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Benvolgut, benvolguda,
Ara és la teva! Després de molts anys d’esforç, ha arribat el moment d’escollir cap on vols orientar la teva
formació. I a la Universitat de Barcelona t’hi ajudarem. Com a universitat pública, tenim l’objectiu d’assegurar a tothom l’accés a l’educació superior sense cap altra limitació que els mèrits, la capacitat i l’esforç.
El curs 2022-2023, a la Universitat de Barcelona trobaràs una oferta molt completa de titulacions de grau.
Posem al teu abast una universitat que té l’experiència i el prestigi que confereix una trajectòria de més de
500 anys d’història i que, alhora, se situa a l’avantguarda de la innovació i de la docència de qualitat. Una
combinació de factors que fa que sigui la universitat amb més demanda del sistema universitari català.
A més, perquè aprofitis aquesta etapa al màxim, disposem d’una gran xarxa de biblioteques i sales d’estudi,
un servei d’atenció a l’estudiant, oficines de relacions internacionals, oficines de pràctiques i un pla d’acció
tutorial, així com un programa propi de beques i ajuts (bkUB).
Però una universitat és molt més que la seva oferta acadèmica; per això també donem molta importància a
tot un seguit de serveis complementaris en els àmbits esportiu (Esports UB), musical (orquestra i cors),
d’aprenentatge de llengües (Escola d’Idiomes Moderns) i d’allotjament (col·legis majors).
A la Universitat de Barcelona acollim cada any més d’onze mil nous estudiants de grau. I, si ho vols, a tu
també t’hi donarem la benvinguda. Estic convençut que comencen alguns dels millors anys de la teva vida i
voldríem que els compartissis amb nosaltres. Espero que en el futur sentis orgull de formar part de la Universitat de Barcelona.
Joan Guàrdia
Rector
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entre les millors universitats
del món en l’ODS 4,
educació de qualitat
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(THE Impact Rankings)

300.000

euros anuals destinats al programa
bkUB, perquè les dificultats
econòmiques no siguin un obstacle
per estudiar

prop de

1.400

destinacions a universitats d’arreu
del món i gairebé 800 estudiants UB
en programes de mobilitat

Més de 180 activitats
d’orientació per a la millora
de l’ocupabilitat

17.806
estudiants sol·liciten
la UB en primera opció

73
graus

de totes les branques del
coneixement, 14 acreditats
amb segell d’excel·lència
per l’AQU

més de

150

màsters
universitaris
més de

800

cursos de màster
i postgrau propis

87 %

de taxa de rendiment
en el conjunt dels graus
(relació de crèdits superats
respecte als matriculats)

46

programes
de doctorat

695

becaris de col·laboració
en serveis i centres
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(QS Graduate Employability Rankings)

Líder estatal
en els principals
rànquings internacionals

7,50

és la nota amb què l’alumnat
de grau valora el professorat

168

16

a escala mundial
(70 a Europa)

biblioteques amb segell
d’excel·lència europea EFQM,
amb més de 300.000
documents en préstec cada any

QS World University Rankings

87

a escala mundial
(28 a Europa)

més de

12.000

Best Global Universities Rankings

alumnes fan pràctiques externes,
més de 150 a l’estranger

1a

universitat als campionats
esportius de Catalunya
en nombre de medalles obtingudes
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100.000 m
dedicats a la pràctica esportiva i la salut

La millor universitat
de l’Estat espanyol
en inserció laboral
dels graduats

89 %
de taxa d’ocupació
dels graduats
(AQU)

Un cop més, la Facultat de Dret es complau a donar-te la benvinguda i es disposa a acollir-te amb molt d’interès. Et convidem, doncs, a informar-te de la nostra oferta acadèmica
i a incorporar-t’hi com a estudiant en l’ampli ventall d’ensenyaments que oferim.
El nostre centre té una llarga tradició, que es remunta a l’origen de la Universitat de Barcelona. Des de llavors, hem format generacions de juristes, i de les nostres aules n’han sortit
moltes personalitats de la vida professional, política, acadèmica i social del nostre país.
Combinant la tradició amb la modernitat, ens hem anat adaptant a una realitat canviant i
a les exigències professionals i socials de cada moment. Així, hem incorporat noves titulacions tot oferint metodologies docents i serveis del més alt nivell i d’actualitat. En aquest
sentit, posem al teu abast una oferta d’estudis de grau rica, diversificada i acreditada per
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
L’oferta formativa es concreta en cinc graus oficials (Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, Relacions Laborals, Criminologia, i Gestió i Administració Pública), un grau propi (Investigació Privada) i diverses dobles titulacions (Dret i Administració i Direcció
d’Empreses, Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració, Dret i Gestió i Administració
Pública, Dret i Criminologia, i Dret i Relacions Laborals).
Completem la nostra oferta de graus amb diversos màsters oficials, estudis de doctorat i
nombrosos cursos i programes de postgrau i de formació continuada.
La Facultat també fa una aposta decidida per la internacionalització mitjançant, entre altres
programes, els convenis de col·laboració educativa subscrits amb la Universitat de Puerto
Rico i la Nova Southeastern University de Fort Lauderdale (Florida), per a l’obtenció del
títol oficial del país receptor.
Som plenament conscients que els propers anys seran decisius per al teu futur, tant en
l’àmbit personal com en el professional.
T’animo, doncs, a conèixer millor el nostre centre i a treure el màxim profit de tot el que
oferim.
Xavier Pons Ràfols
Degà de la Facultat de Dret
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La Facultat en xifres
Més de

