
El Màster en Advocacia s'adreça a graduats i graduades en dret que 
vulguen completar la formació requerida per a accedir a l'advocacia i 
llicenciats i llicenciades en dret que es proposen obtenir un complement 
formatiu enfocat a l'exercici pràctic de la defensa i assistència jurídica.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic, des de març 
fins a setembre, en diversos períodes, gestionada per la Unitat 
d'Accés. Una vegada admès, s'indicarà el procediment de matrícula a 
través d'UAcloud.

Taxes: les taxes de matrícula, les estableix anualment la 
Generalitat Valenciana, mitjançant decret del Consell. 

+info:  https://sa.ua.es/va/preinscripcion-master/

ADREÇAT A PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES

Advocacia

Facultat de Dret
facu.dret@ua.es
965 90 37 94
https://derecho.ua.es/va/master/advocacia.html

INFORMACIÓ I CONTACTE

Places oferides: 140.
Per a ser admès/a en el Màster Universitari en Advocacia és 
necessari complir el requisit de:

-  Estar en possessió del títol de Llicenciat en Dret, Graduat en Dret per 
una Universitat Espanyola.

- Titulacions obtingudes a l'estranger: Estar en possessió de la 
credencial que acredita l'homologació o convalidació de la titulació en 
Dret espanyol. 

Sala de juís de la Facultat de Dret on els 
estudiants realitzen juís simulats.
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

En virtut del conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat 
d'Alacant i l'Il·lustre Col·legi Provincial d'Advocats d'Alacant, la Facultat 
de Dret de la Universitat d'Alacant ofereix, des del curs 2012-2013, el 
Màster en Advocacia, que té l'objectiu principal de millorar la capacitació 
professional dels futurs advocats i advocades, amb la finalitat de garantir 
un assessorament i una defensa jurídica de qualitat, com a elements 
essencials del dret fonamental a la tutela judicial efectiva.

OBJECTIUS

Compliment els requeriments de formació que estableix la Llei 
34/2006, de 30 d'octubre per a l'accés a l'exercici de l'advocacia.
Formar els futurs advocats i advocades per a garantir l'exercici del dret 
fonamental a la tutela judicial efectiva dels ciutadans.
Facilitar la futura inserció professional dels egressats, mitjançant el 
coneixement del marc jurídic i l'entorn real de l'exercici professional de 
l'advocacia.
Aprofundir en la importància pràctica dels valors democràtics i dels 
valors ètics i deontològics per a l'exercici de la professió.
Preparar l'alumnat per a acreditar la capacitació professional.

COMPETÈNCIES

Tenir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els 
coneixements jurídics especialitzats a la realitat canviant a què 
s'enfronten els advocats, per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte 
en relació amb els interessos encomanats o l'exercici professional 
davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions 
d'assessorament legal.
Desenvolupar destreses i habilitats per a elegir l'estratègia correcta per 
a defensar els drets dels clients, tenint en compte les exigències dels 
diversos àmbits de la pràctica professional.
Conèixer les tècniques per a esbrinar i establir els fets en els diversos 
tipus de procediments, especialment la producció de documents, els 
interrogatoris i les proves pericials.
Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el 
marc dels sistemes de tutela jurisdiccional nacionals i internacionals.
Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i trobar 
solucions a problemes amb mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en 
les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o 
l'autoritat pública i entre advocats.
Conèixer i avaluar les responsabilitats vinculades a l'exercici de 
l'activitat professional, incloent-hi el funcionament bàsic de 
l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social 
de l'advocat.

MODALITAT I LLENGUA VEHICULAR

Totes els matèries s'impartixen seguint una metodologia ensenyança / 
aprenentatge de caràcter presencial a través de classes teòriques i 
pràctiques de caràcter participatiu que és desenrotllaran en castellà com a 
llengua vehicular.

la supervisió de magistrats, jutges, secretaris i funcionaris de carrera en 
actiu, que tramiten els casos en què intervé l'alumnat com si es tractara 
d'assumptes reals. S'hi avalua la correcció tecnicojurídica dels 
escrits processals, el compliment dels terminis, la relació amb els 
procuradors, realitzant vistes i compareixences, resolent els casos 
plantejats i els recursos formulats contra les resolucions. 

Finalment, el treball de fi de màster és una activitat per a plasmar 
l'experiència formativa de l'estudiant en forma d'elaboració d'un 
expedient o d'un dictamen relatiu a un cas concret relacionat amb les 
matèries objecte d'estudi en la titulació.

 TOTAL DE CRÈDITS: 90 ECTS

Identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a 
resoldre'ls, establir l'abast del secret professional i de la 
confidencialitat i preservar la independència de criteri.
Saber identificar els requeriments de prestació i organització 
determinants per a l'assessorament jurídic.
Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i 
comercial de la professió d'advocat, a més del marc jurídic associatiu, 
fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.
Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i 
interdisciplinaris.
Saber desenvolupar destreses que permeten millorar l'eficiència del 
treball i potenciar el funcionament global de l'equip o institució en què 
el desenvolupa.
Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i 
col·lectius disponibles per a l'exercici de les diferents modalitats 
organitzatives de la professió d'advocat.
Saber exposar, oralment i per escrit, fets i extraure'n argumentalment 
conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a què 
s'adrecen, d'acord amb les modalitats de cada àmbit procedimental.
Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que faciliten 
l'exercici de la professió d'advocat en les relacions amb els ciutadans, 
amb altres professionals i amb les institucions.

PLA D'ESTUDIS

El programa formatiu inclou matèries transversals necessàries per a 
exercir l'advocacia, com són el marc jurídic col·legial i la pràctica en 
tècniques i instruments de la professió. S'afigen les matèries que es 
podrien integrar dins dels quatre ordres judicials. Amb aquesta 
estructura es pretén d'un costat, combinar la formació 
generalista en les competències, habilitats i actituds requerides 
per a l'exercici de l'advocacia i, d'un altre, la seua aplicació  a 
àmbits d'especialització material més específics.

La realització de pràctiques externes permet la translació dels 
resultats de l'aprenentatge aconseguits a una experiència real d'exercici 
professional. 

Els judicis es duen a terme a la Sala de Judicis de la Facultat de Dret sota 
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PRIMER CURS ECTS SEMESTRE 

ARGUMENTACIÓ JURÍDICA PER A ADVOCATS 3 1 
PRÀCTICA CIVIL ESPECIALITZADA 6 1 
PRÀCTICA MERCANTIL ESPECIALITZADA 4 1 
PRÀCTICA PENAL I PENITENCIÀRIA 4,5 1 
PRÀCTICA PROCESSAL CIVIL I MERCANTIL 7 1 
PRÀCTICA PROCESSAL PENAL 4,5 1 
PREPARACIÓ DE LA PROVA 1 1 
PRÀCTICA ADMINISTRATIVA I CONTENCIÓS-ADMINISTRATIVA 7 2 
PRÀCTICA DEL DRET DEL TREBALL I DE LA 
SEGURETAT SOCIAL

5 2 

 PRÀCTICA TRIBUTÀRIA 4 2 

PRÀCTIQUES EXTERNES I 15 2 

SEGÒN CURS ECTS SEMESTRE 

DEONTOLOGÍA PROFESSIONAL 3 
EXERCICI PROFESSIONAL I ORGANITZACIÓ COL·LEGIAL BÀSICA 3 3 

 PRÀCTIQUES EXTERNES II 15 

TÈCNIQUES D'ORATÒRIA I TÈCNIQUES 
D'INTERROGATORI DE TESTIMONIS 

2 

TREBALL DE FI DE MÀSTER 6 3 




