PROGRAMA ESPECIAL LAW-DRET ENTRE LA UNIVERSITAT
POMPEU FABRA I EL KING’S COLLEGE LONDON
Acord del Consell de Govern de 21 de febrer del 2018

1.Introducció
El Programa especial Law-Dret és un programa de formació que permet als
estudiants obtenir dues titulacions completant-les en un període de 4 anys. Els dos
primers anys es cursen al King’s College (a partir d’ara KCL)i els 2 darrers anys
es cursen a la UPF.
L’obtenció del títol Law-KCL es produeix a final del 3r any del programa, quan
l’estudiant demostra a KCL que ha superat almenys 60 ECTS a la UPF. El títol
del grau en Dret de la UPF s’aconsegueix al final del 4t any del programa, quan
s’hagin superat almenys els 240 crèdits preceptius.

2. Objectius
El programa especial Law-Dret té per objectiu enllaçar per via de reconeixement
parcial de crèdits dos graus ja existents, acreditats als respectius països d’origen i
dotats de gran prestigi.
El programa que es proposa és d’altíssim valor estratègic per a la Facultat de Dret
de la UPF i la UPF en el seu conjunt i obrirà un horitzó de col·laboració
estratègica investigadora i docent entre KCL i UPF.

3. Disponibilitat de recursos
Atès que no cal impartir cap assignatura nova, i que el número de places que
s’oferiran cada curs serà reduït, no es preveu dedicar cap recurs suplementari per a
aquest programa ni en personal, ni en infraestructures, ni de caràcter econòmic
però implicarà ampliar el nombre d’inscrits en unes assignatures concretes, en
línia amb el que passa amb els estudiants de mobilitat regular, que com és sabut
causen alteracions demogràfiques a les aules.

4. Oferta anual de places
El nombre previst de places és d’un màxim de 25 per cohort, amb el benentès que
el primer any de programa només se’n convoquen 12. La implementació
esglaonada permet detectar eventuals disfuncions. Atès que la desena o vintena
d’estudiants del programa entren per la via dels 100 crèdits superats, simplement

cal que UPF obri com a mínim les dites places i fixi un criteri que garanteixi que
les ocupin els estudiants del programa LAW-DRET.

5. Accés i Admissió
El programa només s’activa en un sentit: KCL→UPF. Per tant, els filtres d’accés
que s’apliquen en un primer moment, a l’inici del programa, són els de KCL.
L’accés es gestiona a partir dels dossiers que candidats de tot el món envien a
l’oficina centralitzada d’admissions universitàries del Regne Unit (UCAS).1 Una
comissió mixta KCL-UPF analitza els dits dossiers i valora els que mereixen
l’admissió. Sense consens dels dos socis, no s’entra al programa.
En un segon moment, a final del segon curs del programa, els estudiants demanen
accedir a la UPF per la via dels 100 crèdits superats en un altre establiment
d’educació superior. Així, s’incorporen a l’expedient acadèmic UPF els crèdits
superats a KCL (d’acord amb les taules d’equivalències establertes a l’apartat 7).

6. Planificació del programa
Dos primers anys, a KCL:
Elements of the Law of Contract (15 ects, equivalents a 30 crèdits anglesos)
Criminal Law (15 ects, equivalents a 30 crèdits anglesos)
Public Law (15 ects, equivalents a 30 crèdits anglesos)
European Law (15 ects, equivalents a 30 crèdits anglesos)
Law of Tort (15 ects, equivalents a 30 crèdits anglesos)
Law of Property (15 ects, equivalents a 30 crèdits anglesos)
Law of Trusts (15 ects, equivalents a 30 crèdits anglesos)
1 optativa de 15 ects, equivalents a 30 crèdits anglesos, o bé 2 optatives de 7,5 ects,
equivalents a 15 crèdits anglesos
Dos darrers anys, a UPF:
1r trimestre (21 ects)
Dret Internacional Públic
(6)
Institucions
Jurídiques
Comparades (5)2
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2n trimestre (20 ects)
Història del Dret (6)
Organització
Constitucional de l’Estat i

3r trimestre (19 ects)
Dret Penal: Part Especial
(5)
Dret Financer (6)

https://www.ucas.com/ucas/undergraduate/getting‐started/international‐and‐eu‐
students/tips‐international‐applications <novembre 2017>
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Aquesta assignatura consistiria principalment en continguts de dret civil rebuts a KCL, que
necessitarien complement o contrast a UPF (persona, capacitat, propietat, danys i successions).