Més de

7.000

estudiants de grau

estudiants en total
(graus, màsters,
postgraus,
doctorats)

Elevada
optativitat

5.800

36 a Dret
11 a Relacions Laborals
21 a Criminologia
22 a Ciències Polítiques
18 a GAP

Mobilitat
internacional
Dades referides al curs 2019-2020
118 convenis bilaterals
amb universitats de tot el món
51 estudiants estrangers van venir
a estudiar a la Facultat de Dret
51 estudiants de la Facultat van realitzar
estades a diferents universitats
d’arreu del món
Diversos programes:
• Erasmus+
• Global UB Mobility
• Global Faculty UB

400

Més de
professors

Serveis
acadèmics

Curs 2021-2022

Més de

40.000m

2

d’instal·lacions

amb 4 edificis
10.000m2 de zona verda
i plaça central

Pla d’Acció Tutorial (PAT)
Millora i Innovació
Docent (MID)
Servei pràctiques
Ocupabilitat
Borsa de treball
Projecte dret al Dret

Instal·lacions
i serveis
als estudiants
69 aules de docència
24 seminaris / sales polivalents
8 aules d’informàtica
2 sales de mediació
1 sala pràctica jurídica
Sala d’estudis (300 places)
Biblioteca i Hemeroteca
Llibreria universitària
Servei de fotocòpies
Bar / menjadors estudiants
Punt d’atenció lingüística
Associacions d’estudiants

Pràctiques
en empreses

Dades referides al curs 2020-2021

Més de 700 convenis
Més de 600 entitats
col·laboradores
Més de 800 alumnes
les han fet

Ocupabilitat
dels graduats
Dades dels titulats UB ocupats tres anys
després d’haver finalitzat els estudis
(AQU Inserció Laboral, 2020)

Dret

90,0%

Relacions Laborals

89,6%

Criminologia

75,0%

Ciències Polítiques
i de l’Administració

78,1%

Gestió i Administració
Pública

82,7%

La Universitat
de Barcelona
és la 168 millor
universitat
del món

La Facultat als rànquings

(segons el QS Global Ranking World Universities, edició 2021
amb dades de 2020)

Dret

Ciències Polítiques
i de l’Administració

Entre les 150 millors universitats
del món

Entre les 100 millors universitats
del món

Segons el QS World University Rankings
by Subject

Segons el QS World University Rankings
by Subject

La Facultat de Dret
Posició de la UB en els rànquings

Universitat més innovadora de l’Estat, 			
29a d’Europa i 75a a nivell mundial.			

183a universitat del món.			
L’única universitat espanyola membre de la			
Lliga Europea d’Universitats de Recerca (LERU).		

La Facultat de Dret està situada a l’avinguda Diagonal i integrada al campus de la Diagonal Portal del
Coneixement de la Universitat de Barcelona.
Dins l’espai de la Facultat hi ha quatre edificis: el
més antic, l’actual edifici Central, que va ser guardonat amb el prestigiós premi FAD en reconeixement al seu valor arquitectònic; l’edifici Ilerdense,
antic col·legi major; l’edifici Tomás y Valiente, de
construcció més recent, i el nou edifici construït
a la banda del Palau Reial.
El recinte actual de la Facultat de Dret és un espai
privilegiat pel seu entorn enjardinat, la proximitat del
Palau Reial, la seva situació dins el centre urbà i els
nombrosos mitjans de transport públic per accedir-hi.
La Facultat de Dret t’ofereix els serveis acadèmics
següents amb el propòsit de donar-te suport en
l’aprenentatge i ajudar-te en la inserció laboral:
• Pla d’acció tutorial. Els estudiants de la Facultat
de Dret tenen assignat un tutor, que alhora és
professor, amb l’objectiu de guiar-los i d’orientarlos en el procés d’aprenentatge. Els alumnes de
nou accés reben una tutoria prèvia a la matriculació per assessorar-se sobre el procés de matrícula
mateix i les assignatures de primer. Els tutors
ajuden els estudiants, de manera personalitzada,
a adaptar-se a la vida universitària, a aprofitar els
recursos que els ofereix la Universitat, a millorar
el rendiment acadèmic, a seleccionar les assignatures més adequades i també a estar preparats per
a la inserció professional.
• Projecte dret al Dret. És un projecte que té com
a objectiu millorar i afavorir la defensa i l’exercici
dels drets de les persones i els col·lectius menys
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afavorits. Els alumnes poden cursar els crèdits
pràctics en alguna de les organitzacions socials
i entitats públiques que hi col·laboren.
• Servei de pràctiques, activitats d’ocupabilitat
i borsa de treball. La Facultat de Dret ofereix
a l’alumnat un ampli programa de pràctiques
acadèmiques externes, curriculars i extracurriculars, que es duen a terme en diverses entitats
col·laboradores (principalment, despatxos
d’advocats, empreses, institucions públiques
i del tercer sector). Amb aquest servei, s’afavoreix l’adquisició d’una experiència pràctica que
facilita la inserció laboral dels estudiants.
A més de les pràctiques externes, desenvolupa
un programa d’activitats d’ocupabilitat que pretén
enfortir les habilitats professionals dels estudiants
dels graus, màsters i postgraus de la Facultat.
També disposa d’una borsa de treball per tal
que els titulats tinguin accés a les ofertes de treball publicades pels despatxos, les empreses i les
institucions públiques. L’objectiu d’aquest servei
és donar suport als titulats en la recerca de feina.
• Millora i innovació docent. Aquest servei ofereix suport i assessorament als estudiants perquè
puguin afrontar amb èxit els estudis. Atén les
consultes i els problemes relacionats amb tècniques i hàbits d’estudi dels estudiants.
• Mobilitat internacional. L’Oficina de Relacions
Internacionals de la Facultat de Dret gestiona
els diferents programes d’intercanvi disponibles.
Aquests programes permeten que els estudiants
de la Facultat puguin fer una estada en una altra
universitat. Destaquen els programes de titulació
doble de Dret amb universitats de Florida i de
Puerto Rico, que permeten obtenir la titulació
americana de Juris Doctor juntament amb el
títol de Dret de la UB.
• Biblioteca i hemeroteca. La Biblioteca de Dret
es troba a l’edifici Central de la Facultat i disposa d’un fons de documentació especialitzat en
les àrees temàtiques pròpies de les titulacions
impartides: el dret, la ciència política, les relacions
laborals, la criminologia, i la gestió i administració públiques.

