
El perfil d'ingrés al Màster Universitari en Investigació Criminal i 
Ciències Forenses per la Universitat d'Alacant correspon a aquelles 
persones graduades o llicenciades en criminologia i dret. Hi ha la 
possibilitat que la Comissió considere necessaris alguns complements 
formatius.

CRITERIS D'ADMISSIÓ
Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic des de maig fins a 
setembre en diversos períodes, gestionada pel Centre de Formació 
Contínua. Una vegada admés, t'indicarem els passos aper a matricular-te 
en línia, a la teua facultat o escola, a través d'UAcloud CV.

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

+info:  http://web.ua.es/va/continua/masters-universitaris.html 

ADREÇAT A

PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES

Investigació 
Criminal i 
Ciències Forenses

Facultat de Dret
facu.dret@ua.es
965 90 35 70 / 965 90 35 73 / 965 90 36 83
965 90 98 96
web.ua.es/va/masters-oficials.html

INFORMACIÓ I CONTACTE

 

Si el nombre de sol·licituds supera el de places oferides, la Comissió 
Acadèmica del Màster avaluarà les sol·licituds d'acord amb aquests criteris:

Expedient acadèmic: 40 % de la valoració final. S'hi tindrà en compte les 
qualificacions en la llicenciatura o en el grau. En cas que l'aspirant 
presente més d'una titulació, es valorarà la més beneficiosa.
Quantitat de crèdits cursats en matèries afins als continguts del Màster i 
qualificacions obtingudes en aquestes matèries: 10 % de la valoració 
final.
Treballs i seminaris realitzats sobre matèries afins al Màster: 5 % de la 
valoració final.
Perfil o trajectòria professional relacionada amb la recerca criminal i les 
ciències forenses: 10 % de la valoració final.
Sol·licitud explicativa de l'aspirant en què expresse tant la motivació per 
a cursar el Màster com l'encaix de les seues expectatives amb les 
exigències per a obtenir-lo: 30 % de la valoració final.
Coneixement d'idiomes acreditat mitjançant certificat oficial 
(preferentment anglés): 5 % de la valoració final.

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.
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

OBJECTIUS:

El Màster Universitari en Investigació Criminal i Ciències Forenses ofereix 
formació especialitzada en la investigació de delictes complexos i en l'ús i 
aplicació de les principals tècniques forenses emprades en aquesta recerca.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES I GENERALS BÀSIQUES

BÀSIQUES
Tenir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de 

ser originals en el desenvolupament o aplicació d'idees, sovint en un context 
de recerca.

Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de 
problemes en entorns nous o poc coneguts, dins de contextos més amplis, o 
pluridisciplinaris, relacionats amb l'àrea d'estudi.

Ser capaç d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de 
formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, 
inclou reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a 
l'aplicació dels coneixements i judicis propis.

Saber comunicar les conclusions pròpies, a més dels coneixements i les 
raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats, 
d'una manera clara i sense ambigüitats.

Tenir les habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant 
d'una manera que ha de ser, en gran part, autodirigida o autònoma.
GENERALS

Capacitat per a comunicar oralment i per escrit, redactar documents 
científics i tècnics, usar el llenguatge especialitzat i comunicar-se amb 
públics especialitzats i no especialitzats, de manera clara i amb llenguatge 
apropiat a l'àmbit de la criminologia.

Capacitat crítica i autocrítica: saber integrar coneixements, valorant-ne 
els fonaments i reflexionant sobre les implicacions socials, ètiques i jurídiques 
que tenen en l'àmbit de la criminologia.

Capacitat d'aprenentatge i autoaprenentatge: cerca d'informació, anàlisi, 
síntesi, crítica, disseny, gestió i execució d'un projecte o treball, de manera 
personal o autònoma, en l'àmbit de la criminologia.

Capacitat de treball en equip: integrar-se i col·laborar activament en la 
consecució d'objectius comuns amb altres persones, àrees o organitzacions, 
en contextos diversos.

Habilitat en les TIC: ús de les tecnologies de la informació i la comunicació 
com a eines d'expressió i comunicació, d'accés a les fonts d'informació, 
d'arxiu de dades i documents, d'aprenentatge, recerca i treball col·laboratiu.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Capacitat per a desenvolupar l'exercici professional amb ple respecte dels 
drets fonamentals i de la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, dels 
principis d'igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat universal de les persones 
amb discapacitat i dels valors propis d'una cultura de la pau i de valors 
democràtics.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Capacitat per a analitzar des d'una perspectiva social, juridicopenal i 
policial les diverses manifestacions de la criminalitat organitzada, econòmica 
i informàtica.

Capacitat per a analitzar, des d'una perspectiva social, juridicopenal i 
policial, la problemàtica de la delinqüència juvenil.

Habilitat per a utilitzar les tècniques o els coneixements de les ciències 
forenses, i en general de la criminalística, en la investigació dels vestigis del 
fet delictiu.

