Màster Universitari Avançat en Ciències Jurídiques
Versió 0: Acord de Consell de Govern de 12 de juliol del 2006
Proposta de programació de Programes Oficials de Postgrau (POP) i de màsters
oficials pel curs 2007-2008
(Data de publicació de l'acord: 29 de juliol del 2006)
Vist l'acord de la Comissió de Postgrau i Doctorat, el Consell de Govern aprova la
proposta de Programació dels Programes Oficials de Postgrau / Màsters de la
Universitat Pompeu Fabra pel curs 2007-2008, que consta com a annex 1.

Versió 0: Acord de Consell Social de 20 de juliol del 2006
Programació de Programes Oficials de Postgrau (POP) i de màsters oficials de la UPF
pel curs 2007-2008
(Data de publicació de l'acord: 4 de setembre del 2006)
S'aprova, per unanimitat, vist l'acord del Consell de Govern de 12 de juliol del
2006, la proposta de Programació dels Programes Oficials de Postgrau/Màsters de
la Universitat Pompeu Fabra per al curs 2007-2008, que s'adjunten com a annex
2 a aquesta acta.

Versió 1: Acord de Consell de Govern de 14 de març del 2007
10.1. S'aprova la normativa d'accés al màster oficial en Ciències Jurídiques, que
consta com a annex 3.

11.10. S'aprova el pla d'estudis del màster oficial en Ciències Jurídiques, que consta
com a annex 18.
Versió 2: Acord de la Consell de Govern de 3 d’octubre de 2007
7.3. S'aprova la modificació del pla d'estudis del màster avançat en Ciències
Jurídiques, en els termes següents:
Primer. Es fan les següents modificacions de trimestre d'impartició de les següents
assignatures:






Negociació Jurídica: Tècniques i Habilitats: passa al primer trimestre.
Metodologia Jurídica i Tècniques de Recerca: passa al segon trimestre.
Polítiques de Prevenció,Seguretat i Política criminal: passa al tercer
trimestre.
Dret Penal Europeu Internacional: passa al segon trimestre.
Arbitratge Comercial i Contractes Internacionals: passa al tercer trimestre.

Segon. Es fan les modificacions següents a l'annex 1 del pla d'estudis, als apartats
"Coneixements" i "Capacitats i destreses":
Assignatura: Metodologia Jurídica i Tècniques de Recerca
Coneixements:

Iniciació a la recerca jurídica, delimitació del tipus de problema, plantejament
d'hipòtesi, justificació de les solucions adoptades, tècniques d'elaboració d'un
treball acadèmic.
Capacitats i destreses:
Capacitat de realitzar una recerca en el àmbit de les ciències jurídiques, habilitat
per plasmar en un treball acadèmic de qualitat el resultat de la recerca
Metodología Jurídica y Técnicas de Investigación
Conocimientos
Iniciación a la investigación jurídica, delimitación del tipo de problema,
planteamiento de hipótesis, justificación de las soluciones adoptadas, técnicas de
elaboración de un trabajo académico.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de realizar una investigación en el ámbito de las ciencias jurídicas,
habilidad para plasmar en un trabajo académico de calidad el resultado de la
investigación.
Legal methodology and techniques of research
Concepts:
Introduction to legal research, defining the type of problem at hand; elaborating
hypothesis; the justification of results and solutions; techniques to elaborate a
sound academic paper or work.
Capacities and skills:
Capacity to develop research in the sphere of legal sciences; skills to show the
results of a research project in a good quality academic paper.
Assignatura: Argumentació Jurídica i Tècniques d'Interpretació
Coneixements:
La lògica com a model d'argumentació correcta, fal·làcies formals i no formals,
remeis contra les fal·làcies, la interpretació en l'aplicació del dret, la justificació de
les sentències en els casos difícils, anàlisi dels 15 arguments jurídics més emprats.
Capacitats i destreses:
Capacitat d'anàlisi dels problemes jurídics i adquisició d'habilitats argumentatives
per tal de saber justificar decisions interpretatives.
Argumentación Jurídica y Técnicas de Interpretación
Conocimientos:
La lógica como modelo de argumentación correcta, falacias formales y no formales,
remedios contra las falacias, la interpretación en la aplicación del derecho, la

justificación de las sentencias en los casos difíciles, análisis de los 15 argumentos
jurídicos más empleados.
Capacidades y destrezas:
Capacidad de análisis de los problemas jurídicos y adquisición de habilidades
argumentativas para justificar decisiones interpretativas.
Legal argumentation and interpretive techniques
Concepts:
Logical reasoning as a model of sound argumentation; formal and informal
fallacies; ways of overcoming fallacies; interpretation in legal adjudication; legal
justification in hard cases; analysis of the 15 arguments more regularly employed
in legal argumentation.
Capacities and skills:
Capacity to analyze legal problems; getting argumentative skills to know how to
justify interpretive decisions.
Tercer. El mòdul obligatori de màster passa a ser obligatori de l'especialitat de
Recerca, tant a la modalitat a temps complet com a la de temps parcial, canvi que
s'incorpora a l'annex 2 del pla d'estudis.
Quart. Aquestes modificacions s'incorporen al pla d'estudis del Màster Avançat en
Ciències Jurídiques, el qual queda redactat com s'adjunta en l'annex 6.
Cinquè. Aquest acord entrarà en vigor el curs 2007-08