Llibres, revistes, informes, dossiers, anuaris i enciclopèdies són els instruments de treball habituals
per a l’alumnat. La Biblioteca disposa d’una línia
de formació per als estudiants sobre l’ús de catàlegs i el funcionament d’algunes bases de dades.
Menció a part mereix la Biblioteca de les
Nacions Unides, que es troba integrada a la
Biblioteca de la Facultat.
Altres
• Bar restaurant i menjadors d’estudiants
• Llibreria universitària
• Servei de fotocòpies
• Aules d’informàtica
• Punt d’atenció lingüística
• Activitats acadèmiques complementàries
• Beques de col·laboració amb la Facultat
• Associacions d’estudiants

Graus que s’imparteixen
a la Facultat
Dret
Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 430
http://www.ub.edu/grau-dret
El grau de Dret proporciona coneixement de
l’estructura general i dels conceptes fonamentals
de diverses disciplines jurídiques i capacita per
analitzar problemes i tractar-los adequadament.
Assegura una formació sòlida i flexible adequada
en un àmbit canviant i de complexitat creixent.
Capacita per interpretar la realitat, valorar la informació, diferenciar fets rellevants, distingir casos
diferents, localitzar material pertinent, qualificar
jurídicament els fets, prendre decisions, negociar,
persuadir, fer-se entendre a tot tipus de persones,
definir estratègies i aconsellar; tot això, sens perjudici de l’especialització posterior requerida per a

l’exercici de diverses professions jurídiques, com ara
l’advocacia, la funció pública o la feina en organitzacions empresarials o institucionals.
Assegura una bona formació professional per al
desenvolupament de diferents professions jurídiques.
Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

• Optativitat
Al grau de Dret s’han de cursar 30 crèdits optatius, que es poden escollir entre totes les assignatures optatives o les assignatures optatives de
menció. El pla d’estudis també ofereix pràctiques
externes com a assignatura optativa de 6 crèdits.
• Mencions
• Dret Públic
• Dret Privat
• Dret de l’Empresa
• Dret Internacional, Comparat i Comunitari
Per obtenir alguna de les quatre mencions, s’han
de cursar un total de 24 crèdits optatius.
En què podràs treballar?
• Advocacia
• Procuradoria
• Notaria
• Registres
• Administració de justícia: jutges i magistrats,
fiscals i secretaris de jutjat.
• Administracions públiques (escala superior):
advocacia de l’Estat, de la Generalitat, dels
Ajuntament, tècnics de l’Administració civil de
l’Estat i d’altres a les administracions central,
territorial i local.
• Administracions públiques (escala mitjana):
a les administracions central, territorial i local.
• Organitzacions internacionals.
• Advocacia d’empresa.
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• Advocacia d’associacions i organitzacions no
governamentals.
• Assessoria o conselleria jurídica.

Inserció laboral: 89,6 % dels titulats UB ocupats
tres anys després d’haver finalitzat els estudis
(AQU, 2020).

Inserció laboral: 90 % dels titulats UB ocupats tres
anys després d’haver finalitzat els estudis (AQU,
2020).

