
GRADUAT I GRADUADA EN DRET 

BRANCA CONEIXEMENT ENSENYAMENT DEDICACIÓ CRÈDITS PLACES CENTRE 

Ciències Socials i Jurídiques presencial temps complet / temps parcial 240 ECTS 240 Facultat de Dret 

Existència de grup d’Alt Rendiment Acadèmic (ARA). 

OBJECTIUS GENERALS DEL TÍTOL 

El propòsit fonamental d'aquesta titulació és formar professionals en l'àmbit del Dret. Es persegueix una formació generalista en la 
disciplina, amb vista a la preparació d'experts que puguen assumir una àmplia varietat de perfils professionals, que reflectisca, al seu torn, 
a través dels itineraris d'optatives de l'últim curs el caràcter versàtil del títol. Amb aquesta finalitat, el pla d'estudis pretén una formació en 
totes les àrees jurídiques, que ha de permetre no només l'obtenció d'una sèrie de competències específiques en les diferents disciplines, 
sinó la consecució d'una sèrie de capacitats genèriques que faciliten la inserció laboral dels graduats i de les graduades en distints i canviants 
entorns professionals. Així mateix, ha de preparar els futurs graduats i graduades per a la seua especialització en estudis de postgrau, en 
els quals podrà completar-se una formació més especialitzada i ajustada a un perfil professional concret. 
D'acord amb el que s’ha exposat, i tenint en compte el conjunt de competències que es defineixen per a aquesta titulació, es poden destacar 
els objectius generals següents del grau en Dret de la Universitat d'Alacant: 

1. Transmetre als estudiants l'interès per l'aprenentatge del Dret, tant en la seua dimensió acadèmica i científica d’aquest com en la
professional.

2. Proporcionar als graduats els coneixements, les habilitats, les destreses i les aptituds necessàries per a l'exercici d'una professió
jurídica, en la seua àmplia varietat de possibilitats.

3. Desenvolupar la capacitat dels estudiants per a aplicar els seus coneixements jurídics en la resolució de problemes pràctics, i
afrontar-los  amb prou capacitat de decisió.

4. Estimular la capacitat dels estudiants tant per a redactar escrits, fer informes professionals i treballs científics de qualitat en l'àmbit
del Dret, com per a poder comunicar-se oralment en els fòrums que escaiga.

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

PERFILS PROFESSIONALS 

La titulació universitària de graduat o graduada en Dret està considerada com una de les més versàtils per al món professional, i la formació 
jurídica i el títol universitari que l'acompanya, és requisit per a l'accés a les professions d'advocat, advocada, procurador, procuradora, 
assessor jurídic, assessora jurídica, i també per a poder accedir a les oposicions de Judicatura, Fiscalia, Advocacia de l'Estat, Notaries i 
Registres, Cossos Diplomàtics i Lletrats dels diferents organismes públics de l'Administració estatal, autonòmica, local i comunitària.  

L'interès acadèmic i professional de la titulació de Dret es demostra per l'alta demanda que tenen aquests estudis en la Universitat d'Alacant. 

La que es considera l'eixida "natural" d'aquesta carrera, l'exercici de l'advocacia és una de les opcions per la qual poden decantar-se els 
graduats en Dret, ja siga dedicant-se a l'exercici lliure de la professió d'advocat, ja siga integrant-se en lloc d'assessoria jurídica en empreses 
i entitats de la més activitat variada. Una altra professió freqüent derivada d'aquest grau és la de procurador dels tribunals. Cal destacar 
igualment que els graduats en Dret poden optar a altres professions jurídiques, sempre que facen les oposicions corresponents. 
Entre les més tradicionals, es poden assenyalar les següents: notaries, judicatura, fiscalia, advocat de l'Estat, registres, cossos diplomàtics, 
lletrats dels diferents organisme públics a tots els nivells de l'administració: local, estatal, autonòmica o comunitària. 
Un professional en Dret ha de ser capaç de: manejar el raonament jurídic i resoldre problemes legals. Aplicar estratègies i mètodes de 
negociació, mediació i conciliació. Dialogar amb fluïdesa amb professionals d'altres àrees. Dissenyar i operar transaccions. Interpretar i 
redactar informes i documents jurídics d'ordre legal, contractual i jurisdiccional.  

Un elenc no exhaustiu d'eixides professionals dels graduats en Dret podria trobar-se en les professions següents: 

1. ADVOCAT. PROCURADOR: despatxos d'advocats, col·legis d'advocats, procuradors, col·legis de procuradors.
2. NOTARI, REGISTRADOR: notaris, col·legis de notaris, registradors, col·legis de registradors.
3. FUNCIONARI D'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA: JUTGE, FISCAL, SECRETARI: jutjats de 1a instància, ministeri fiscal, tribunals

superiors, secretaris de jutjat.
4. FUNCIONARI D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. ESCALA SUPERIOR (advocat de l'Estat, TAC, etc.).
5. FUNCIONARI D'ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. ESCALA MITJANA (administracions central, territorial i local).
6. FUNCIONARI D'ORGANITZACIONS INTERNACIONALS (UE, OTAN, ONU, etc.): Unió Europea, altres organitzacions internacionals.
7. EMPRESA PRIVADA: banca, gran empresa, pimes, assessories. Consultories.
8. ASSOCIACIONS I ORGANITZACIONS NO PÚBLIQUES: sindicats, ONG, altres associacions.