Memòria OK

Versió 3: Acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica de 26 de maig de 2009
6.3.
Primer. S'acorda modificar el pla d'estudis del Màster Universitari en Ciències
Jurídiques en els termes següents:
1. S'acorda suprimir les assignatures optatives Drets i llibertats, de 4 crèdits i
Constitució i integració europea, de 3 crèdits que passen a integrar la nova
assignatura Pluralisme constitucional i garantia dels drets fonamentals a Europa, de
5 crèdits.
2. S'acorda suprimir l'assignatura optativa Dret de la insolvència i protecció
processal del crèdit, de 5 crèdits que queda substituïda per les assignatures Dret
concursal, de 3 crèdits i Execució civil, de 3 crèdits.
3. S'acorda que l'assignatura optativa Fiscalitat de l'empresa passi de 3 a 5 crèdits.

4. S'acorda suprimir les assignaturesoptatives Fiscalitat dels mercats financers (3
crèdits, anys alterns) i Fiscalitat de les asseguradores (3 crèdits, anys alterns).
5. S'acorda suprimir l'assignatura optativa Garanties processals i mètodes
alternatius de resolució de conflictes que queda substituïda per les assignatures
Arbitratge, de 3 crèdits i Mètodes alternatius de resolució de conflictes, de 3 crèdits.
6. S'acorda suprimir l'assignatura optativa Mètodes analítics per als juristes, de 3
crèdits que queda substituïda per l'assignatura Dret de família i polítiques familiars,
de 3 crèdits.
7. S'acorda substituir les mencions a treballs de recerca i pràctiques per un genèric
"treball fi de màster".
Segon. Aquestes modificacions s'incorporen al pla d'estudis del Màster Universitari
en Ciències Jurídiques que queda redactat com consta a l'annex 10.
Tercer. Aquest acord entrarà en vigor el curs 2009-2010.
Memòria OK

Versió 4: Acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica de 24 de febrer de 2010

7.3.
Primer. S’acorda modificar el pla d’estudis del Màster Universitari Avançat en Ciències
Jurídiques, en els termes següents:
1. Es redueixen de 20 a 15 el nombre de crèdits de l’assignatura Treball fi de màster
(recerca – pràctiques). La reducció del nombre de crèdits s’ha de completar amb
una nova assignatura optativa.
2. Aquest canvi no suposa una modificació en les competències a adquirir per part dels
estudiants i es proposa per millorar l’ajust de l’activitat a la programació temporal
del màster.
3. Es suprimeixen i es donen d'alta les assignatures optatives següents:
Es suprimeix l'assignatura Teoria de les relacions internacionals
(assignatura optativa de 3 Ects) i l'assignatura Ordre internacional actual
(assignatura optativa de 3 Ects). Aquestes dues assignatures seran substituïdes per
una nova assignatura Relacions internacionals (assignatura optativa de nova
creació que tindrà una càrrega lectiva de 5 Ects).
Es suprimeix l'assignatura Anàlisi econòmica del Dret europeu de la
propietat intel•lectual (assignatura optativa de 3 Ects.) Aquesta assignatura serà
substituïda per una nova assignatura Negocis civils immobiliaris (assignatura
optativa de nova creació que tindrà una càrrega lectiva de 3 Ects).

Es dóna d'alta la nova assignatura Curs avançat en dret de danys
(assignatura optativa de 3 Ects.).

4. Es modifica la càrrega lectiva de les assignatures següents:
L'assignatura optativa Models de justícia i drets humans, passa a tenir una
càrrega lectiva de 4 a 3 Ects.
L'assignatura optativa Dret internacional dels drets humans passa a tenir
una càrrega lectiva de 5 a 3 Ects.
L'assignatura optativa Dret internacional del medi ambient passa a tenir
una càrrega lectiva de 5 a 3 Ects.
L'assignatura optativa Dogmàtica de la imputació passa a tenir una càrrega
lectiva de 5 a 4 Ects.
L'assignatura optativa Teoria de la legislació passa a tenir una càrrega
lectiva de 5 a 4 Ects.
5- Es modifica la càrrega lectiva i el nom de les assignatures següents:
L'assignatura Procediments tributaris, procés contenciós,
responsabilitat penal i tècniques convencionals en dret tributari passa a
anomenar-se Procediments tributaris, procés contenciós i tècniques
convencionals en dret tributari. Assignatura optativa de 4 Ects que passa a
tenir una càrrega lectiva de 3 Ects.
L'assignatura Dret comparat passa a anomenar-se Dret comparat: noves
tendències en ciència jurídica. Assignatura optativa de 5 Ects que passa a tenir
una càrrega lectiva de 4 Ects.