Habilitat per a aplicar coneixements de lingüística descriptiva i estilística 
a la investigació de casos de determinació o atribució de l'autoria de textos 
escrits.

Habilitat per a aplicar coneixements de fonètica auditiva i de fonètica 
acústica a la investigació de casos d'identificació de parlants i la determinació 
o atribució de l'autoria d'elements probatoris orals.

Comprendre la importància del respecte als drets fonamentals en la 
investigació penal, per a evitar nul·litats probatòries.

Analitzar críticament els mitjans de recerca penal i valorar la necessitat de 
comptar amb nous mitjans ateses les formes modernes de delinqüència.

Conèixer i avaluar les possibilitats d'ús de les tècniques i tecnologies de la 
informàtica forense, per a recuperar informació digital i fer el seguiment 
d'activitats en entorns digitals.

Capacitat per a aplicar coneixements especialitzats, d'aspectes de l'àmbit 
penitenciari amb rellevància, per a la investigació criminològica.

Conèixer els principals programes de tractament i saber aplicar les teories 
psicocriminològiques en l'àmbit penitenciari.

Conèixer el maneig i l'instrumental d'un laboratori de criminalística 
forense.

Capacitat per a comprendre la importància d'assegurar el compliment de 
la cadena de custòdia en totes les etapes de la investigació criminal en el 
laboratori forense.

Capacitat per a dissenyar, redactar, exposar i defensar amb propietat un 
informe criminològic, fonamentat en les diverses àrees de la criminalística 
forense.

Capacitat d'investigació: saber dissenyar i implementar projectes 
d'investigació, utilitzant metodologies científiques sobre qüestions 
criminològiques.

Habilitat per a aplicar els coneixements avançats adquirits a la resolució 
de problemes en l'àmbit de la criminologia.

Capacitat de reunir, seleccionar i interpretar dades rellevants en 
procediments o investigacions criminològiques, per a emetre judicis de valor.

Capacitat crítica per a identificar el problema concret que hi ha en cada 
cas estudiat, formular-hi les qüestions especialitzades presents i dissenyar-ne 
l'estratègia de resolució.

Conèixer les possibilitats d'intervenció del criminòleg, com a perit, en 
l'enjudiciament de delictes complexos.

Capacitat per a elaborar correctament un informe pericial especialitzat i 
complex, per a presentar-lo a un jutge o tribunal.

Capacitat per a elaborar correctament un informe criminològic 
penitenciari especialitzat, per a presentar-lo als òrgans penitenciaris o el 
jutge de vigilància penitenciària.

PLA D'ESTUDIS

ESTRUCTURA DEL MÀSTER PER CRÈDITS I MATÈRIES

Tipus de matèria

Obligatòries 

Treball Fi de Màster 

Total Crèdits

Crèdits

54

6

60

Anàlisi d'Evidències Forenses d'Origen Animal 3 Obligatòria
Metodologia de la Investigació Criminal 3.5 Obligatòria
Reptes Actuals de la Investigació Penal 4 Obligatòria
Modernes Formes de Delinqüència 5 Obligatòria
Corrupció en l'Àmbit de la Funció Pública

 

3

 

Obligatòria
Delinqüència contra les Persones

 

4

 

Obligatòria
Delinqüència Juvenil i Bandes Organitzades 
Juvenils

4

 

Obligatòria

Criminalística Forense
 

5
 

Obligatòria
Química Analítica Forense 4  Obligatòria
Anàlisi d'Evidències en Botànica i Geologia 
Forense

4

 
Obligatòria

Tècniques d'Identificació: Acústica, Imatge i 
Lingüística Forense

 

4

 

Obligatòria

Informàtica Aplicada

 

3

 

Obligatòria
L'informe Criminològic en l'Àmbit Judicial 3.5 Obligatòria
L'Informe Criminològic en l'Àmbit 
Penitenciari

4 Obligatòria

Treball de Fi de Màster 6 Obligatòria

Crèdits
ECTS

CaràcterAssignatura

Capacitat per a comprendre els diversos llenguatges professionals usats 
en un informe pericial especialitzat.

Capacitat per a elaborar, comprendre i interpretar críticament el 
contingut d'un informe pericial i defensar-lo en els tribunals.

Conèixer les característiques dels programes d'intervenció més eficaços 
amb delinqüents violents i sexuals.

Conèixer els requisits de les actuacions desenvolupades en la investigació, 
perquè puguen arribar a aconseguir valor probatori.

Capacitat per a aplicar les tècniques i els principis de geologia a la 
identificació i avaluació de materials geològics que poden relacionar-se amb 
una investigació forense.

Conèixer les característiques identificadores de l'ADN i els tipus d'anàlisi 
sobre identificació genètica avançada.

Fer i interpretar informes especialitzats d'identificació genètica i de 
parentiu biològic.

Desenvolupar un projecte integrant-hi els coneixement adquirits durant 
el curs.


