GRAU EN CRIMINOLOGIA I POLÍTIQUES PÚBLIQUES DE
PREVENCIÓ
Versió 0: Acord Consell de Govern de 9 d’abril del 2008
3. Primera proposta de Programació d'Ensenyaments de Grau per al curs 2009-2010
(Data de publicació de l'acord: 22 d'abril del 2008)
S'acorda proposar la incorporació a la Programació Universitària de Catalunya per al curs 20092010 els ensenyaments de grau següents:














Grau en Dret.
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció.
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració.
Grau en Enginyeria en Informàtica.
Grau en Enginyeria de Telecomunicacions en Telemàtica.
Grau en Enginyeria de Telecomunicacions en Sistemes Audiovisuals.
Grau en Economia.
Grau en Administració i Direcció d'Empreses.
Grau en Periodisme.
Grau en Enginyeria de l'Edificació (Elisava).
Grau en Disseny (Elisava).
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial (Elisava).
Grau en Turisme i Gestió del Lleure (EUM).

Aquesta relació serà completada amb noves propostes que seran aprovades en posteriors
sessions del Consell de Govern.
Versió 0: Acord Consell Social de 20 de maig del 2008
Programació d'ensenyaments de Grau per al curs 2009-2010
(Data de publicació de l'acord: 30 de maig del 2008)
S'acorda, per unanimitat, vist l'acord de la Comissió Acadèmica de 13 de maig de 2008, la
proposta de programació d'ensenyaments de Grau de la Universitat Pompeu Fabra i d'alguns
centres adscrits, per al curs 2009-2010, següent:














Grau en Dret
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Grau en Ciències Polítiques i de l'Administració
Grau en Enginyeria en Informàtica
Grau en Enginyeria de Telecomunicacions en Telemàtica
Grau en Enginyeria de Telecomunicacions en Sistemes Audiovisuals
Grau en Economia
Grau en Administració i Direcció d'Empreses
Grau en Periodisme
Grau en Enginyeria de l'Edificació (Escola de Disseny Elisava)
Grau en Disseny (Escola de Disseny Elisava)
Grau en Enginyeria de Disseny Industrial (Escola de Disseny Elisava)
Grau en Turisme i Gestió del Lleure (Escola Universitària del Maresme)








Grau en Relacions Laborals
Grau en International Business Economics
Grau en Ciències Empresarials
Grau en Ciències Empresarials (Escola Universitària del Maresme)
Grau en Infermeria (Escola Universitària d'Infermeria del Mar)
Grau en Negocis Internacionals (Escola Superior de Comerç Internacional)

Versió 1: Acord de Consell de Govern de 9 de juliol del 2008
6.8. S'aprova el pla d'estudis del Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, que
s'impartirà a partir del curs 2009-2010, i que s'inclou en la memòria de sol·licitud de verificació
del pla, que s'adjunta com a annex 9.
Memòria PDF
Versió 2: Acord de COA de 4 d’octubre del 2010
3.1.
Primer. S'acorda modificar el pla d'estudis del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de
Prevenció en els termes següents:
1. S'acorda el canvi de nom de les assignatures següents:
- L'assignatura 20624-Instruments Matemàtics i Anàlisi de Dades passa a anomenar-se
20624-Instruments Matemàtics i Informàtics.
- L'assignatura 21072-Anàlisi de dades passa a anomenar-se 21072-Anàlisi de dades
criminològiques.
- L'assignatura 21078-Polítiques Públiques passa a anomenar-se 21078-Polítiques Públiques
de Prevenció.
- L'assignatura 21088-Anàlisi Econòmic de Política Criminal (in English) passa a anomenar-se
21088-Crime Policy.
- L'assignatura 21090- Gènere i Sistema Penal (in English) passa a anomenar-se 21090Gender and Criminal Justice System
- L'assignatura 21092-Política Criminal passa a anomenar-se 21092-Política Criminal
Comparada.
- L'assignatura 21101- Política Criminal Comparada (in English) passa a anomenar-se 21101
Current Trends in Crime Policy.
2. Aquestes modificacions s'incorporen al pla d'estudis del grau en Criminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció, que queda redactat com a annex 1.
Segon: Aquests acords entraran en vigor el curs 2010-2011.
Memòria OK
Versió 3: Acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica de 18 de gener del 2011
Primer. S’acorda modificar el pla d’estudis del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de
Prevenció en els termes següents:

