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DRET

Grau en C riminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció
Grau en Dret
Grau en Relacions Laborals
Doble grau: Bachelor of Laws (KCL) +
Grau en Dret (UPF)
Doble grau en Criminologia i Polítiques
Públiques de Prevenció i Dret
Doble grau en Dret i Administració
i Direcció d’Empreses o Economia

Jo, la Pompeu perquè és una universitat...
... pública
Els preus i les beques són
els mateixos que a la resta
d’universitats públiques de
Catalunya

... urbana
Té tres campus al centre de
Barcelona

... de qualitat
Rànquing Times Higher
Education (2019): 1a.
universitat espanyola
(posició 135 del món i
58 a escala europea)
U-Multirank (2019): 23a.
millor universitat europea i
2a. universitat espanyola
Rànquing Times Higher
Education (2019): 11a.
millor universitat del
món entre les de menys
de 50 anys
Rànquing d’El Mundo (2019):
8 de les 15 titulacions
avaluades entre les cinc
primeres del rànquing

... que
imparteix

27
8
graus,

dels quals
en anglès

4

dobles
graus

6

estudis
simultanis

(dos graus
en 5 o 6 anys)

… internacional
T é més de 400 convenis amb altres
universitats, 30 de les quals són del
grup de 50 millors universitats del món
(rànquing Times Higher Education, 2018)
 Un 28% del professorat és internacional
(UPF, 2019)

... de dimensions que faciliten
les relacions personals
Té 10.443 estudiants de grau

… que ofereix una docència
Transversal i multidisciplinària
Adaptada al que demana la societat
Trimestral
En grups reduïts d’estudiants
En català, en castellà i en anglès
A mb pràctiques en empreses i en
institucions

… intensiva en recerca
Leiden Ranking 2019: 1a. universitat
espanyola en percentatge d’articles publicats
a les revistes científiques més influents

1 a. universitat espanyola en projecció
internacional (Times Higher Education, 2019)
1a. universitat espanyola en percentatge de
professorat internacional (QS, 2019)

… amb uns serveis
que s’adapten a les
necessitats dels
estudiants

... que, a més a
més, sap que als
estudiants també
els agrada

Beques pròpies per a estudiants amb
dificultats econòmiques

Fer esport, ioga, meditació,
excursions, rutes culturals...

Un tutor per a cada estudiant

Fer teatre, castells, fotografia,
cantar, tocar instruments, ballar,
escriure, anar a concerts...

Cursos d’alemany, anglès, àrab, català,
espanyol, francès, italià, japonès, rus i xinès
Activitats per trobar feina i borsa de treball
A ssessorament psicològic
Suport a esportistes d’alt nivell
Pla d’inclusió de les persones amb
necessitats especials i en risc d’exclusió
socioeconòmica

Participar en activitats de voluntariat
i solidaritat, i en el govern de la
Universitat

… que obté molt bons
resultats
El

78%

dels estudiants té feina
tres mesos després
d’acabar els estudis, i el

90%
al cap de l’any
(AQU 2017)

,

42,5%
El

dels graduats han fet
estades a l’estranger

9

de cada 10 estudiants
tornarien a triar la UPF
(AQU 2017)

Facultat
de Dret

Grau en

Facultat de Dret
www.upf.edu/dret

Criminologia i
Polítiques Públiques
de Prevenció

93 542 20 00

La Facultat t’ofereix els graus següents:
Grau en Criminologia i Polítiques Públiques
de Prevenció
Grau en Dret
Grau en Relacions Laborals
Doble grau: B
 achelor of Laws (KCL) +
Grau en Dret (UPF)
Doble grau en Criminologia i Polítiques Públiques
de Prevenció i Dret
Doble grau en Dret i Administració i Direcció
d’Empreses o Economia (juntament amb la Facultat
de Ciències Econòmiques)
La preinscripció en aquests graus es fa en línia a
accesuniversitat.gencat.cat, de juny a juliol.

Campus de la Ciutadella
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Rànquing QS
(2019)

97a.

millor

del món en ciències socials

Rànquing
d’El Mundo
(2019)

3a.

en dret

Estudiar a l’estranger

Podràs fer part del teu grau en universitats
d’Àfrica, d’Amèrica del Nord, d’Amèrica del Sud,
d’Àsia, d’Europa i d’Oceania.
Consulta les universitats de cada país a:

premi al millor
treball de recerca de batxillerat
en ciències jurídiques:
www.upf.edu/web/estudiarfora
presenta-t’hi!
La Facultat també organitza un

Els objectius del grau són que l’estudiant disposi d’un
ampli ventall de coneixements en dret, ciències polítiques
i socials, i biologia i psicologia, i els sàpiga aplicar a
l’àmbit específic de la criminalitat (fer un dany a algú);
alhora, es tracta de capacitar-lo perquè sàpiga assessorar
les administracions públiques, el sistema judicial i el
sector privat en matèria de delinqüència i de seguretat.
El grau vol formar els futurs criminòlegs posant èmfasi en:

També pots estudiar dos graus a la vegada:
Grau en Dret + grau en Ciències Polítiques
i de l’Administració
Grau en Dret + grau en Relacions Laborals
Matricula’t d’un grau i, a partir de tercer, pots començar
l’altre i obtenir dos títols en 5 o 6 anys. Pots començar
per un grau o per l’altre, indistintament.