Criminologia

Relacions Laborals
Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 220
http://www.ub.edu/grau-relacions-laborals
Els estudis de Relacions Laborals pretenen donar
resposta a l’evolució recent del context econòmic
i social, amb atenció especial als canvis produïts
en el món de les relacions laborals en les seves
diferents facetes. El grau ofereix uns continguts
acadèmics de caràcter pluridisciplinari i per ser un
instrument fonamental que proporciona a la societat titulats amb coneixements i habilitats que donen
resposta a la complexitat de les relacions laborals
presents i futures i, alhora, fan recerca en el camp
sociolaboral des d’un enfocament multidisciplinari.
Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 140
http://www.ub.edu/grau-criminologia
El grau de Criminologia capacita per a l’anàlisi
sistemàtica i per a la descripció científica dels diversos fenòmens criminals en les societats actuals.
Habilita per conèixer amb profunditat els objectius principals de l’anàlisi criminològica: delinqüència, víctimes i controls socials.
Forma en l’explicació científica del delicte a partir del
coneixement i de l’ús de les teories criminològiques
que disposen d’aval empíric i de consens científic.
Prepara per aplicar els coneixements adquirits en
l’anàlisi i en la predicció dels riscos delictius
en situacions socials i contextuals específiques.
Exercita en l’ús d’informació científica que
permeti efectuar propostes eficients de prevenció,
control i reducció de fenòmens criminals.
Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

• Mencions
• Juridicolaboral
• Gestió de Persones
En què podràs treballar?
• Graduat social.
• Gestió de recursos humans.
• Prevenció de riscos laborals.
• Administració pública: Seguretat Social, Inspecció de Treball.
• Ensenyament.
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• Mencions
• Seguretat i Prevenció
• Criminologia Forense i Execució Penal
En què podràs treballar?
• Àrea policial: victimologia, criminalística i policia científica.

• Centres penitenciaris: junta de tractament,
equips tècnics i informes.
• Vigilància penitenciària: seguiment de presos,
tramitació i informes, assessoria del jutge de vigilància i equip tècnic de la central d’observació.
• Victimologia: direcció d’oficines d’atenció a la
víctima, atenció primària a la víctima, informes
i enquestes, treball de camp i estratègies de
prevenció.
• Seguretat privada: direcció d’empreses de seguretat,
formació de personal de seguretat i assessorament.
• Àrea judicial: bases de dades delictives, redacció
i control d’informes i d’estadístiques, i criminologia forense.
• Justícia de menors: control de llibertat vigilada
i internaments, informes de mesures i d’evolució
del menor, processos de conciliació o reparació,
programes de tractament, avaluació i actuació en
situacions de risc.
• Marginalitat: estudis, treball de camp i estratègies
de prevenció.
• Política criminal: estratègies i tècniques diverses.
• Seguretat pública en l’àmbit local: planificació
estratègica de seguretat municipal.
Inserció laboral: 75 % dels titulats UB ocupats tres
anys després d’haver finalitzat els estudis (AQU,
2020).

Ciències Polítiques
i de l’Administració
Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 100
http://ub.edu/grau-ciencies-politiques
El grau de Ciències Polítiques i de l’Administració
capacita per analitzar el poder, el sistema polític,
l’Estat i l’Administració.
Forma ciutadans com a professionals en el ventall
d’activitats relacionades amb el món polític (anàlisi, assessorament i suport a l’activitat i a la decisió
política) perquè tinguin sortida en el mercat
laboral.

Proporciona coneixement empíric i pràctic de la
política, juntament amb la formació clàssica centrada en el pensament i en la teoria política.
Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

• Mencions
• Política Comparada
• Polítiques Públiques
• Tècniques i Procediments
En què podràs treballar?
• Tècnic/a en administracions públiques.
• Gestió d’organitzacions: tasques de direcció,
gestió i comunicació.
• Analista de polítiques públiques.
• Agent de desenvolupament local: execució d’accions locals, promoció de l’activitat empresarial,
creació de feina i desenvolupament sostenible,
participació en programes europeus, i plans
de participació ciutadana.
• Analista polític: anàlisi de la societat, les
opinions, els valors i les actituds de ciutadans
i actors polítics; resultats electorals i escenaris
polítics; estratègies polítiques i campanyes electorals, i supervisió d’indicadors sociopolítics.
• Assessoria i consultoria.
• Relacions institucionals i responsabilitat social
corporativa.
• Consultoria internacional: assessorament, projectes de cooperació i desenvolupament en altres
països, observador internacional, i mediació en
crisis i conflictes.
• Docència i investigació.
Inserció laboral: 78,1 % dels titulats UB ocupats
tres anys després d’haver finalitzat els estudis
(AQU, 2020).
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Gestió i Administració
Pública
Crèdits ECTS: 240
Places de nou ingrés: 80
http://www.ub.edu/grau-gestio-publica
En el grau de Gestió i Administració Pública
s’adquireixen habilitats i capacitats respecte
als àmbits de la gestió econòmica i financera,
juridicoadministrativa i de recursos humans
a les administracions públiques.
Es proporcionen coneixements que permeten
gestionar i dirigir organitzacions públiques o parapúbliques des d’una perspectiva professional.
Es duen a terme pràctiques obligatòries a les
administracions públiques durant un semestre.
Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

