdits ECTS previstos en el Pla d'Estudis, l'alumnat de qualsevol dels tres itineraris pot elegir entre la
resta de les matèries optatives oferides fora d'itinerari. En qualsevol cas, es podran elegir els 36 crèdits lliurement d'entre les assignatures oferides, incloses
la realització de pràctiques externes (6 ECTS) així com la de determinades activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de
cooperació que fixe la Universitat, per les quals podrà obtenir un reconeixement acadèmic de fins a un màxim de sis crèdits optatius.
(3)

ITINERARI 1:
SEGURETAT PÚBLICA

ITINERARI 2:
INVESTIGACIÓ PRIVADA

Policia Administrativa
Dret del Treball *
6 ECTS
Policia Judicial

Dret Civil *
6 ECTS

Violència de gènere
Dret Mercantil *
6 ECTS

6 ECTS

ITINERARI 3:
OPTATIVA COMÚ DELS
FORA D'ITINERARI
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA ITINERARIS 1 i 3 (a elegir 6 ECTS) (a elegir 6 ECTS)
Psicologia del Testimoniatge Profiling: Perfil Psicocriminològic Psicòpates i Assassins
6 ECTS del Delinqüent
6 ECTS Múltiples
6 ECTS

Policia Científica i Laboratori Deontologia Professional
Una assignatura optativa
6 ECTS Forense
6 ECTS
6 ECTS dels altres itineraris 6 ECTS
Entomologia Forense
6 ECTS

Psiquiatria Forense
6 ECTS

Pràctiques Externes
6 ECTS

6 ECTS

Intervenció Psicològica Mitjans Tecnològics en la Ús i Abús de Fàrmacs i
en Crisis, Catàstrofes i
Investigació Privada *
Drogues
6 ECTS
Emergències
6 ECTS
6 ECTS
Deontologia Professional *
* Es necessari cursar aquestes assignatures per a obtenir la habilitació com a detectiu privat.
6 ECTS
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