6. Es modifiquen els noms de les assignatures següents:
L'assignatura L'ordenament jurídic administratiu: el sistema de fonts
passa a anomenar-se L'Ordenament Jurídic Administratiu i la seva producció:
situació i tendències.
L'assignatura Polítiques públiques, organització territorial i
descentralització del poder passa a anomenar-se Organització territorial i
descentralització del poder. Autonomia i federalisme. Sistemes comparats.
L'assignatura Les reformes de l'organització administrativa:
consideració especial dels sectors econòmics regulats i de la seva fiscalitat
passa a anomenar-se Dret públic de l'economia, regulació i reguladors
econòmics.
L'assignatura Dret urbanístic passa a anomenar-se Regulació de la ciutat i
de l'habitatge.

L'assignatura Estrangeria i drets fonamentals passa a anomenar-se Règim
jurídic dels estrangers no comunitaris.
L'assignatura La jurisdicció del contenciós-administratiu: problemes de
control de l'activitat administrativa passa a anomenar-se Els tribunals i les
administracions públiques: problemes del control de la activitat
administrativa.
L'assignatura Economia del benestar: eficiència, distribució i equitat
passa a anomenar-se Law & Economics: economia del benestar.
L'assignatura Nous models familiars i dret internacional privat passa a
anomenar-se Immigració i dret de família.

7. Aquests canvis no suposen una modificació en les competències a adquirir per part
dels estudiants.
Segon. Aquestes modificacions s'incorporen al pla d'estudis del Màster Universitari
Avançat en Ciències Jurídiques, que queda redactat com a annex 18.

Tercer. Aquest acord entrarà en vigor el curs 2010-2011.
Memòria OK

Versió 5: Acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica de 25 de maig de 2010
Primer. S’acorda modificar el Pla d’Estudis del Màster Avançat en Ciències Jurídiques
en els termes següents:
1. S’acorda que les següents assignatures deixin de tenir la consideració d’assignatures
obligatòries de màster i passin a ser considerades assignatures optatives:
31305 - Teoría de la legislación: racionalidad, técnica y metódica legislativa
30736 - Argumentación jurídica y técnicas de interpretación
31307 - Comparative Law: new trends in Legal Science
2. S’acorda reduir el número de crèdits obligatoris per especialitat en la següent
proporció:
- L’especialitat de recerca: passa de tenir 30 a tenir 15 crèdits obligatoris.
- L’especialitat acadèmica: passa de tenir 20 a tenir 15 crèdits obligatoris.
- L’especialitat professional: passa de tenir 20 a tenir 15 crèdits obligatoris.
Al no haver-hi assignatures obligatòries en cap de les especialitats, els 15 crèdits
correspondran necessariament a la realització i superació del treball de fi de màster.

Segon: Aquest acord entrarà en vigor el curs 2010-2011
Memòria OK

Versió 6: Acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica de 15 d’abril de 2011
1. S’aprova el canvi del nom de les assignatures optatives següents:
- L’assignatura 31191-Fiscalitat de l’Empresa passa a anomenar-se Fonaments de la
Fiscalitat de l’Empresa.
- L’assignatura 31189-Dret Concursal passa a anomenar-se Dret de la Contractació
Mercantil.
- L’assignatura 30657-Dret Penal de l’Empresa passa a anomenar-se Fonaments de
Dret Penal de l’Empresa.
- L’assignatura 31192-Arbitratge passa a anomenar-se Tutela Arbitral de Litigi.
2. S’aprova modificar el nombre de crèdits de les assignatures optatives següents:
- L’assignatura 31189-Dret de la Contractació Mercantil canvia de 3 a 5 crèdits
ECTS.
- L’assignatura 31191-Fonaments de la Fiscalitat de l’Empresa canvia de 3 a 5
crèdits ECTS.
- L’assignatura 30729-Dret Constitucional Comparat canvia de 3 a 4 crèdits ECTS.
- L’assignatura 30647-Polítiques de Prevenció, Seguretat i Política Criminal canvia
de 4 a 3 crèdits ECTS.
3. Aquestes modificacions s’incorporen al pla d’estudis del màster universitari Avançat
en Ciències Jurídiques, que queda redactat com a annex.
Segon. Aquest acord entrarà en vigor el curs 2011-2012.
Memòria OK

Versió 7: Acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica de 26 de juliol de 2011
4.1.
Primer. S'acorda modificar el pla d'estudis del màster universitari avançat en Ciències
Jurídiques en els termes següents:
1. S'aprova canviar la càrrega lectiva de l'assignatura optativa següent:
- L'assignatura 31317-Negocios Civiles Inmobiliarios, de 3 crèdits ECTS, passa a tenir 5
crèdits ECTS.