ESTRUCTURA DEL PLA D'ESTUDIS PER TIPUS DE MATÈRIA 

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS 
Formació bàsica (FB) 60 
Obligatòries (OB) 138 
Optatives incloses 
pràctiques externes (OP) 

36 

Treball de Fi de Grau 6 
Total crèdits 240 

DISTRIBUCIÓ PER CURSOS 

PRIMER CURS SEGON CURS TERCER CURS QUART CURS 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 

Dret Romà 
6 ECTS 

Introducció al 
Dret Civil i Dret 
de la Persona 
6 ECTS 

Dret de 
Llibertat de 
Creences 
6 ECTS 

Introducció a la 
Comptabilitat 
6 ECTS 

Dret del 
Treball I 
6 ECTS 

Dret del 
Treball II 
6 ECTS 

Assignatura 
Optativa 
d'Itinerari (1) 

6 ECTS 

Assignatura 
Optativa 
d'Itinerari (1) 

6 ECTS 

Història del 
Dret Espanyol i 
de les 
Institucions 
6 ECTS 

Introducció al 
Dret Processal 
6 ECTS 

Dret 
d'Obligacions i 
Contractes 
7,5 ECTS 

Filosofia del 
Dret 
6 ECTS 

Dret Financer i 
Tributari I 
7,5 ECTS 

Dret Financer i 
Tributari II 
7,5 ECTS 

Assignatura 
Optativa 
d'Itinerari (1) 
6 ECTS 

Assignatura 
Optativa 
d'Itinerari (1) 

6 ECTS 

Introducció a 
l'Economia 
6 ECTS 

Dret 
Administratiu I 
9 ECTS 

Drets Reals i 
Hipotecaris 
6 ECTS 

Dret 
Internacional 
Privat 
9 ECTS 

Assignatura 
Optativa 
d'Itinerari (1) 

6 ECTS Dret 
Administratiu II 
7,5 ECTS 

Dret de Família 
i Successions 
7,5 ECTS 

Dret 
Internacional 
Públic 
7,5 ECTS Constitució i 

Sistema de 
Fonts 
6 ECTS 

Dret Penal. Part 
Especial 
6 ECTS 

Assignatura 
Optativa Fora 
d'Itinerari (1) 

6 ECTS Constitució: 
Drets i 
Llibertats i 
Institucions de 
l'Estat 
9 ECTS 

Dret Penal. Part 
General 
9 ECTS 

Dret Processal 
9 ECTS 

Dret 
Mercantil II 
9 ECTS 

Dret de la Unió 
Europea 
9 ECTS Teoria del Dret 

6 ECTS 

Dret 
Mercantil I 
6 ECTS 

Treball de Fi de 
Grau 
6 ECTS 

(1) Les assignatures optatives, s'han concentrat en el quart curs i s'han agrupat en tres itineraris, en funció dels principals perfils professionals dels
graduats en Dret, a saber: l'Administració de Justícia, l'Assessorament Jurídic Empresarial i l'Administració Pública. Aquests itineraris es triaran pels/les
estudiantes en bloc i la superació de les 5 assignatures que integren l'itinerari triat durà amb si l'esment del mateix en el suplement al títol. L'agrupació
de les matèries optatives per itineraris pretén que l'alumne aprofundisca i complete la seua formació, en aquelles 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
l’optativitat d'itinerari és de 30 crèdits). Aquesta matèria s'agrupa en tres itineraris, cadascun dels quals està format per assignatures que de forma
coherent presenten una orientació que permet a l'estudiant completar la seua formació.

ITINERARI 1:  
ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 

ITINERARI 2:  DRET 
PATRIMONIAL I DE L'EMPRESA 

ITINERARI 3: 
DRET PÚBLIC 

FORA D'ITINERARI 
PRÀCTIQUES 
EXTERNES 

Execució Civil i  
Processos Civils Especials 
6 ECTS 

Dret de Societats 
6 ECTS 

Procés  
Contenciós-Administratiu 
6 ECTS 

Introducció a les  
Relacions Internacionals  
6 ECTS 

Pràctiques Externes 
6 ECTS 

La Prova en el Procés Penal 
6 ECTS 

Dret del Consum 
6 ECTS 

Ordenació del Territori, 
Urbanisme i Medi Ambient 
6 ECTS 

O una assignatura optativa 
dels altres itineraris 
6 ECTS 

Dret de Danys Dret Tributari Empresarial 
6 ECTS 

Procediments Tributaris i 
Pressupostaris 
6 ECTS 

Dret Concursal 
6 ECTS 

Dret de la Seguretat Social 
6 ECTS 

Justícia Constitucional i 
Interpretació Constitucional 
6 ECTS 

Dret Penitenciari 
6 ECTS 

Dret Penal Econòmic 
6 ECTS 

Nacionalitat i Estrangeria 
6 ECTS 

6 ECTS  