1. S’aprova el canvi de nom de les assignatures següents:
L’assignatura 21069-Dret Constitucional i Dret Europeu passa a anomenar-se 21069- Dret
Constitucional.
2. S’aprova el canvi de trimestre de les assignatures següents:
- L’assignatura 21090-Gender and Criminal Justice System, canvia del tercer al segon
trimestre.
- L’assignatura 21087-Seguretat Pública i Urbanisme, canvia del segon al tercer trimestre.
- L’assignatura 21076-Problemes Socials Contemporanis canvia del segon al tercer trimestre.
- L’assignatura 21078-Polítiques Públiques de Prevenció canvia del tercer al segon trimestre.
3. Aquestes modificacions s’incorporen al pla d’estudis del grau en Criminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció, que queda redactat com a annex.
Segon. Aquest acord entrarà en vigor el curs 2011-2012.
Memòria OK
Versió 4: Acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica de 15 de juny del 2011
Primer. S’acorda modificar el pla d’estudis del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de
Prevenció en els termes següents:
1. S’aprova canviar de nom de les assignatures següents:
-

L’assignatura 20620-Teoria del Dret passa a anomenar-se Introducció al Dret.
L’assignatura 20616-Anàlisi Quantitatiu d’Indicadors Socials passa a anomenar-se
Mètodes d’Investigació Criminològica.
L’assignatura 21093-Institucions Comunitàries i Dret Penal Internacional passa a
anomenar-se Institucions Europees de Cooperació Penal.
L’assignatura 21081-Usos Acadèmics i Terminologia Específica en Anglès passa a
anomenar-se Criminological English.

2. S’aprova modificar l’ordenació temporal de les assignatures següents:
-

L’assignatura 20617-Estratificació Social, canvia del tercer al segon trimestre del
primer curs
L’assignatura 20621-Teories Criminològiques, canvia del segon al tercer trimestre del
primer curs

3. S’aprova canviar la consideració i la càrrega lectiva de les assignatures següents:
-

L’assignatura 20617-Estratificació Social passa de ser una assignatura de formació
bàsica de 6 crèdits ECTS a ser una assignatura obligatòria de 4 crèdits ECTS.
L’assignatura 20621-Teories Criminològiques passa de ser una assignatura obligatòria
de 4 crèdits ECTS a ser una assignatura de formació bàsica de 6 crèdits ECTS.
L’assignatura 21082-Dret Penal (Classificació dels Delictes) passa de ser una
assignatura obligatòria de 6 crèdits ECTS a ser una assignatura obligatòria de 5 crèdits
ECTS.

-

L’assignatura 21081-Criminological English passa de ser una assignatura obligatòria
de 4 crèdits ECTS a ser una assignatura obligatòria de 5 crèdits ECTS.

4. S’aprova afegir l’assignatura nova següent:
-

Victimologia i Mediació, assignatura obligatòria de 5 crèdits ECTS, que passa a
substituir l’assignatura 21092-Política Criminal Comparada, obligatòria i de 5 crèdits
ECTS.

5. S’aprova reorganitzar les assignatures següents:
-

-

-

-

Les assignatures optatives 21098-Delinqüència Econòmica (5 crèdits ECTS) i 21099Delinqüència Corporativa (5 crèdits ECTS), es converteixen en l’assignatura optativa
Delinqüència Econòmica i Corporativa (5 crèdits ECTS), i Delinqüència Organitzada
(5 crèdits ECTS).
L’assignatura Mètodes d’Enquesta (21109), optativa de 5 crèdits ECTS, es converteix en
l’assignatura Dissenys d’Enquesta, optativa de 5 crèdits ECTS.
L’assignatura 21107-Psicologia Jurídica i Psiquiatria Forense, optativa de 5 crèdits
ECTS, es converteix en l’assignatura Psicologia Criminal i Psiquiatria Forense, optativa
de 5 crèdits ECTS.
L’assignatura 21110-Avaluació, Prevenció i Tractament de la Delinqüència, optativa
de 5 crèdits ECTS, es converteix en l’assignatura Programes de Prevenció i
Tractament de la Delinqüència, optativa de 5 crèdits ECTS.
L’assignatura 21111-Genètica Forense, optativa de 5 crèdits ECTS, es converteix en
l’assignatura Avaluació i Gestió del Risc, optativa de 5 crèdits ECTS
L’assignatura 21108-Toxicologia, optativa de 5 crèdits ECTS, es converteix en
l’assignatura Toxicomania, optativa de 5 crèdits ECTS.