2. Aquestes modificacions s'incorporen al pla d'estudis del màster universitari avançat en
Ciències Jurídiques, que queda redactat com a annex 2.
Segon. Aquest acord entrarà en vigor el curs 2011-2012.
Memòria OK

Versió 8: Acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica d’ 11 de juliol de 2012
Primer. S'acorda modificar el pla d'estudis del màster universitari en Ciències
Jurídiques en els termes següents:
1. S'aprova el canvi de nom de les assignatures optatives següents:
- L'assignatura 30664-Fronteres i canvis productius: El Dret del Treball dels
Contractes passa a denominar-se La Idea de Dret del Treball.
- L'assignatura 30707-Drets Socials i Trade Agreements passa a denominar-se
Canvis de Política en l'Erosió del Dret del Treball.
- L'assignatura 31315-Immigració i Dret de Família passa denominar-se
Reconeixement Internacional dels Nous Models Familiars.
- L'assignatura 31309-Organització Territorial i Descentralització del Poder:
Autonomia i Federalisme passa a denominar-se Integració Supranacional,
Democràcia i Transformacions Constitucionals.
2. S'aprova modificar la càrrega lectiva de les assignatures optatives següents:
- L'assignatura 31300-Curs Avançat en Dret de Danys passa de tenir una càrrega
lectiva de 3 crèdits ECTS a tenir una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.
- L'assignatura 30664-Fronteres i Canvis Productius: El Dret del Treball dels
Contractes (a partir d'ara La Idea de Dret del Treball) passa de tenir una càrrega
lectiva de 4 crèdits ECTS a tenir una càrrega lectiva de 5 crèdit ECTS.
- L'assignatura 30707-Drets Socials i Trade Agreements (a partir d'ara Canvis de
Política en l'Erosió del Dret del Treball ) passa de tenir una càrrega lectiva de 3
crèdits ECTS a tenir una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.
- L'assignatura 31301-Models de Justícia i Drets Humans passa de tenir una
càrrega lectiva de 3 crèdits ECTS a tenir una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.
- L'assignatura 31309-Organització Territorial i Descentralització del Poder:
Autonomia i Federalisme (a partir d'ara Integració
Supranacional, Democràcia i
Transformacions Constitucionals) passa de tenir una càrrega lectiva de 3 crèdits a tenir
una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.
3. Aquestes modificacions s'incorporen al pla d'estudis del màster universitari en
Ciències Jurídiques, que queda redactat com a annex 10.
Segon. Aquest acord entrarà en vigor el curs 2012-2013.

Versió 9: Acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica de 17 de juliol de 2013
Primer. S’acorda modificar la memòria de verificació del màster universitari Avançat
en Ciències Jurídiques en els següents termes:

1.- S’aprova canviar la denominació de les següents assignatures de caràcter optatiu:
− L’assignatura 31669- The Idea of Labor Law passa a denominar-se
Constructing the idea of Labor Law in a Globalized Economy (La
Construcció de la idea del dret del treball en una economia globalitzada)
− L’assignatura 31670- Changing Policies in the Erosion of Labor Law passa a
denominar-se The Erosion of Labor Rights and the Recommodification of
Work (L’erosió dels drets laborals i la recomodificació del treball).
− L’assignatura 31303- Dret Internacional del Medi Ambient passa a
denominar-se International Law on Sustainable Development (Dret
Internacional del desenvolupament sostenible).
2.- S’aprova canviar el trimestre d’impartició de les següents assignatures de caràcter
optatiu:
− L’assignatura 31674- Model of Justice and Human Rights passa d’impartir-se
al segon trimestre a impartir-se al primer trimestre.
− L’assignatura 31555- Negocis Civils Immibiliaris passa d’impartir-se al tercer
trimestre a impartir-se al primer trimestre.
− L’assignatura 31549- Dret a la Contractació Mercantil passa d’impartir-se al
segon trimestre a impartir-se al tercer trimestre.
− L’assignatura 31303- International Law on Sustainable Development passa
d’impartir-se al primer trimestre a impartir-se al tercer trimestre.
− L’assignatura 31673- Advanced Course on Tort Law passa d’impartir-se al
primer trimestre a impartir-se al segon trimestre.
3.- Aquesta modificació s’incorpora a la memòria de verificació del màster universitari
Avançat en Ciències Jurídiques, que queda redactat com annex.
4.- Aquesta modificació no ha de suposar un canvi en la naturalesa i els objectius del
títol.

