
Titulats de grau en dret o criminologia, llicenciats en dret o criminologia 
o diplomats en criminologia.

Titulats en altres graus integrants de la branca de les ciències socials 
(psicologia, sociologia o ciències polítiques) relacionats, encara que 
tangencialment, amb l'estudi del sistema de justícia penal.

Professionals d'activitats relacionades amb el sistema de justícia penal, 
en l'àmbit de les professions jurídiques o personal tècnic penitenciari, 
judicial, policial o d'equips o centres de menors o d'execució.

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 per a matricular-te en 
línia, a la teua facultat o escola, a través d'UACloud CV.

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

INFORMACIÓ I CONTACTE

Cal haver cursat els estudis universitaris que habiliten per a la 
matriculació en el Màster (dret, criminologia, psicologia o ciències 
polítiques) o altres estudis de grau en l'àmbit de les ciències socials 
relacionats amb el sistema de justícia penal.

Són necessaris, si més no, coneixements bàsics d'algunes de les matèries 
integrants del Màster. Per això, qui no estiga graduat en dret o 
criminologia ha de fer una prova d'accés que garantisca el nivell bàsic de 
coneixements en les matèries troncals integrants del mòdul I, sempre 
que aquests coneixements mínims no siguen contingut essencial del 
grau de procedència.

Tenen prioritat les sol·licituds d'alumnes provinents de dret o 
criminologia. Si hi ha més sol·licituds que places, la Comissió d'Estudis 
del Màster establirà els criteris de selecció corresponents.

Sistema de 
Justícia Penal 

Dept. de Dret Internacional Públic i Dret Penal 
ddipdp@ua.es
965 90 35 95
965-90-38-49
web.ua.es/va/masters-oficials.html
www.sistemajusticiapenal.udl.cat/ca/index.html
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



Correcció en l'expressió oral i escrita en el llenguatge tècnic. 
Domini d'una llengua estrangera.
Domini de les TIC.
Aptitud per a aplicar els coneixements adquirits i capacitat de resolució 
de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més 
amplis (pluridisciplinaris) dins de l'àrea d'estudi. 
Capacitat per a 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 seus coneixements i judicis.
Capacitat per a comunicar les pròpies conclusions, i els coneixements i 
les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no 
especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 
Tenir habilitats d'aprenentatge que permeten continuar estudiant de 
manera autodirigida o autònoma.
Respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la 
promoció dels drets humans i als valors propis d'una cultura de pau i 
valors democràtics.
Capacitat de treball en equip.
Capacitat de gestió adequada de la informació.

L'objectiu essencial és oferir una formació especialitzada que integre els 
diversos continguts i disciplines que conflueixen en el sistema de justícia 
penal, a més d'atorgar formació especialitzada i integral als graduats en 
dret, criminologia, psicologia, sociologia, ciències polítiques i altres ciències 
socials relacionades amb la criminalitat en les diverses disciplines del 
sistema de justícia penal, integrades bàsicament pel dret penal substantiu, 
el procés penal, la criminologia i la victimologia. També es pretén formar els 
estudiants en el vessant de la metodologia de la recerca, dotant-los de 
coneixements i habilitats metodològiques que els permeten no només la 
realització d'un primer treball de recerca en el Màster, sinó també, la 
realització d'una tesi doctoral.

Al llarg d'aquests estudis caldrà, doncs, aconseguir unes competències de 
diversa tipologia. En primer lloc, hi ha les competències específiques 
(coneixements de l'àmbit d'estudi i aplicació d'aquests a situacions 
professionals concretes, utilitzant els procediments adequats) que són:

Coneixement de les característiques, els esquemes conceptuals i els 
procediments del sistema de justícia penal.
Coneixement de les diferents perspectives de tractament del 
comportament antisocial.
Coneixement de la diferència entre comportament antisocial i amb 
rellevància juridicopenal.
Aprehensió dels elements del concepte penal de delicte. 
Classificació de grans grups delictius.
Coneixement del sistema de sancions penals. 
Comprensió dels fonaments del sistema punitiu.
Diferenciació entre la resolució pacífica i adversarial de conflictes. 
Comprensió de l'estructura del procés penal.
Coneixement de mecanismes tendents a la desvictimació. 
Comprensió de factors incidents en el procés de victimació. 
Coneixement de les teories de la criminalitat.
Destresa en l'ús de mètodes de recerca criminologicoempírics.
Destresa en l'ús de metodologia de recerca jurídica. 
Adquisició de consciència crítica en l'anàlisi del sistema penal.
Capacitat per a assessorar sobre les possibles respostes a un problema 
juridicopenal.
Coneixement dels factors que incideixen en el disseny de les polítiques 
criminals.
Coneixement de les especificitats pròpies de la criminalitat d'empresa.
Coneixement del tractament jurídic de la violència de gènere.

En segon lloc, les competències generals, les actituds i la predisposició 
quant a les relacions interpersonals, la comunicació i la cooperació, a més de 
la responsabilitat i presa de decisions, es defineixen com:

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

Titulació: Màster Interuniversitari en Sistema de Justícia Penal.
Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques.
Durada: 1 any.
Crèdits ECTS: 60.
Títol a què dóna dret: Màster en Sistema de Justícia Penal
Centre docent:
 Facultat de Dret i Economia  Departament de Dret Públic
 Carrer de Jaume II, 73 (Campus Cappont)
 E25001 Lleida
 Tel. +34 973-70-32-08
 Fax +34 973-70-32-09
 www.dpub.udl.cat
 secretaria@dpub.udl.cat

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

Mòdul I: troncals (T) 38 crèdits
Mòdul II: optatives (O) 12 crèdits
Mòdul III: treball de final de màster (B) 10 crèdits 
Total crèdits: 60

1r CURS (60 crèdits)

Primer semestre
13300: Dogmàtica Penal i Política Criminal (T), 7 crèd.
13301: Delictes contra Béns Jurídics Individuals i Col·lectius (T), 6 crèd. 
13302: Processos Judicials Penals (T), 9 crèd.
13303: Teories Criminològiques (T) 10 crèd. 
13304: Victimologia (T), 6 crèd.

Segon semestre
13305: Nou Dret Penal de l'Empresa (O), 6 crèd.
13306: La Violència de Gènere: Tractament Jurídic (O), 6 crèd. 
13307: Sistema de Sancions Penals (O), 6 crèd.
13308: Nous Reptes i Tendències de la Criminologia i la Política Criminal
(O), 6 crèd.
13309: Treball d'Investigació (B), 10 crèd.

Requisits:
Mòdul optatiu: cal haver superat el mòdul troncal del Màster.
Mòdul de treball de final del Màster: cal haver superat les matèries del 
mòdul troncal del Màster.

PLA D'ESTUDIS


