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Màster en Criminalística
Formació universitària en tècniques avançades de les ciències
forenses que incorpora les últimes aplicacions informàtiques.
El Màster en Criminalística té els següents objectius:
■ Proporcionar coneixement de sistemes d’infoanàlisi per perfeccionar i agilitzar
l’actuació pericial.
■ Oferir instrucció superior en la reparació, valoració i emissió de dictàmens científics
en les principals especialitats forenses.

Estructura del pla d’estudis
El Màster en Criminalística (70 ECTS) consta de dos postgraus, que es poden cursar
individualment:
■ Postgrau en Criminalística, Infoanàlisi i Tècniques Avançades en Ciències Forenses.
■ Postgrau en Policia Científica i Intel·ligència Criminal, amb dues especialitzacions
per triar: Conseller en Ciències Forenses i Documentoscòpia i Perícia Judicial en
Propietat Intel·lectual i Industrial.
Per obtenir el títol de màster és necessari fer els dos i el Treball Final de Màster.
Postgrau en Criminalística, Infoanàlisi i Tècniques Avançades en
Ciències Forenses (30 ECTS)

Crèdits

■ Habilitar per a exercir com a perit en els àmbits: jurisdicció civil, social, laboral i
penal, torn d’ofici, per designació judicial i matèries criminalístiques, de policia
científica i intel·ligència criminal.

Informació, inspecció, metodologia pericial i intervenció judicial

6

Investigació, lofoscòpia i balística

6

■ Formar especialistes per treballar conjuntament amb departaments de justícia, ser
designats per jutjats i tribunals amb competència per a recopilar proves, recollir-les
en informes judicials i defensar aquests en els processos judicials.

Grafística forense i documentoscòpia

6

Enginyeria i tècniques avançades de les ciències forenses

6

Medicina, psicologia, biologia i química forenses

6

Metodologia
El màster és eminentment pràctic
i l’estudiant realitzarà les següents
activitats -que composen el 50% del
programa-, amb tutorització docent:
■ Sessions en diversos laboratoris
especialitzats amb tecnologia
avançada.

■ Anàlisi de casos actuals i de casos
seleccionats.

■ Preparació d’informes d’orientació de
recerca criminal.
Recursos d’aprenentatge:

■ Seguiment per part de la direcció del
màster per oferir suport i assegurar
l’evolució de l’estudiant.
■ Accés a l’aula virtual, on l’estudiant
podrà trobar disponibles els casos i
altres documents del màster.
Excepcionalment, els professionals
sense la graduació acadèmica
requerida hi podran accedir en
funció de la seva experiència i
entorn laborals.

Requisits d’admissió i perfil
d’ingrés

Postgrau en Policia Científica i Intel·ligència Criminal (30 ECTS)
Intel·ligència criminal (mòdul comú)

15

Per a accedir es requereix:

Policia científica (mòdul d’especialització per triar)

15

Documentoscòpia (mòdul d’especialització per triar)

15

Treball final de màster

10

■ Títol universitari oficial espanyol, o
un altre expedit en l’Espai Europeu
d’Educació Superior, o extracomunitari
amb accés a màster.

Crèdits

■ Presentació de Currículum Vitae.
■ Carta de motivació.
Els estudis van dirigits a persones
vinculades als següents col·lectius
professionals i àmbits del coneixement:
■ Cossos policials, seguretat pública,
prevenció i seguretat.
■ Peritatge judicial, judicatura,
administració de justícia, notariat.
■ Assegurances, auditoria.
■ Criminologia, investigació privada.
■ Medicina, química, biologia.
■ Periodisme, lingüística, informàtica,
enginyeria.

Informació general
Modalitat: Presencial.
Crèdits: 70 ECTS.

Durada: 2 cursos acadèmics.

Horari: Dissabtes, de 10 a 14h.
Places: 35.

Inici i finalització: del 23 de gener de 2021 al 5 de novembre de 2022.
Idioma: Castellà (90%) i Anglès (10%).

Preu: 5.180€ (2.220€ cada postgrau i 740€ el Treball Final de Màster).

5% de descompte Alumni de FUABformació. (Només a primera matrícula del curs complet).
Preinscripció: consultar www.uab.cat/masters-i-postgraus

Coordinació: Francisco Viñals Carrera i Mariluz Puente Balsells.

Sortides professionals
■ Assessoria i consultoria per a empreses i
organitzacions en matèria criminalística.
■ Elaboració de plans, protocols, bases de
dades i polítiques.
■ Estudis de recerca cientificotècnica
per al desenvolupament de mètodes o
dispositius per a identificació, anàlisi i
interpretació de proves, entre altres.
■ Activitat professional de criminalista per
designació judicial i/o de part en grafística,
grafoanàlisi, documentoscòpia, inspecció
tècnica-ocular, lofoscòpia, balística, traces
instrumentals, accidentologia, etc.
■ Informes pericials: elaboració d’informes,
contra-informes i meta-anàlisis en les
especialitats forenses.
■ Formació.
■ Comunicació.

Coordinació
Francisco Viñals Carrera.
Jurista i criminalista. Creu de 1ª
Classe del Ministeri de Defensa pel
seu treball com a grafoanalista i
professor de l’Estat Major.
Mariluz Puente Balsells.
Antropòloga, criminalista i
investigadora científica especialitzada
en perícia forense.
Directors fundadors del programa
i autors de la principal bibliografia
universitària en GrafísticaDocumentoscòpia i Grafoanàlisi.

10% descompte Alumni UAB
Premium informa-te’n a
www.uab.cat/alumni
(Només a primera matrícula del curs complet)
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