Segon. Aquest acord entrarà en vigor el curs 2013-2014.
Versió 10: Acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica de 22 de maig de 2014
Primer. S'acorda, a proposta del Departament de Dret, modificar la memòria de
verificació del Màster Universitari Avançat en Ciències Jurídiques en els
termes següents:
1. S'aprova canviar la denominació les següents assignatures de caràcter optatiu:
─L'assignatura 30736-Argumentación
Jurídica
y
Técnicas
de
Interpretación passa
a
denominar-se Argumentació
i
Tècniques
d'Interpretació Jurídica / Argumentación y Técnicas de Interpretación
Jurídica / Argumentation and Tecniques of Legal Interpretation.

─L'assignatura 30727-Espai Judicial Europeu en el Dret Privat passa a
denominar-se Dret Privat Internacional Europeu / Derecho Privado
Internacional Europeo / European Private International Law.
─L'assignatura 31670-L'Erosió dels Drets Laborals i la Recomodificació del
Treball passa a denominar-sePolítiques d'Ocupació i Dret del Treball /
Políticas de Empleo y Derecho del Trabajo / Employment Policies and
Labour Law.
─L'assignatura 31669-La Construcció de la Idea del Dret del Treball en una
Economia Globalitzada passa a denominar-se Globalització i Drets Socials /
Globalización y Derechos Sociales / Globalization and Social Rights.
─L'assignatura 31188-Pluralisme Constitucional i Garantia dels Drets
Fonamentals a Europa passa a denominar-se Constitucionalisme Europeu i
Drets
Fonamentals
/
Constitucionalismo
Europeo
y
Derechos
Fundamentales / European Constitutionalism and Fundamental Rights.
─L'assignatura 31548-Fonaments
de
fiscalitat
de
l'empresa passa
a
denominar-se Fonaments
Internacionals
de
Fiscalitat
d'Empresa
/
Fundamentos Internacionales de Fiscalidad de Empresa / International
Foundations of Corporate Taxation.
─L'assignatura 30652-Dret i Polítiques Socials d'Igualtat passa a denominarse Dret i Polítiques de Gènere / Derecho y Políticas de Género / Law and
Gender Policies.
2. S'aprova canviar el nombre de crèdits de les assignatures següents de caràcter
optatiu
─L'assignatura 30727-Espai Judicial Europeu en el Dret Privat -que passa a
denominar-se Dret Privat Internacional Europeu- passa de tenir una càrrega lectiva
de 3 crèdits ECTS a una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.
─L'assignatura 31303Dret
Internacional
del
Desenvolupament
Sostenible passa de tenir una càrrega lectiva de 3 crèdits ECTS a 4 crèdits ECTS.
─L'assignatura 31308-L'Ordenament
Jurídic
Administratiu
i
la
seva
Producció: Situació i Tendències, passa de tenir una càrrega lectiva de 3 crèdits
ECTS a 4 crèdits ECTS.
─L'assignatura 31193-Mètodes Alternatius de Resolució de Conflictes passa
de tenir una càrrega lectiva de 3 crèdits ECTS a 4 crèdits ECTS.
─L'assignatura 30703-Dret de la Integració passa de tenir una càrrega lectiva de
3 crèdits ECTS a 4 crèdits ECTS.
─L'assignatura 31551-Tutela Arbitral de Litigi passa de tenir una càrrega lectiva
de 3 crèdits ECTS a 4 crèdits ECTS.
─L'assignatura 31548-Fonaments de Fiscalitat de l'Empresa passa de tenir una
càrrega lectiva de 3 crèdits ECTS a 4 crèdits ECTS.
─L'assignatura 30719-Negociació Jurídica: Tècniques y Habilitats passa de
tenir una càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS a 4 crèdits ECTS.