6. S’aprova canviar la consideració de l’assignatura següent:
-

L’assignatura 21114-Pràctiques Externes, de 10 crèdits ECTS, passa de ser una
assignatura obligatòria a ser una assignatura optativa.

7. S’aprova afegir la possibilitat de mobilitat dels estudiants, en els termes següents:
“Els estudiants podran realitzar, a l’últim curs del grau, els 30 crèdits optatius en alguna
universitat amb la qual la UPF tingui un conveni d’intercanvi signat”
8. S’aprova la modificació de la redacció de les competències següents:
On diu:
E.1.
“Reconocer la historia de la criminología y sus principales influencias teóricas
Ha de dir:
E.1.
“Reconocer las principales influencias teóricas de la Criminología”

E.9.
On diu:
“Reconocer las Guías Éticas y Deontológicas en las Investigaciones Criminológicas”
Ha de dir:
“Reconocer los Principios Éticos de las Investigaciones Sociales”
9. S’aprova modificar la consideració de la competència següent:
La competència E2: Capacidad para citar correctamente bibliografía y otras fuentes de
información, passa a ser considerada una competència general.
10. S’aprova afegir les competències noves següents:
E21.- Identificar los principales problemas y discusiones relacionados con la respuesta del
sistema penal a las víctimas de delitos.
E31.- Compresión de los principios básicos de la Economía.
E32.- Reconocer y aplicar los principales conceptos y perspectivas sociológicas
E33.- Capacidad para reconocer la los delitos tipificados en el código penal y elaborar
argumentos de derecho penal y política criminal.
E34.- Conocer y evaluar formas alternativas de resolución de conflictos (mediación).

11. S’aprova afegir la nova activitat formativa següent:
Visitas guiadas a las instituciones más relevantes del sistema de justicia penal: prisiones,
tribunales, oficinas de atención a las víctimas del delito y fuerzas policiales.
2. Aquestes modificacions s’incorporen al pla d’estudis del grau en Criminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció, que queda redactat com annex.
Segon. Aquest acord entrarà en vigor el curs 2011-2012.
Primer. S’acorda modificar el pla d’estudis del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de
Prevenció en els termes següents:
1. S’aprova afegir a la relació d’assignatures optatives del grau en Criminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció, les assignatures optatives noves següents:
-

Fonaments del Dret Privat i de l’Empresa, de 9 crèdits ECTS.
Dret Internacional Públic, de 6 crèdits ECTS.
Drets i Llibertats Fonamentals, de 6 crèdits ECTS.
Contractes, de 9 crèdits ECTS.
Institucions Bàsiques del Dret Administratiu, de 5 crèdits ECTS.

-

Activitat de les Administracions, de 9 crèdits ECTS.
Dret Financer, de 6 crèdits ECTS.
Propietat i Drets Reals, de 5 crèdits ECTS.
Dret mercantil. Dret de Societats, de 6 crèdits ECTS.
Dret de Danys, de 4 crèdits ECTS.
Urbanisme i Dret del Territori, de 4 crèdits ECTS.
Dret Mercantil: Dret de la Competència i Propietat intel·lectual i Industrial, de 4 crèdits
ECTS.
Dret Individual del Treball i Protecció Social, de 6 crèdits ECTS.
Dret Tributari, de 8 crèdits ECTS.
Dret de Família, de 4 crèdits ECTS.
Dret Processal Civil, de 6 crèdits ECTS.
Conflicte de Lleis, de 4 crèdits ECTS.
Dret de Successions, de 4 crèdits ECTS.
Dret Processal Civil Internacional, de 5 crèdits ECTS.
Dret Concursal, de 4 crèdits ECTS.
Filosofia del Dret, de 4 crèdits ECTS.
Treball de Fi de Grau (Dret), de 6 crèdits ECTS.

