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Destinataris

El perfil d’ingrés recomanat al màster és el de llicenciats, graduats i professionals amb especial interès en la investigació, aprofundiment dels temes politicocriminals, sociojurídics i criminològics, amb prèvia formació en el camp de les
ciències socials i jurídiques i inquietuds de continuar posteriors estudis.
Objectius
L’objectiu principal del màster se centra en l’estudi de l’origen social dels problemes delictius i l’anàlisi crítica del funcionament del sistema penal, així com
també l’anàlisi de la criminalitat, la intervenció, el tractament de delinqüents,
l’anàlisi i avaluació de polítiques penals i de seguretat. En paral·lel s’aprofundeix en l’estudi de la prevenció del delicte, de les respostes formals i informals
al fenomen delictiu, dels tractaments dels infractors i de la reparació a les víctimes.
El Màster pretén donar una formació que proporcioni als estudiants una visió
més integral dels problemes vinculats amb la criminalitat, els processos de
criminalització, el control penal, la política criminal i la seguretat ciutadana. Una
intervenció adequada i eficaç en l'àmbit de la criminalitat ha de prendre com a
base una acurada anàlisi social de les seves causes i conseqüències.
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OBLIGATÒRIES............................. ........... 27 OPTATIVES D’ESPECIALITAT…… 27
Delinqüència, Criminologia i Societat ……..6 Per obtenir l’especialitat els estudiants hauran
de cursar obligatòriament totes les assignatu• Desviació, control i canvi social...................... 3 res d’aquesta matèria.
• Control social i punitiu. El pensament criminològic.................................................................. 3 Especialitat: POLÍTICA CRIMINAL…….... 27
Gènere i Sistema penal.................................... 6 • Delinqüència organitzada i de coll blanc (en
anglès)................................................................. 3
• Dones i sistema penal: discriminacions de • Execució penal i mesures alternatives …….3
gènere i estereotips............................................ 3 • Comunitat, entorn i prevenció....................... 3
• Violència de gènere ........................................ 3 • Anàlisi i avaluació de polítiques de seguretat………………...…………………………….. 3
Sistema penal i Política criminal................... 9 • Mediació........................................................... 3
• Sistema Penal Estàtic i Dinàmic: Globalització • Avaluació i tractament de delinqüents d’alt
i Perspectives Internacionals……………….… 3 risc....................................................................... 3
• Política Criminal Contemporània……............ 3 • Enjudiciament criminal: processos i garan• Estructura, elements i funcions de les normes ties……………………………………………... 3
jurídic penals........................................................ 3 • Criminologia avançada................................... 3
• Delinqüència sexual (en anglès)................... 3
Tècniques d’Investigació en Criminologia. 6
Especialitat: SOCIOLOGIA
• Tècniques d’investigació en Criminologia.... 3 JURIDICOPENAL…………………..………. 27
• Taller de recerca ...............................................3
• El Dret internacional dels Drets Humans.................................................................... 3
• Psicologia cultural i crítica del control penal........................................................................ 3
• Teoria de l’Estat i del control penal……….. 3
• Polítiques de drogues i drets humans: prohibicionisme versus regulació............................. 3
• Organitzacions i institucions del sistema
penal ……………………………………………3
• Societat i teoria sociològica contemporània……………………………………........ 3
• Violència i filosofia del mal............................ 3
• Crítica de les representacions juridicopolítiques del sofriment............................................. 3
• Espai i control social ...................................... 3

TREBALL DE FI DE MÀSTER.............................................................................. 18
Informació
Facultat de Dret, Edifici Principal. Av. Diagonal, 684, Barcelona
Tel. 93 403 76 91
mmuu.dret@ub.edu (consultes administratives)
cpc-sjp.coord@ub.edu (consultes acadèmiques)