• Mencions
• Gestió Pública Local
En què podràs treballar?
• Gestió pública en institucions polítiques i en
administracions públiques a escala local, autonòmica, estatal i europea.
• Gestió en organitzacions diverses: polítiques,
de representació d’interessos i no governamentals.
• Serveis de consultoria, d’assessorament o d’assistència a administracions.
Inserció laboral: 82,7 % dels titulats UB ocupats
tres anys després d’haver finalitzat els estudis
(AQU, 2020).
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Investigació Privada
Crèdits ECTS: 186
Places de nou ingrés: 120
www.ub.edu/grau-investigacio-privada
El títol propi d’Investigació Privada de la Universitat de Barcelona és l’ensenyament sobre aquesta
matèria que té una tradició més dilatada en el
conjunt de les universitats espanyoles.
Tenint en compte la naturalesa polièdrica de
la disciplina, els estudis són marcadament pluridisciplinaris. El pla d’estudis així ho reflecteix,
ja que combina continguts jurídics, psicològics,
sociològics, mèdics, estadístics i metodològics,
que es completen amb matèries estrictament
professionals.
L’orientació teoricopràctica del grau garanteix tant
el coneixement del context normatiu com la conseció de les habilitats de la professió de detectiu privat,
sempre des d’una perspectiva tècnica orientada a
la prevenció i als mètodes d’actuació davant dels
comportaments delictius i els conflictes socials que
els afecten.
L’ensenyament comprèn assignatures com Dret,
Criminologia, Estadística, Seguretat, Metodologia
de la Investigació Privada, Medicina Legal i Toxicologia, Noves Tecnologies i Delinqüència, etcètera.
Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

En què podràs treballar?
Podràs dedicar-te a la investigació privada i a la
seguretat privada.
Podràs obtenir, del Ministeri de Justícia i Interior,
la llicència d’investigador privat per a l’exercici de
la professió de detectiu privat.

Dobles itineraris
Dret – Administració
i Direcció d’Empreses
Crèdits ECTS: 420
Places de nou ingrés: 60
http://www.ub.edu/doblegrau-dret-ade
Si creus que el món jurídic i el món de l’empresa
es complementen; t’interessen els temes econòmics, jurídics i socials; demostres capacitat
crítica i de síntesi; tens facilitat per a les matemàtiques i l’expressió oral i escrita, i et consideres
una persona treballadora, estudiar aquest ensenyament doble et capacitarà per fer tasques jurídiques
i empresarials en llocs de treball de responsabilitat
i, a més, et permetrà obtenir dos graus
en un termini més curt.
Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

Entre tercer curs i sisè, caldrà cursar un total de
42 crèdits d’optatives, tenint en compte la taula
de reconeixement.

• Mencions
Administració i Direcció d’Empreses
• Comptabilitat i Fiscalitat
Dret
• Dret de l’Empresa
En què podràs treballar?
• Advocat d’empresa i assessor d’empreses.
• En grans bufets d’advocats i economistes.
• Auditor o consultor d’empreses, economista
de l’Estat i inspector d’Hisenda.
• En tasques de direcció i gestió en l’Administració pública i en les institucions internacionals.

Dret – Ciències Polítiques
i de l’Administració
Crèdits ECTS: 384
Places de nou ingrés: 20
http://www.ub.edu/doblegrau-dret-cienciespolitiques
El grau de Dret i Ciències Polítiques i de
l’Administració proporciona coneixements de
l’estructura general i dels conceptes fonamentals
de diverses disciplines jurídiques i capacita per
analitzar problemes i tractar-los adequadament.
Prepara per analitzar el poder, el sistema polític,
l’Estat i l’Administració.
Proporciona coneixement empíric i pràctic de la política i del dret, juntament amb la formació clàssica
centrada en el pensament, la teoria política i el dret.
Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

Entre quart curs i sisè, caldrà cursar un total de
30 crèdits d’assignatures optatives, tenint en compte
la taula de reconeixement.
El pla d’estudis ofereix pràctiques externes com a assignatura optativa.

En què podràs treballar?
• Advocacia
• Procuradoria
• Notaria
• Registres
• Funcionari/a d’escala superior i mitjana de les
administracions central, territorial i local.
• Funcionari d’organitzacions internacionals.
• Gestió d'organitzacions.
• Advocacia d’empresa, d’associacions i organitzacions.
• Agent de desenvolupament local.
• Analista polític i de polítiques públiques.
• Assessoria i consultoria.
• Docència i investigació.
13

Dret – Criminologia
Crèdits ECTS: 399
Places de nou ingrés: 20
http://www.ub.edu/doblegrau-dret-criminologia
La doble titulació de Dret i Criminologia proporciona una formació acadèmica teoricopràctica
sòlida en dues disciplines de les ciències socials que
presenten un grau elevat de complementarietat.
En aquesta línia, el pla d’estudis del doble itinerari
combina continguts pròpiament jurídics amb d’altres de psicològics, sociològics, mèdics, estadístics,
metodològics, històrics i relatius al camp del treball
social, de manera que dota els estudiants d’una formació de jurista i els dona un coneixement específic
del delicte (delinqüència, víctima i col·lectivitat)
com també del seu context social i econòmic.
Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

El pla d’estudis ofereix pràctiques externes com a assignatura optativa.