─L'assignatura 30736-Argumentació Jurídica i Tècniques d'Interpretació que passa a denominar-se Argumentació i Tècniques d'Interpretació Jurídica- passa
de tenir una càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS a 4 crèdits ECTS.
─L'assignatura 30652-Dret i Polítiques Socials de Igualtat -que passa a
denominar-se Dret i Polítiques de Gènere- passa de tenir una càrrega lectiva de 5
crèdits ECTS a 4 crèdits ECTS.
─L'assignatura 30661-Fonament del Dret de Contractes a l'Empresa passa de
tenir una càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS a 4 crèdits ECTS.
─L'assignatura 31188-Pluralisme Constitucional i Garantia dels Drets
Fonamentals a Europa -que passa a denominar-se Constitucionalisme Europeu i
Drets Fonamentals- passa de tenir una càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS a 4 crèdits
ECTS.
─L'assignatura 31316-Relacions Internacionals passa de tenir una càrrega
lectiva de 5 crèdits ECTS a tenir 4 crèdits ECTS.
─L'assignatura 31550-Fonaments del Dret Penal de l'Empresa passa de tenir
una càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS a tenir 4 crèdits ECTS.
─L'assignatura 31555-Negocis Civils Immobiliaris passa de tenir una càrrega
lectiva de 5 crèdits ECTS a tenir 4 crèdits ECTS.
─L'assignatura 31669-La Construcció de la Idea del Dret del Treball en una
Economia Globalitzada -que passa a denominar-se Globalització i drets socialspassa de tenir una càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS a tenir 4 crèdits ECTS.
─L'assignatura 31549-Dret de la Contractació Mercantil passa de tenir una
càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS a tenir 4 crèdits ECTS.
─L'assignatura 31553-Polítiques
de
Prevenció,
Seguretat
i
Política
Criminal passa de tenir una càrrega lectiva de 3 crèdits ECTS a 4 crèdits ECTS.
─L'assignatura 30729-Justícia Constitucional Comparada passa de tenir una
càrrega lectiva de 3 crèdits ECTS a 4 crèdits ECTS.
3. S'aprova canviar de trimestre d'impartició les assignatures següents de caràcter
optatiu:
─L'assignatura 31673-Curs Avançat en Dret de Danys passa d'impartir-se al
primer trimestre a impartir-se al segon trimestre.
─L'assignatura 31555-Negocis Civils Iimmobiliaris passa d'impartir-se al tercer
trimestre a impartir-se al primer trimestre.
─L'assignatura 30736-Argumentació Jurídica i Tècniques d'Interpretació que passa a denominar-se Argumentació i Tècniques d'Interpretació Jurídicapassa d'impartir-se al segon trimestre a impartir-se al primer trimestre.
4. Aquestes modificacions s'incorporen a la memòria del Màster Universitari
Avançat en Ciències Jurídiques, que queda redactat com a annex 18.

5. Aquestes modificacions no han de suposar un canvi en la naturalesa i els
objectius del títol.
Segon. Aquest acord entra en vigor el curs 2014-2015.

Proposta de reverificació
Versió 0: Acord de Consell de Govern de 2 de juliol de 2014
4. Programació d'ensenyaments per al curs 2015-2016
(Data de publicació dels acords: 10 de juliol del 2014)
S'aprova la programació de noves titulacions oficials per al curs 2015-2016, que
consten com a annex 3.

Versió 0: Acord de Consell de Govern de 2 de juliol de 2014
Acord de places curs 2014-2015. No afecta a la memòria.
Versió 0: Acord del Ple del Consell Social de 28 d’octubre de 2014
Aprovació de la programació de noves titulacions per al curs 2015-2016
(Data de publicació dels acords: 17 de novembre del 2014)
S'aprova, per unanimitat, vist l'acord de la Comissió Acadèmica de data 24 de juliol
del 2014, la programació de noves titulacions oficials per al curs 2015-2016, que
s'adjunta com a annex 1.

Finalment, no arriba a reverificació i passa pel procediment d’acreditació:
Versió Acreditada 1: Acord de Consell de Govern de 2 de febrer de 2015
5. Modificació de diverses memòries de grau i màster universitari
(Data de publicació dels acords: 11 de febrer del 2015)
4. S'aprova la modificació de la memòria del Màster Universitari Avançat en
Ciències Jurídiques, que imparteix la Universitat Pompeu Fabra, que consta com a
annex5. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2015-2016.
1.- Proposta de modificació de la memòria verificada del Màster
Universitari en Avançat en Ciències Jurídiques
D’acord amb la proposta del Departament de Dret es demana la modificació de la
memòria verificada del Màster Universitari en Avançat en Ciències Jurídiques,
aprovada per acord del Consell de Govern de la UPF de 14 de març de
2007, en els següents termes:
Proposta:
1. Actualització de la informació necessària per adaptar la memòria del
títol als actuals requisits.
2. Adaptació de la redacció de les competències ajustant els objectius
proposats en cadascuna de les matèries, sense que això afecti al
perfil competencial del màster

3. S'ha introduït tot el pla d'estudis ja que, l'acreditació prèvia es va
portar a terme mitjançant un format abreujat, per tant, aquesta
informació no figurava en l'aplicació informàtica del ministeri.
4. Introducció de les activitats formatives, metodologies docents i sistemes
d'avaluació derivades dels canvis anteriors sense modificar els aspectes
fonamentals ni els principis orientadors del pla d'estudis.
5. Incorporació d’una assignatura obligatòria i, conseqüentment reducció dels
crèdits ECTS de les assignatures optatives
6. Disminució dels crèdits del Treball de Fi de Màster.
7. Eliminació de les especialitats "professionalitzadora" i de "recerca", per fer
incidència en l'especialitat "acadèmica".
8. Reducció del nombre d'assignatures que figuraven en l'anterior pla d'estudis
i modificació del títol d'algunes de les que en romanen.
9. Homogeneïtzació del nombre de crèdits de totes les assignatures optatives,
que ara consten de 4 ECTS.
Aquests canvis es sol·liciten aprofitant el procés d’acreditació d’aquesta titulació.
Aquesta modificació no ha de suposar un canvi en la naturalesa i els objectius del
títol i entra en vigor el curs 2015-2016