2. Aquestes modificacions s’incorporen al pla d’estudis del grau en Criminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció, que queda redactat com a annex.
Segon. Aquest acord entrarà en vigor el curs 2011-2012.
Memòria OK

Versió 4: Acord de CG de 13 de juliol de 2011
7. Aprovació d'impartició d' estudis simultanis de grau a partir del curs el curs 2011-12
(Data de publicació dels acords: 21 de juliol del 2011)
7.1. Vista la proposta de la Facultat de Dret d'oferir el Programa d'Estudis simultanis entre les
titulacions de Grau en Dret i el Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció.
Atès que aquesta proposta comporta la millora de l'oferta d'estudis de la Universitat Pompeu
Fabra, amb uns estudis simultanis de Grau especialment atractiva per als estudiants ja que
permet combinar dos plans d'estudis, que es realitzen de manera simultània aprofitant la
possibilitat de reconeixement de crèdits.
el Consell de Govern
ACORDA:
1. Aprovar la impartició, a partir del curs el curs 2011-12, del Programa d'Estudis simultanis
entre les titulacions de Grau en Dret i el Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de
Prevenció,segons consta a l'annex 6.
2. Aquest Programa d'Estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Dret i el Grau en
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció no implica cap cost addicional a la Universitat,
atès que s'articula amb els grups, les assignatures i la resta de recursos existents als respectius
Graus.

7.2. Vista la proposta de la Facultat de Dret d'oferir el Programa d'Estudis simultanis entre les
titulacions de Grau en Dret i el Grau en Relacions Laborals.
Atès que aquesta proposta comporta la millora de l'oferta d'estudis de la Universitat Pompeu
Fabra, amb uns estudis simultanis de Grau especialment atractiva per als estudiants ja que
permet combinar dos plans d'estudis, que es realitzen de manera simultània aprofitant la
possibilitat de reconeixement de crèdits.
ACORDA:
1. Aprovar la impartició, a partir del curs 2011-12, del Programa d'Estudis simultanis entre les
titulacions de Grau en Dret i el Grau en Relacions Laborals, segons consta a l'annex7.
2. Aquest Programa d'Estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Dret i el Grau en
Relacions Laborals no implica cap cost addicional a la Universitat, atès que s'articula amb els
grups, les assignatures i la resta de recursos existents als respectius Graus.
No modifica memòria

Versió 5: Acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica de 26 de juliol de 2011

Primer. S'acorda modificar el pla d'estudis del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de
Prevenció en els termes següents:
1. S'aprova canviar de nom les assignatures següents:
L'assignatura 21072-Anàlisi de Dades Criminològiques passa a anomenar-se Estadística
Descriptiva.
L'assignatura 21070-Estadística passa a anomenar-se Estadística Inferencial.
L'assignatura 21077-Models Causals passa a anomenar-se Anàlisi Multivariat.
Estadística.
2. Aquestes modificacions s'incorporen al pla d'estudis del grau en Criminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció, que queda redactat com a annex 1.
Segon. Aquest acord entrarà en vigor el curs 2012-2013.

Memòria OK

Versió 6: Acord de la Comissió d’Ordenació Acadèmica de 17 de gener de 2012

3.1.
Primer. S'acorda modificar el pla d'estudis del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de
Prevenció en els termes següents:
1. S'aprova l'eliminació de l'assignatura optativa següent:

21012-Filosofia del Dret (4 crèdits ECTS).
2. Aquestes modificacions s'incorporen al pla d'estudis del grau en Criminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció, que queda redactat com a annex 1.
Segon. Aquest acord entrarà en vigor el curs 2011-2012.
Memòria OK

