Pla d’estudis

Màster Universitari
en Estudis Jurídics Avançats
CURS 2021—2022

MATÈRIES

Crèdits

ASSIGNATURES COMUNES I OBLIGATÒRIES....................................18
Matèria 1: Coneixements avançats del Dret contemporani............12
• Construcció històrica del dret contemporani.......................................... 3

Crèdits 60

• Teories jurídiques contemporànies........................................................... 3

Durada El màster es pot cursar a temps complet (un curs acadèmic) i també a
temps parcial (mínim 20 crèdits per curs)

• Tendències actuals del dret comparat..................................................... 6

Modalitat Presencial
Coordinadora Dra. Rosa Ana Alija

Matèria 2: Instruments per a la investigació..................................... 6
• Orientació a la investigació jurídica.......................................................... 6
ASSIGNATURES D’ESPECIALITAT........................................................ 24

Destinataris

Dret públic

El MEJA és el Màster oficial en Dret ofert per la Universitat de Barcelona orien-

• Reptes actuals del Dret Constitucional..................................................... 6

tat a la recerca jurídica i a l’actualització de coneixements en els camps més

• Sistemes jurídics multinivell....................................................................... 6

rellevants i innovadors del Dret. En aquest context, va destinat a persones gra-

• Dret administratiu europeu i local............................................................. 6

duades/llicenciades recentment en disciplines relacionades amb el món jurídic;

• Dret de la regulació econòmica i del medi ambient............................... 6

professionals amb experiència en àmbits jurídics, com l’advocacia, la judicatu-

Dret privat

ra, la fiscalia, l’assessorament i el funcionariat, o la recerca en aquest camp; i,
finalment, persones interessades en l’elaboració d’una tesi doctoral o de treballs de recerca jurídica, entre les quals es troben les persones amb vocació professional dirigida a la carrera universitària.

• Conflictes laborals: mediació, arbitratge i procediments judicials (*).. 6
• La diversitat de models familiars i el seu tractament jurídic.................. 6
• Responsabilitat per danys (*)..................................................................... 6
• Dret patrimonial............................................................................................ 6

Objectius
El MEJA dedica 18 crèdits de docència obligatòria adreçada a assolir una for-

TREBALL FINAL DE MÀSTER...................................................................18

mación sòlida i transversal des de la perspectiva dels coneixements i de la metodologia: la primera ofereix una formació completa de caràcter multidisciplina-

(*) Assignatures impartides conjuntament amb el Màster de Dret de l’Empresa i dels Negocis.

ri, de Dret comparat i de fonaments del Dret; la segona ofereix eines per dur a

Informació

terme un treball de recerca o una tesi doctoral. Posteriorment, el MEJA dedica

Facultat de Dret, Edifici Principal. Av. Diagonal, 684, Barcelona
Tel. 93 403 76 91
mmuu.dret@ub.edu (consultes administratives)
master.meja@ub.edu (consultes acadèmiques)

24 crèdits a l’especialitat que s’elegeixi, on s’estudien els principals temes de
cada disciplina que marquen tendència en l’actualitat. Finalment, s’elabora un
Treball Final de Màster de 18 crèdits en el camp de l’especialitat cursada.

