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Calendari acadèmic del curs 2018-2019

ASSIGNATURES TRONCALS 
Primer semestre 
Inici: 29 d'octubre 
Fi: 31 de març
Sessions de docència presencial: del 5 al 16 de novembre de 2018

ASSIGNATURES OPTATIVES 
Segon semestre 
Inici: 1 d'abril
Fi: 30 de juny 
Sessions de docència presencial: del 2 al 12 d'abril 2019

Horari de les sessions presencials: 
Us podeu descarregar en PDF l'horari previst al web del Màster.
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DESCRIPCIÓ DELS ESTUDIS
Juristes i criminòlegs de quatre universitats espanyoles, coordinats per la Universitat de 
Lleida presenten aquest màster que suposa una aposta decidida per a la formació 
integral de futurs professionals i investigadors en l'àmbit del sistema de justícia penal. 
Pretén la formació oficial transdisciplinar en totes aquelles disciplines que integren les 
ciències penals. Es tracta de l'únic màster existent en l'àmbit geogràfic espanyol en què 
s'aborda l'anàlisi en profunditat tant en disciplines jurídiques com en aquelles de base 
empírica relacionades amb el fenomen criminal.

Titulació: Màster interuniversitari en Sistema de Justícia Penal
Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques
Durada: 1 any
60 Crèdits ECTS (estudiants a temps parcial: 20 crèdits)

METODOLOGIA DOCENT
Es tracta d'un màster que empra metodologia docent semipresencial , que es cursa 
realitzant algunes jornades de docència presencial a l'inici de cada un dels dos 
semestres. Després de la realització d'aquestes sessions al campus de l'UJI (Castelló), la 
resta de la docència es desenvolupa en línia. Les sessions presencials del mòdul optatiu 
es poden seguir a distància per videoconferència.

Estructura del màster 

1r CURS (60 crèdits)

PRIMER SEMESTRE
Codi Assignatura Tipus Crèdits

13300 Dogmàtica penal i política criminal  T 7
13301 Delictes contra béns jurídics individuals i col·lectius T 6
13302 Processos judicials penals T 9
13303 Teories criminològiques T 10
13304 Victimologia T 6

SEGON SEMESTRE
13305 Nou dret penal de l'empresa  O 6
13306 La violència de gènere: tractament jurídic  O 6
13307 Sistema de sancions penals  O 6
13308 Nous reptes i tendències de la criminologia  O 6

i la política criminal  
13309 Treball de recerca B 10 www.sistemajusticiapenal.udl.cat

Màster Universitari en Sistema de Justícia Penal

SORTIDES PROFESSIONALS
El màster proporciona eines per obtenir professionals relacionats amb els següents àmbits:

• El procés penal formal (entre d'altres, jutges, fiscals, lletrats o psicòlegs forenses)
• La justícia restaurativa i la mediació penal
• Serveis i organitzacions d'atenció a la víctima
• Execució de sancions penals (com juristes criminòlegs en centres penitenciaris o

en centres de menors)
• Investigadors en disciplines científiques relacionades amb el sistema de justícia

penal

PERFIL DE L'ESTUDIANT
Les persones interessades en aquest màster poden provenir d'un ampli conjunt de 
especialitats:

• Titulació de grau en Dret o Criminologia. Llicenciatura en Dret o Criminologia, o 
Diplomatura en Criminologia

• Titulació en altres graus integrants de la branca de les ciències socials - com
psicologia, sociologia o ciències polítiques - relacionats, encara que
tangencialment, amb l'estudi del sistema de justícia penal

• Activitat professional relacionada amb el sistema de justícia penal, en l'àmbit de
les professions jurídiques o personal tècnic penitenciari, judicial, policial o de
equips o centres de menors o d'execució

PREINSCRIPCIÓ
La preinscripció al màster és on line, seguint les instruccions de l'enllaç:

http://www.sistemajusticiapenal.udl.cat/ca/futurs-estudiants/calendari-preinscripcio-matricula.html

Període de preinscripció per al curs 2018-2019: consulteu pàgina web