Versió 6: Acord del Consell de Govern d’1 de febrer de 2012

6. Acord de modificació de la normativa acadèmica aplicable al Programa d'estudis
simultanis entre les titulacions de Grau en Dret i el Grau en Criminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció i el Programa d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en
Dret i el Grau en Relacions Laborals
(Data de publicació dels acords: 9 de febrer del 2012)
El Consell de Govern va aprovar per Acord de 13 de juliol del 2011 el Programa d'estudis
simultanis entre les titulacions de Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals i el Programa
d'estudis simultanis entre les titulacions de Grau en Dret i Grau en Criminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció.
Per tal de facilitar el seguiment del estudis als estudiants matriculats en ambdós programes i,
amb la finalitat que compleixin amb la planificació establerta per cursos i aconsegueixin els
objectius d'aprenentatge necessaris per assolir de forma adequada les seves competències i els
seus continguts,
S'acorda:
L'article 4.7, apartat 1, de les normatives acadèmiques d'aplicació als programes d'estudis
simultanis entre les titulacions de Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals i entre les
titulacions de Grau en Dret i Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció queden
redactats com segueix:
"4.7 Aplicació de la normativa acadèmica
1. Els estudiants admesos al Programa d'Estudis Simultanis estaran subjectes a les mateixes
normes acadèmiques (matriculació, qualificació, etc.) establertes amb caràcter general per a
qualsevol alumne de Grau de la Universitat Pompeu Fabra, sens perjudici que la matrícula es
farà en funció de la planificació de les matèries que estan incloses a cadascun dels cursos
d'aquest Programa i que segueixen una ordenació diferent a la de les dues titulacions que
conformen el Programa."

Versió 7: Acord del Consell de Govern d’11 de desembre de 2013

7.1. S'aprova la modificació de la memòria del grau en Criminologia i Polítiques Públiques de
Prevenció, que imparteix la UPF, que consta com a annex 6.

Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2014-2015.

Versió 8: Acord de COA de 28 de gener de 2014

Primer. S'acorda, a proposta de la Facultat de Dret, modificar el pla d'estudis del grau en
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció en els termes següents:
1. S'aprova canviar el nombre de crèdits i el curs d'impartició de les assignatures següents:
- L'assignatura 21083-Sistema de Justícia Penal, de caràcter obligatori, amb una càrrega
lectiva de 5 crèdits ECTS i que s'imparteix al tercer curs, passa a ser una assignatura de caràcter
bàsic, amb una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS i a impartir-se al segon curs.
- L'assignatura 21071-Ciències Forenses, de caràcter bàsic, amb una càrrega lectiva de 6 crèdits
ECTS i que s'imparteix al segon curs, passa a ser una assignatura de caràcter obligatori, amb una
càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS i a impartir-se al tercer curs.
2. S'aprova canviar la denominació de les assignatures següents:
- L'assignatura 21076-Problemes Socials Contemporanis, amb una càrrega lectiva de 4 crèdits
ECTS i caràcter obligatori, que s'imparteix al segon curs, passa a denominar-se Exclusió Social i
Criminalitat Urbana.
- L'assignatura 21100-Tendències Actuals de la Delinqüència, amb una càrrega lectiva de 5
crèdits ECTS i de caràcter optatiu, que s'imparteix al quart curs, passa a denominarse Criminalitat i Justícia Internacional.
- L'assignatura 21101-Current Trends in Crime Policy, amb una càrrega lectiva de 5 crèdits
ECTS i de caràcter optatiu, que s'imparteix al quart curs, passa a denominar-se Sentencing and
Punishment in EU.

- L'assignatura 20663-Dret Penal (Fonaments i Atribucions de la Responsabilitat Penal), de
caràcter bàsic i amb una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS, passa a denominar-se Dret Penal
(Atribució de la Responsabilitat Penal).
- L'assignatura 21074-Dret Penal (Exempció i Determinació de la Responsabilitat Penal), de
caràcter obligatori i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS, passa a denominar-se Dret
Penal (Exempció de la Responsabilitat Penal).
3. S'aprova canviar de trimestre d'impartició les assignatures següents:
- L'assignatura 21078-Polítiques Públiques de Prevenció, amb una càrrega lectiva de 4 crèdits
ECTS i caràcter obligatori, que s'imparteix al segon trimestre del segon curs, passa a impartir-se
al tercer trimestre.
- L'assignatura 21079-Criminalitat, amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS i caràcter
obligatori, que s'imparteix al tercer trimestre del segon curs, passa a impartir-se al segon
trimestre.
4. S'aprova substituir l'assignatura següent:
- L'assignatura de l'itinerari 1 21096- Dret Policial, amb una càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS i
de caràcter optatiu, es substitueix per l'assignatura Execució de Mesures Penals Alternatives,
amb la mateixa càrrega lectiva i també de caràcter optatiu.
5. Aquestes modificacions s'incorporen al pla d'estudis del grau en Criminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció, que queda redactat com a annex 6.
6. Aquestes modificacions no han de suposar un canvi en la naturalesa i els objectius del títol.
Segon. Aquest acord entrarà en vigor el curs 2014-2015.