Contractes (9)

1r trimestre (23 ects)
Dret Mercantil: Dret de
Societats (6)
Dret
Processal
Civil
Internacional (5)
Dret Processal Civil (6)

Fonts del Dret (I) (5)
Filosofia del Dret (4)
Dret de Família (4)
Institucions Bàsiques del Organització
Dret Administratiu (5)
Constitucional de l’Estat i
Fonts del Dret (II) (4)

2n trimestre (20 ects)
Dret Processal Penal (4)
Conflicte de Lleis (4)

3r trimestre (20 ects)
Resolució Alternativa de
Conflictes (4)
Dret Tributari (II) (4)

Dret Tributari (I) (4)

Dret Individual del Treball
i Protecció Social (6)
Drets
i
Llibertats Dret Col·lectiu del Treball TFG (6)
Fonamentals (6)
(4)
Dret
Mercantil:
Dret
Concursal (4)
7. Taula d’equivalències d’assignatures reconegudes
Assignatura KCL
Assignatures UPF
Elements of the Law of Fonaments del Dret Privat i de l’Empresa (9 ects)
Contract
+
(15 ects)
Introducció als Estudis i a la Ciència Jurídics (8 ects)
Criminal Law (15 ects)
Teoria del Dret (6 ects)
+
Dret Penal: Part General (9 ects)
Public Law (15 ects)
Activitat de les Administracions (9 ects)
+
Urbanisme i Dret del Territori (4 ects)
+
Dret Judicial (4 ects)
European Law (15 ects)
Ciència Política (6 ects)
+
Dret de la Unió Europea (6 ects)
+
Dret Mercantil: Dret de la Competència i Propietat
Industrial i Intel·lectual (4 ects)
Law of Tort (15 ects)
Dret de Danys (4 ects)
+
Introduction to Common Law (5 ects)
+
Dret mèdic i de la salut (4 ects)
Law of Property (15 ects)
Economia i Instruments Analítics per a l’Estudi del
Dret (10 ects)
+
Propietat i Drets Reals (5 ects)

Law of Trusts (15 ects)

1 optativa de 15 ects
o bé 2 optatives de 7,5 ects

Dret de Successions (4 ects)
+
Dret de Família i Successions Internacionals (4 ects)
+
Redacció Jurídica i Documental (4 ects)
1 optativa de 5 ects
+
10 crèdits de mobilitat3

8. Aspectes econòmics
Els estudiants abonaran les taxes de matrícula i despeses que corresponguin a
KCL durant els dos primers anys del programa, a Londres, i a UPF durant els dos
darrers anys, a Barcelona. KCL no cobrarà cap import, tret d’una eventual despesa
administrativa molt menor per incorporar al seu expedient els crèdits superats a
UPF. En canvi, UPF aplicarà una taxa de 15% per a la incorporació dels 120
crèdits superats a KCL.
El conveni bilateral incorpora una clàusula de desistiment per si mai el Brexit
afecta negativament les taxes que els estudiants comunitaris hagin de pagar a UK i
viceversa.

9. Normativa aplicable
Degut a la naturalesa mateixa del programa i a la recol·locació d’assignatures que
requereix, els estudiants que hi participin queden lliures del règim ordinari de
progressió d'estudis de la Facultat. En canvi, estan subjectes al règim general de
permanència de la UPF.

10. Calendari
Hivern 2018: aprovacions a Londres i Barcelona
Primavera 2018: inici de la promoció conjunta
Curs 2018-2019: primers candidats al mecanisme UCAs (UK)
Curs 2019-2020: la primera cohort comença a estudiar a KCL
Curs 2021-2022: la primera cohort comença a estudiar a UPF
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Els crèdits de mobilitat (fins a 10 previstos al pla d’estudis Dret‐UPF) no han de tenir
correspondència exacta amb assignatures Dret‐UPF, però computen com a optatius de cara a
l’obtenció del grau.