VA2: Acord de Comissió d’Ordenació Acadèmica de 16 de febrero de 2016
6.2.
Primer. S'acorda, a proposta del Departament de Dret, modificar el pla d'estudis del
màster universitari en Avançat en Ciències Jurídiques en els termes següents:
1. S'aprova canviar la denominació de les assignatures de caràcter optatiu següents:
─L'assignatura 32058-Comparative Constitutional Justice, amb una càrrega lectiva
de 4 crèdits ECTS, passa a denominar-se Constitutional Law and Globalization.
─L'assignatura 32185-The History of Law in Europe, amb una càrrega lectiva de 4
crèdits ECTS, passa a denominar-se Història del Pensament Jurídic.
─L'assignatura 32073-International Foundations of Business Taxation, amb una
càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS, passa a denominar-se International Foundations
of Corporate Taxation.
─L'assignatura 32070-Regulació del Dret i de la Vivenda, amb una càrrega lectiva
de 4 crèdits ECTS, passa a denominar-se Global Administrative Law.
─L'assignatura 32186-European Product Liability and Safety Law, amb una
càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS, passa a denominar-se Advanced Course in Tort
Law.
─L'assignatura 32195-The International Law and Sustainable Development, amb
una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS, passa a denominar-se International Law and
Sustainable Development.
2. S'aprova canviar el trimestre d'impartició de les assignatures de caràcter optatiu
següents:

─L'assignatura Constitutional Law and Globalization, amb una càrrega lectiva de 4
crèdits ECTS, passa d'impartir-se al segon trimestre a impartir-se al primer.
─L'assignatura Global Law, Justice and Democracy, amb una càrrega lectiva de 4
crèdits ECTS, passa d'impartir-se al segon trimestre a impartir-se al primer.
─L'assignatura Història del Pensament Jurídic, amb una càrrega lectiva de 4 crèdits
ECTS, passa d'impartir-se al tercer trimestre a impartir-se al primer.
─L'assignatura 31867-Argumentació Jurídica i Tècniques d'Interpretació, amb
una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS, passa d'impartir-se al tercer trimestre a impartirse al primer.
─L'assignatura 32069-Dret d'Asil, amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS, passa
d'impartir-se al tercer trimestre a impartir-se al primer.
─L'assignatura 32068-Dret de Societats, amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS,
passa d'impartir-se al segon trimestre a impartir-se al primer.
─L'assignatura 31858-Negocis Civils Immobiliaris, amb una càrrega lectiva de 4
crèdits ECTS, passa d'impartir-se al tercer trimestre a impartir-se al primer.
─L'assignatura 32062-Law and Gender Policies, amb una càrrega lectiva de 4 crèdits
ECTS, passa d'impartir-se al tercer trimestre a imparir-se al segon.
─L'assignatura 31864-Tutela Arbitral en Litigi, amb una càrrega lectiva de 4 crèdits
ECTS, passa d'impartir-se al tercer trimestre a impartir-se al segon.
─L'assignatura 32191-European Integration, amb una càrrega lectiva de 4 crèdits
ECTS, passa d'impartir-se al primer trimestre a impartir-se al segon.
─L'assignatura 32190-International Relations and Global Governance, amb una
càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS, passa d'impartir-se al primer trimestre a impartir-se
al segon.
─L'assignatura Advanced Course in Tort Law, amb una càrrega lectiva de 4 crèdits
ECTS, passa d'impartir-se al primer trimestre a impartir-se al segon.
─L'assignatura 32060-Contract Law for the Global Economy, amb una càrrega
lectiva de 4 crèdits ECTS, passa d'impartir-se al primer trimestre a impartir-se al segon.
─L'assignatura 32071-New Trends in Global and Comparative Law, amb una
càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS, passa d'impartir-se al segon trimestre a impartir-se al
tercer.
─L'assignatura 32065-European and Global Labor Regulations, amb una càrrega
lectiva de 4 crèdits ECTS, passa d'impartir-se al segon trimestre a impartir-se al tercer.
─L'assignatura 32064-European Private International Law, amb una càrrega lectiva
de 4 crèdits ECTS, passa d'impartir-se al segon trimestre a impartir-se al tercer.
─L'assignatura International Law and Sustainable Development, amb una càrrega
lectiva de 4 crèdits ECTS, passa d'impartir-se al segon trimestre a impartir-se al tercer.
─L'assignatura Global Administrative Law, amb una càrrega lectiva de 4 crèdits
ECTS, passa d'impartir-se al primer trimestre a impartir-se al tercer.