En què podràs treballar?
• Advocacia
• Procuradoria
• Notaria
• Registres
• Administració de justícia: jutges i magistrats,
fiscals i secretaris de jutjat.
• Administracions públiques (escala superior):
advocats de l’Estat, tècnics de l’Administració
civil de l’Estat i d’altres a les administracions
central, territorial i local.
• Administracions públiques (escala mitjana):
a les administracions central, territorial i local.
• Organitzacions internacionals.
• Advocacia d’empresa.
• Advocacia d’associacions i organitzacions no
públiques.
• Assessoria o conselleria jurídica.
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• Àrea policial: victimologia, criminalística i policia científica.
• Centres penitenciaris: junta de tractament,
equips tècnics i informes.
• Vigilància penitenciària: seguiment de presos,
tramitació i informes, assessoria del jutge de vigilància i equip tècnic de la central d’observació.
• Victimologia: direcció d’oficines d’atenció a la
víctima, atenció primària a la víctima, informes
i enquestes, treball de camp i estratègies de
prevenció.
• Seguretat privada: direcció d’empreses de seguretat,
formació de personal de seguretat i assessorament.
• Àrea judicial: bases de dades delictives, redacció
i control d’informes i d’estadístiques, i criminologia forense.
• Justícia de menors: control de llibertat vigilada
i internaments, informes de mesures i d’evolució
del menor, processos de conciliació o reparació,
programes de tractament, avaluació i actuació
en situacions de risc.
• Marginalitat: estudis, treball de camp i estratègies de prevenció.
• Política criminal: estratègies i tècniques diverses.
• Seguretat pública en l’àmbit local: planificació
estratègica de seguretat municipal.

Dret – Gestió i Administració
Pública
Crèdits ECTS: 345
Places de nou ingrés: 24
http://www.ub.edu/doblegrau-dret-gestiopublica
La doble titulació (o itinerari doble) de Dret i
Gestió i Administració Pública preveu cursar totes
les assignatures de formació bàsica i obligatòries
dels dos graus, amb un seguit de convalidacions
previstes pel que fa als continguts equivalents.
Es tracta d’oferir un grau de Dret complet i alhora
adquirir coneixements específics de l’àmbit de
la gestió pública, de contingut interdisciplinari.

D’aquesta manera, es podrà disposar dels instruments imprescindibles per poder-se desenvolupar
professionalment en la gestió pública i en la direcció d’organitzacions públiques, però també en la
xarxa d’empreses privades que s’hi relacionen. Si
s’opta per la doble titulació, s’obren les portes per
exercir l’advocacia i alhora es té la preparació necessària per accedir a la gestió pública en un sentit
molt ampli.

• Gestió pública en institucions polítiques i en
administracions públiques a escala local, autonòmica, estatal i europea.
• Gestió en organitzacions diverses: polítiques,
de representació d’interessos i no governamentals.
• Serveis de consultoria, d’assessorament o d’assistència a administracions.

El perfil de la doble titulació respon a una realitat
de les nostres administracions públiques, que han
cobert una part significativa dels llocs de treball
dels cossos superiors de gestió pública general o
especialitzada amb llicenciats en Dret, els quals
han obtingut la formació en gestió pública de
manera autodidacta o en processos de formació
continuada.

Dret – Relacions Laborals

Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

Entre quart curs i sisè caldrà cursar un total de
21 crèdits d’assignatures optatives, tenint en compte la
taula de reconeixement.

En què podràs treballar?
• Advocacia
• Procuradoria
• Notaria
• Registre
• Administració de justícia: jutges i magistrats,
fiscals i secretaris de jutjat.
• Administracions públiques (escala superior): advocats de l’Estat, tècnics de l’Administració civil de
l’Estat i de les administracions central, territorial
i local.
• Administracions públiques (escala mitjana):
a les administracions central, territorial i local.
• Organitzacions internacionals.
• Advocacia d’empresa.
• Advocacia d’associacions i organitzacions no
públiques.
• Assessoria o conselleria jurídica.

Crèdits ECTS: 360-366
Places de nou ingrés: 20
http://www.ub.edu/doblegrau-dret-relacionslaborals
El doble itinerari de Dret – Relacions Laborals
permet obtenir, a través d’una programació de les
dues titulacions en un període de cinc anys, una
formació jurídica completa en el grau de Dret
amb un perfil d’especialització en les relacions
laborals. D’aquesta manera, es complementa la
formació jurídica amb coneixements transversals
o multidisciplinaris que proporciona el grau de
Relacions Laborals, com ara la sociologia del treball, la psicologia del treball, la prevenció de riscos
laborals, l’organització d’empreses o economia,
entre d’altres.
Què estudiaràs?
Pots accedir al pla d’estudis des d’aquest codi QR:

El pla d’estudis ofereix pràctiques externes com a assignatura optativa.

En què podràs treballar?
• Advocacia
• Procuradoria
• Notaria
• Registres
• Administració de justícia: jutges i magistrats,
fiscals i secretaris de jutjat.
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• Administracions públiques (escala superior):
advocats de l’Estat, tècnics de l’Administració
civil de l’Estat i d’altres a les administracions
central, territorial i local.
• Administracions públiques (escala mitjana):
a les administracions central, territorial i local.
• Organitzacions internacionals.
• Advocacia d’empresa.
• Advocacia d’associacions i organitzacions no
públiques.
• Assessoria o conselleria jurídica.
• Graduat social.
• Gestió de recursos humans.
• Prevenció de riscos laborals.
• Administració pública: Seguretat Social, Servei
Públic d’Ocupació.
• Ensenyament

Programes de doble titulació
de Dret amb universitats
americanes
La Facultat de Dret de la UB disposa de convenis
de cooperació acadèmica amb la Universitat de
Puerto Rico i la Nova Southeastern University
(Florida). L’objectiu d’aquests convenis és permetre als nostres estudiants seguir cursos i programes
de formació en l’àmbit del Dret i obtenir la titulació americana de Juris Doctor juntament amb el
títol de Dret de la UB.