Versió 8: Acord de COA de 28 de gener de 2014 (estudis simultanis)
6. Proposta de modificació de plans d'estudis simultanis.
(Data de publicació de l'acord: 3 de febrer del 2014)
6.1.
Primer. S'acorda, a proposta de la Facultat de Dret, modificar el pla d'estudis dels estudis
simultanis de Dret/Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Criminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció/Dret en els termes següents:
1. S'aprova canviar el nombre de crèdits i el curs d'impartició de les assignatures següents:
- L'assignatura 21083-Sistema de Justícia Penal, de caràcter obligatori, amb una càrrega
lectiva de 5 crèdits ECTS i que s'imparteix al tercer curs, passa a ser una assignatura de caràcter
bàsic, amb una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS i a impartir-se al segon curs.

- L'assignatura 21071-Ciències Forenses, de caràcter bàsic, amb una càrrega lectiva de 6 crèdits
ECTS i que s'imparteix al segon curs, passa a ser una assignatura de caràcter obligatori, amb una
càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS i a impartir-se al tercer curs.
2. S'aprova canviar la denominació de les assignatures següents:
- L'assignatura 21076-Problemes Socials Contemporanis, de caràcter obligatori i amb una
càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS, passa a denominar-se Exclusió Social i Criminalitat Urbana.
- L'assignatura 21100-Tendències Actuals de la Delinqüència, amb una càrrega lectiva de 5
crèdits ECTS i de caràcter optatiu, que s'imparteix al quart curs, passa a denominarse Criminalitat i Justícia Internacional.
- L'assignatura 21101-Current Trends in Crime Policy, amb una càrrega lectiva de 5 crèdits
ECTS i de caràcter optatiu, que s'imparteix al quart curs, passa a denominar-se Sentencing and
Punishment in EU.
- L'assignatura 20663-Dret Penal (Fonament i Atribucions de la Responsabilitat Penal), de
caràcter bàsic i amb una càrrega lectiva de 6 crèdits ECTS, passa a denominar-se Dret Penal
(Atribució de la Responsabilitat Penal).
- L'assignatura 21074-Dret Penal (Exempció i determinació de la Responsabilitat Penal), de
caràcter obligatori i amb una càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS, passa a denominar-se Dret
Penal (Exempció de la Responsabilitat Penal).
- L'assignatura 21078-Politiques Públiques de Prevenció, de caràcter obligatori, amb una
càrrega lectiva de 4 crèdits ECTS, que s'imparteix al segon trimestre, passa a impartir-se al tercer
trimestre.
- L'assignatura 21079-Criminalitat, de caràcter obligatori, amb una càrrega lectiva de 4 crèdits
ECTS, que s'imparteix al tercer trimestre, passa a impartir-se al segon trimestre.
4. S'aprova substituir l'assignatura següent:
- L'assignatura 21096-Dret Policial, de caràcter optatiu i amb una càrrega lectiva de 5 crèdits
ECTS, se substitueix per l'assignatura Execució de Mesures Penals Alternatives, amb la
mateixa càrrega lectiva i també de caràcter optatiu.
5. Aquestes modificacions s'incorporen al pla d'estudis dels estudis simultanis de
Dret/Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i Criminologia i Polítiques Públiques de
Prevenció/Dret, que queda redactat com a annex 18.
6. 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.
Estudis simultanis
Versió A1: Procés d’acreditació sense modificació i sense pasar per òrgan col·legiat
Aquesta titulació passa el procés d’acreditació. Versió VA1