3. S'aprova introduir una assignatura nova de caràcter optatiu:
─L'assignatura Dret Bancari, amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.
4. Aquestes modificacions s'incorporen a la memòria de verificació del màster
universitari Avançat en Ciències Jurídiques, que queda redactada com a annex 12.
5. Aquestes modificacions no han de suposar un canvi en la naturalesa i els objectius
del títol.
Segon. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2016-2017.

VA3: COA 20 març 2017

5.4.
Primer. S'acorda, a proposta del Departament de Dret, modificar la memòria de
verificació del màster universitari Avançat en Ciències Jurídiques, en els termes
següents:
1. S'aprova incorporar l'assignatura de caràcter optatiu següent:
─L'assignatura Family Law Challenges in Contemporary Societies, amb una
càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS.
2. Aquesta modificació s'incorpora a la memòria del màster universitari Avançat en
Ciències Jurídiques, que queda redactada com a annex23.
3. Aquesta modificació no ha de suposar un canvi en la naturalesa i els objectius del
títol.
Segon. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2017-2018.

VA4: COA 20 juny 2017

7.3.
Primer. S'acorda, a proposta del Departament de Dret, modificar la memòria de
verificació del màster universitari Avançat en Ciències Jurídiques, en els termes
següents:
1. S'aprova incorporar les assignatures de caràcter optatiu següents:
─L'assignatura Temes Jurídics Avançats I, amb una càrrega lectiva de 10 crèdits
ECTS.
─L'assignatura Temes Jurídics avançats II, amb una càrrega lectiva de 10 ECTS.
─L'assignatura Temes Jurídics Avançats III, amb una càrrega lectiva de 10 crèdits.
─L'assignatura Temes Jurídics Avançats IV, amb una càrrega lectiva de 5 crèdits.

─L'assignatura Temes Jurídics Avançats V, amb una càrrega lectiva de 5 ECTS.
─L'assignatura Temes Jurídics Avançats VI, amb una càrrega lectiva de 2 ECTS.
─L'assignatura Temes Jurídics Avançats VII, amb una carrega lectiva de 2 crèdits
ECTS.
2. S'aprova ampliar les llengües d'impartició del títol per incloure el francès.
3. Aquestes modificacions s'incorporen a la memòria del màster universitari Avançat en
Ciències Jurídiques, que queda redactada com a annex 16.
4. Aquestes modificacions no han de suposar un canvi en la naturalesa i els objectius
del títol.
Segon. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2017-2018.

VA5: COA 19 abril 2018

Primer. S'acorda, a proposta del Departament de Dret, modificar la memòria de
verificació del màster universitari Avançat en Ciències Jurídiques, en els termes
següents:
1. S'aprova incorporar les assignatures de caràcter optatiu següents:
─L'assignatura Governance, law and sport integrity, amb una càrrega lectiva de 12
crèdits ECTS.
─L'assignatura Law and Economics of Innovation, amb una càrrega lectiva de 2,5
crèdits ECTS.
─L'assignatura Advanced Course on Intellectual Property, amb una càrrega lectiva
de 2,5 crèdits ECTS.
2. S'aprova suprimir la llengua francesa com a llengua de docència del Màster.
3. Aquestes modificacions s'incorporen a la memòria del màster universitari Avançat en
Ciències Jurídiques, que queda redactada com a annex 12.
4. Aquestes modificacions no han de suposar un canvi en la naturalesa i els objectius
del títol.
Segon. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2018-2019.

VA6: actualització de places (període extraordinari)

El Ministeri d’Educació va requerir als títols amb una desviació de més del 10% entre
les places aprovades pel CIC i les verificades, actualitzar les dades dins de la seu
electrònica. Tot i que no hi ha canvis en el pla d’estudis, es tramita com a una
modificació substancial perquè s’envia a través de la seu electrònica. Es genera una

nova versió de la memòria amb les places actualitzades però no passa per cap òrgan
col·legiat UPF
VA7: Acord COA 12 juliol 2018

Proposta:
1. Canviar el trimestre d’impartició de la següent assignatura optativa:
 31672 Integració Supranacional, Democràcia i Transformacions
Institutcionals, de caràcter optatiu i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits
ECTS, passa d’impartir-se al segon trimestre a impartir-se al primer
trimestre
Aquesta modificació no ha de suposar un canvi en la naturalesa i els objectius del títol i
entra en vigor el curs 2018-2019 i va ser autoritzada per acord de la Comissió de
Postgrau i Doctorat de la UPF de 25 de juny de 2018