Dret – Nova Southeastern
University (NSU, Florida)
https://www.ub.edu/portal/web/dret/novasoutheastern-university
El programa està dividit en dues fases, que per als
estudiants de la UB són les següents:
• 1a fase: per participar-hi, és necessari haver
superat la meitat dels crèdits del grau de Dret.
Aquesta fase consta d’un semestre acadèmic a
l’NSU.
• 2a fase: aquest període tindrà lloc un cop finalitzats
els estudis a la UB, i inclou tres semestres acadèmics.

Ponderacions PAU
i reconeixement crèdits CFGS
Al web del Canal Universitats de la Generalitat
de Catalunya pots consultar:
La taula de ponderacions per a l’admissió des de
les PAU a http://universitats.gencat.cat/ca/
preinscripcions/sobre-preinscripcio/ponderacions/
index.html

Dret – Universitat de Puerto Rico
https://www.ub.edu/portal/web/dret/
universidad-de-puerto-rico
Per obtenir la doble titulació, els estudiants de la
Universitat de Barcelona han d’estudiar un any
a la Universitat de Puerto Rico, i posteriorment
tornar a Barcelona per finalitzar els estudis a la
UB. Només podran obtenir la doble titulació els
alumnes que hagin superat totes les assignatures
matriculades a la Universitat de Puerto Rico.

16

El reconeixement de crèdits procedents d’un Cicle
Formatiu de Grau Superior a http://universitats.
gencat.cat/ca/cercador/

Barcelona Activa, el servei de referència
en orientació acadèmica i laboral a la ciutat
Barcelona Activa, l’agència de desenvolupament econòmic i local de l’Ajuntament de Barcelona, dona suport a la ciutadania en l’orientació professional i la recerca de feina.
Al web treball.barcelonactiva.cat pots consultar tot el que pot fer per tu Barcelona Activa.
Des d’una àmplia oferta de serveis per orientar el teu futur acadèmic i professional fins a
itineraris formatius i sortides professionals. Si fas servir el cercador d’ocupacions, trobaràs la
definició de prop de 1.000 ocupacions, amb les seves tasques associades, els requisits formatius i competencials, la situació al mercat de treball i les ofertes de feina relacionades.
Per treballar del que m’agrada,
què he d’estudiar?
Si estudio el que m’agrada,
de què podré treballar?
Per donar resposta a aquestes dues preguntes, Barcelona Activa i la Universitat de Barcelona
col·laboren en la definició d’un catàleg ampli de sortides professionals vinculades als estudis
universitaris. Pots rebre assessorament personalitzat a l’espai Porta22, de Barcelona Activa,
i al Servei d’Atenció a l’Estudiant de la Universitat de Barcelona.
També pots demanar cita en línia al telèfon o whatsapp 608 573 263 de 9 a 18 hores.
Porta22 – Barcelona Activa
Carrer de la Llacuna, 162-164
08018 Barcelona
+34 934 019 899
porta22@barcelonactiva.cat
treball.barcelonactiva.cat
Horari
De dilluns a divendres de 8.30 h a 20 h
Accés
Metro: L1 Glòries i Clot / L2 Clot
Bus: 7 / H12 / H14 / 92 / 192
Rodalies: R1 i R2 Clot

Tramvia: T4 Ca l’Aranyó,
T5 i T6 Can Jaumandreu
Bicing: 42, 132 i 133
treball.barcelonactiva.cat
barcelonactiva
barcelonactiva
barcelonactiva
videosbarcelonactiva
company/barcelona-activa
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Facultat de Dret
Diagonal, 684
08034 Barcelona
934 024 346
www.ub.edu/dret
Dret_UB
dretub
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Notes de tall i preu orientatiu curs 2021-2022
ENSENYAMENT

PAU/
CFGS
(inici)

PAU/
CFGS
(final)

Administració i Direcció d’Empreses
Administració i Direcció d’Empreses - Dret
Administració i Direcció d’Empreses Matemàtiques
Administració i Direcció d’Empreses Química
Administració i Direcció d’Empreses Sociologia
Antropologia Social i Cultural
Arqueologia
Arqueologia - Història
Belles Arts
Bioinformàtica (UPF [ESCI]-UB-UPC)
Biologia
Bioquímica
Biotecnologia
Ciència i Tecnologia dels Aliments
Ciències Ambientals
Ciències Biomèdiques
Ciències Culinàries i Gastronòmiques
(UB [CETT]-UPC)
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
(INEFC)
Ciències del Mar
Ciències Polítiques i de l’Administració
Ciències Polítiques i de l’Administració - Dret
Cinematografia (ESCAC)
Comunicació Audiovisual
Comunicació Audiovisual - Gestió
d’Informació i Documentació Digital
Comunicació i Indústries Culturals
Conservació i Restauració de Béns Culturals
Continguts Digitals Interactius (ENTI)
Creació Artística per a Videojocs
i Jocs Aplicats (ENTI)
Criminologia
Criminologia - Dret
Disseny
Dret
Dret - Gestió i Administració Pública
Dret - Relacions Laborals
Economia
Economia - Estadística (UB-UPC)
Educació Social
Empresa Internacional
(International Business)
Enginyeria Biomèdica
Enginyeria de Materials
Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
Enginyeria Informàtica
Enginyeria Informàtica - Matemàtiques
Enginyeria Química
Estadística (UB-UPC)
Estudis Anglesos