VA2: Acord Comissió d’Ordenació Acadèmica de 16 de febrer de 2016
Primer. S'acorda, a proposta de la Facultat de Dret, modificar el pla d'estudis del grau en
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció en els termes següents:
1. S'aprova canviar la denominació del següent itinerari formatiu:
-L'itinerari en Recerca Criminològica passa a denominar-se itinerari en Anàlisi i Prevenció del
Delicte.
2. S'aprova canviar la denominació de les assignatures de caràcter optatiu següents:
─L'assignatura 21105-Dinàmiques de Comportament: Anàlisi del Curs de la Vida, amb una
càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS, passa a denominar-se Estudis Longitudinals i Carreres
Delicitives.
─L'assignatura 21109-Disseny d'Enquestes, amb una càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS, passa a
denominar-se Enquestes de Victimització i Seguretat.
─L'assignatura 21104-Avaluació dels Efectes de les Polítiques i Programes Públics, amb una
càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS, passa a denominar-se Avaluació de les Polítiques Públiques
de Prevenció.
─L'assignatura 21103-Disseny d'Investigació, amb una càrrega lectiva de 5 crèdits ECTS, passa
a denominar-se Mètodes d'Investigació Criminològica Avançada.
─L'assignatura 21097-Exempció de les Sancions Penals, amb una càrrega lectiva de 4 crèdits
ECTS, passa a denominar-se Dret Penitenciari.
3. S'aprova canviar la denominació de l'assignatura de caràcter obligatori següent:
─L'assignatura 21073-Introducció a la Biomedicina, amb una càrrega lectiva de 4 ECTS, passa
a denominar-se Fonaments Biològics de Criminologia.
4. Aquestes modificacions s'incorporen a la memòria del grau en Criminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció, que queda redactada com a annex 7.
5. Aquesta modificació no ha de suposar un canvi en la naturalesa i els objectius del títol.
Segon. Aquesta modificació serà d'aplicació el curs 2015-2016.
Versió A2: CG de 25 de maig de 2016
Canvi de places. De 80 a 70.
No modifica la memòria.
Versió A3: COA de 20 de març de 2017
Es registra a la sede perquè havia un compromís per actualitzar memòria a posterior de
l'acreditació (es fan modificacions no substancials alhora)

4.7.
Primer. S'acorda, a proposta de la Facultat de Dret, modificar la memòria del grau en
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció en els termes següents:
1. S'aprova adaptar de la Memòria de la titulació als canvis normatius de la UPF, i actualitzar els
seus continguts, i millorar la redacció de les competències.
2. S'aprova modificar el caràcter d'una assignatura:
─L'assignatura 21114-Pràctiques Externes, de caràcter optatiu i amb una càrrega lectiva de 10
ECTS, passa a tenir caràcter obligatori.
3. Aquestes modificacions s'incorporen a la memòria del grau en Criminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció, que queda redactada com a annex9, i es recolliran, si s'escau, als plans
d'estudis especials de grau, aprovats pel Consell de Govern de la UPF, dels que forma part
aquest grau.
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.
Versió A3: CG de 31 de maig de 2017
Canvi de places. De 70 a 72. S’afegeixen 2 places internacionals.
No es modifica la memòria.
Versió A4 – actualització de places
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
Versió A5: Acord de COA de 20 desembre 2018
D’acord amb la proposta de la facultat de Dret de la UPF es sol·licita modificar la memòria
verificada del Grau en Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció, aprovada per acord
del Consell de Govern de la UPF de 9 de juliol de 2008, en els següents termes:
1. Modificació del nom i de l’idioma d’impartició de la següent assignatura de caràcter
optatiu:


24271 Mètodes d’Investigació Criminològica Avaçada, amb una càrrega lectiva de
5 crèdits ECTS, passa a denominar-se Mapatge de Delictes i Anàlisi Espacial i a
impartir-se íntegrament en anglès.

Aquesta modificació no ha de suposar un canvi en la naturalesa i els objectius del títol i entra
en vigor el curs 2019-2020.

