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Un Campus d’Excel·lència Internacional 

Un campus internacional 

saludable i sostenible 

Pràctiques externes i mobilitat 

internacional 

Una universitat líder en recerca 

Una universitat que fomenta 

la innovació i 

l’emprenedoria 

Una docència de qualitat 

Una universitat solidària, 

participativa i cultural 

Coneix la UAB 



v 

Reconeguda pels millors rànquings 
Coneix la UAB 

147 
del món 

RÀNQUING TIMES 

HIGHER EDUCATION 

2018 

12 
del món 

QS TOP 50  

UNDER 50 

RÀNQUING  

2018 

167 
del món 

RÀNQUING BEST 

GLOBAL 

UNIVERSITIES 2018 



Tria on vols anar 
Coneix la UAB 

Un 19 % dels titulats han fet 

estades a l’estranger. 

Programa DRAC 

Programa SICUE 

Erasmus + 

UAB Exchange Programme 

Programa Propi Califòrnia 

Pràctiques externes: 
  

Erasmus  
Programa propi 



Criminologia + 

Dret 



Opcions Nota de tall 

BATXILLERAT I CFGS 10,370 

Proves per a més grans de 25 anys 5,563 

*Nota de tall juliol de 2017 

 

La nota que necessites 



Assignatures que ponderen 

Opcions Ponderació 

BATXILLERAT I CFGS Anàlisi Musical    0.1 

 Biologia    0.1 

 Ciències de la Terra    0.1 

 Cultura Audiovisual    0.1 

 Dibuix Artístic    0.1 

 Dibuix Tècnic    0.1 

 Disseny    0.1 

 Economia de l’Empresa    0.2 

 Física    0.1 

 Geografia    0.1 

 

 



Assignatures que ponderen 

Opcions Ponderació 

BATXILLERAT I CFGS Grec    0.1 

 Història de l’Art    0.1 

 Història de la Filosofia    0.1 

 Llatí    0.2 

 Literatura Catalana    0.1 

 Literatura Castellana    0.1 

 Matemàtiques aplicades a les CC.SS    0.2 

 Matemàtiques    0.2 

 Química    0.1 

 

>25 ANYS Ciències Socials i Jurídiques 

     

 



El grau de Criminologia + Dret a la UAB 

 Aprenentatge progressiu del dret, a fi de garantir  uns coneixements generals que 

facilitin, al darrer curs, la progressiva incorporació a les especialitats. 
 

 Coordinació entre formació i mobilitat, fruit de l'expansió internacional de la 

Facultat. 
 

 Vincle entre estudis universitaris i agents econòmics i socials. 
 

 Transmetre coneixements en matèria criminològica. 
 



Què necessites per estudiar Criminologia + Dret? 

 Predisposició per la justícia, interès en les qüestions socials, preocupació pels 

valors ètics i la pacificació social. 
 

 Tendència a involucrar-se en les solucions als problemes socials, gust per les 

disciplines empíriques i interès pel coneixement de la realitat. 
 

 Capacitat per a les relacions interpersonals, de negociació i de resolució de 

conflictes. 
 

 Nivell suficient d’anglès per comprendre textos científics. 



Així s’estructura el grau 

Crèdits: 381 ECTS (4 anys) 

 

Places: 20 

 

Horari: Torn de matí 



Així s’estructura el grau 

Formació Bàsica 

Obligatòries 

Optatives 

Treball de fi de grau (TFG) 

Assignatures de la branca  

de coneixement de la titulació 

Representen el gruix del pla 

d’estudis 

Poden definir els itineraris o 

mencions 

102 

243 

12 

24 



Què aprendràs 

 Una o dues assignatures optatives de pràctiques externes a cinquè curs, la qual 

cosa li permet fer una estada en alguna de les entitats del camp juridicopenal 

col·laboradores de la Facultat de Dret. Hi ha una oferta plural i professionalitzadora 

relacionada amb els diferents moments del procés penal:  

 

Imposició de la pena  

Execució penal  Acompanyament postsanció  

Resolució de conflictes  

Atenció a víctimes 

 

 



Sortides professionals 

 Policia i seguretat 

 

 Entitats locals 

 

 Oficines d’atenció a la víctima 

 

 Institucions penitenciaries 

 

 Universitat 

 

 Justícia de menors 

 



Sortides professionals 

 Mediació penal 

 

 Mesures penals alternatives 

 

 Polítiques públiques 



Vols venir a visitar-nos? 
Un campus al teu servei 

Dia de les famílies: 

Inscripcions: 

www.uab.cat/dia-families 

dissabte 5 de maig 

Visita als habitatges 

de la Vila Universitària 

Rebuda de les famílies 

a la facultat/escola 
Servei gratuït de bus 

per visitar el campus  



Descarrega’t les guies! 

Connecta’t!  

www.uab.cat

/guies-pdf 

http://www.uab.cat/doc/guia-beques-ajuts.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-mobilitat-intercanvi.pdf
http://www.uab.cat/doc/guia-practiques-ocupabilitat.pdf
http://www.uab.cat/doc/10-raons-per-triar-uab.pdf


Moltes gràcies,  
t’esperem a la UAB! 

www.uab.cat 