9,646
12,080
12,403

9,440
11,878
12,150

PREU
orientatiu
1r curs
1.061
1.061
1.502

10,672

10,394

1.502

10,648

10,388

1.061

5,700
5,000
9,243
8,970
7,460
11,306
11,997
12,058
9,250
10,006
12,645
5,000

5,000
5,000
9,242
7,160
5,000
11,158
11,806
11,823
8,744
9,606
12,562
5,000

1.061
1.502
1.502
1.502
7.920
1.502
1.502
1.502
1.660
1.502
1.660
7.200

10,488

10,310

1.660

10,588
8,422
11,934
9,442
11,478
10,748

9,718
6,964
11,738
9,442
11,424
10,722

1.502
1.061
1.061
9.900
1.502
1.502

9,380
6,962
5,000
5,000

9,190
5,000
5,000
5,000

1.502
1.502
7.500
7.500

9,736
11,622
11,383
9,928
10,156
10,240
8,942
12,016
9,544
12,026

9,628
10,722
11,030
9,750
9,616
10,140
8,617
11,254
9,400
11,902

1.061
1.061
1.502
1.061
1.061
1.061
1.061
1.061
1.061
1.061

12,722
5,678
9,556
10,158
13,032
10,458
10,594
6,338

12,510
5,000
8,822
9,734
12,899
10,022
10,416
5,560

1.660
1.660
1.660
1.660
1.660
1.660
1.502
1.061

ENSENYAMENT

PAU/
CFGS
(inici)

Estudis Àrabs i Hebreus
Estudis Literaris
Farmàcia
Farmàcia - Nutrició Humana i Dietètica
Filologia Catalana
Filologia Clàssica
Filologia Hispànica
Filologia i Cultura Franceses (UAB-UB)
Filosofia
Física
Física - Matemàtiques
Fisioteràpia (Physiotherapy) (UdG-UB)
Geografia
Geologia
Gestió d’Informació i Documentació Digital
Gestió i Administració Pública
Història
Història de l’Art
Història - Història de l’Art
Infermeria (Campus Bellvitge)
Infermeria (Campus Clínic)
Infermeria (SJD)
Investigació Privada (Títol Propi)
Lingüística
Llengües i Literatures Modernes
Llengües Romàniques i les seves Literatures
Matemàtiques
Medicina (Campus Bellvitge)
Medicina (Campus Clínic)
Mestre d’Educació Infantil
Mestre d’Educació Infantil Mestre d’Educació Primària
Mestre d’Educació Primària
Nutrició Humana i Dietètica
Odontologia
Pedagogia
Podologia
Producció de Música i So per a la
Indústria de l’Entreteniment (ENTI)
Psicologia
Publicitat, Relacions Públiques
i Màrqueting (ESRP)
Química
Relacions Laborals
Seguretat (ISPC)
Sociologia
Treball Social
Turisme (CETT)

5,000
8,064
11,154
12,262
5,232
5,000
5,000
5,000
5,598
12,150
13,546
6,236
5,000
5,000
5,994
7,415
5,270
5,370
–
11,569
12,465
10,382
5,000
5,000
5,000
5,000
12,730
12,988
13,146
8,886
11,126

PAU/ PREU
CFGS orientatiu
(final)
1r curs
5,000 1.061
7,444 1.061
10,902 1.502
11,990 1.502
5,000 1.061
5,000 1.061
5,000 1.061
5,000 1.061
5,000 1.061
12,036 1.502
13,346 1.502
5,000 7.334
5,000 1.061
5,000 1.502
5,060 1.502
6,794 1.061
5,000 1.061
5,000 1.061
–
1.061
11,265 1.660
12,176 1.660
10,153 5.450
5,000 1.380
5,000 1.061
5,000 1.061
5,000 1.061
12,624 1.502
12,878 1.660
13,022 1.660
8,868 1.061
11,126 1.061

8,827
10,600
12,394
8,311
8,218
5,000

8,786
10,308
12,358
8,040
7,030
5,000

1.516
1.502
1.660
1.061
1.502
1.502

9,874
9,522

9,776
9,333

1.502
5.830

9,944
8,042
8,824
7,912
8,336
5,000

9,674
7,760
8,514
7,360
8,214
5,000

1.502
1.061
1.061
1.061
1.061
6.418

Centres Adscrits a la UB
Grup A = 17,69 € / crèdit = 1.061 €
Grup B = 25,04 € / crèdit = 1.502 €
Grup C = 27,67 € / crèdit = 1.660 €
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Oferta 2022-2023
Informació actualitzada a www.ub.edu

www.ub.edu/dret

DL: B-2.490-2022

Saps què t’ofereix la UB?
Mira-ho al mòbil!
Futurs Estudiants
www.ub.edu/futurs