La criminologia és una disciplina que estudia els
comportaments delictius i les reaccions socials davant
d’aquests comportaments. Per tant, inclou actors tan
diferents com els agressors o delinqüents, les víctimes dels
delictes, la policia, els tribunals de justícia o les presons.

La investigació criminològica: el món actual reclama
que tant les decisions polítiques com legislatives
relacionades amb la delinqüència i el seu control es
fonamentin en dades empíriques. La ciència criminològica
pretén aportar aquestes evidències empíriques perquè
les decisions de política criminal siguin més adequades
a la realitat social, perquè els recursos creats per
controlar la delinqüència s’aprofitin al màxim i se
n’aconsegueixi una major optimització, i perquè
polítiques de prevenció fonamentades en una llarga
tradició d’investigació nacional i internacional es posin
en pràctica, evitant així l’actuació judicial i policial
sobre conflictes que podrien haver-se evitat amb una
intervenció a temps. És per això que el grau ofereix
una intensa formació que capacita els estudiants per
dissenyar i fer investigacions criminològiques.
La comprensió de la societat en què es produeix el
delicte, i el funcionament del sistema policial i penal.
La formació en biologia i psicologia, que permet
conèixer les bases biològiques i psicològiques d’alguns
comportaments antisocials i dissenyar programes per
prevenir-los i tractar-los.

Julia
Hambrona

Estudiant
en
Estudiantdeldelgrau
grau
Criminologia i
en Criminologia
Polítiques Públiques
de Prevenció

“Criminología. ¿Eso,
¿Eso,
“Criminología.
qué es?
es? Todos
Todos los
los que
que
qué
pensáseis que
que ser
ser
pensáseis
criminólogo es
es ser
ser CSI,
CSI,
criminólogo
quitáoslo de
de la
la cabeza.
cabeza.”
quitáoslo
Pues se trata de una
ciencia que pretende
entender
explicar
“Pues se ytrata
de
el
la
unaporqué
cienciadeque
delincuencia,
para y
pretende entender
poder
deelesta
formade
explicar
porqué
prevenirla.“
la delincuencia, para
Criminología:
una ciencia desconocida
/universitariperfi.
wordpress.com

Pla d’estudis

Jo,

Criminologia
i Polítiques
Públiques
de Prevenció
a la Pompeu
perquè...
Branca
Nota de tall 2019-2020
Durada i crèdits
Idiomes
Itineraris
Pràctiques
Estades a l’estranger

PRIMER
curs

Ciències socials i jurídiques

SEGON

8,264

curs

Quatre cursos acadèmics. 240 crèdits ECTS
Català, castellà i anglès (depenent de l’assignatura)

Introducció a la Macroeconomia
Introducció a la Microeconomia
Introducció a la Sociologia
Mètodes de Recerca Criminològica
Psicologia i Psicopatologia
Teories Criminològiques

Anàlisi Multivariant. Estadística
Dret Penal (Atribució de la
Responsabilitat Penal)
Criminalitat
Dret Constitucional
Estadística Descriptiva
Estadística Inferencial

Estat del Benestar i Protecció Social
Exclusió Social i Criminalitat Urbana
Dret Penal (Exempció de la Responsabilitat
Penal)
Fonaments Biològics de Criminologia
Polítiques Públiques de Prevenció
Sistema de Justícia Penal

Criminalitat i Sistema Penal; Investigació Criminològica, i Biologia i Psicologia
Criminal
Obligatòries a quart curs
Optatives a quart curs
Assessorar els organismes públics locals en matèria de prevenció local del
delicte, de seguretat i de convivència ciutadana
Dissenyar, implementar i avaluar polítiques públiques referides a la seguretat
i a la prevenció de la delinqüència en l’àmbit policial, penitenciari i de mesures
penals alternatives

Sortides professionals

Agents i Institucions Públiques
Estratificació Social
Instruments Matemàtics i Informàtics
Introducció al Dret
Introducció a la Ciència Política
Introducció a la Criminologia

TERCER
curs

Assessorar jutges i fiscals en matèria d’execució de penes
Implementar i avaluar programes de tractament de la delinqüència i de suport a
les víctimes

Ciències Forenses
Conductes Addictives i Delinqüència
Crime Policy
Criminological English
Delinqüència i Mitjans
de Comunicació
Dret Penal (Classificació
dels Delictes)

Gender and Criminal Justice System
Migracions i Sistema Penal
Seguretat Pública i Urbanisme
Sistema Penal Juvenil
Sistema de Penes i Sancions
Tècniques Qualitatives

Victimologia i Mediació
Models Policials
Sistemes Penitenciaris

Institucions Europees de Cooperació Penal
Pràctiques Externes
Treball de Fi de Grau

Fer tasques de docència en diversos nivells, planificar i executar les múltiples
recerques empíriques necessàries per elaborar polítiques públiques en aquest àmbit
Atendre les creixents demandes d’assessorament provinents del sector privat,
tant en l’àmbit de la seguretat com en el de la prevenció

Horaris

Matí, amb possibilitat d’alguna classe o seminari a la tarda

Places

80

Ponderacions de les
assignatures a les PAU (0,2)
(2020)

Taxa d’èxit (2017-2018)

(crèdits superats/crèdits presentats)

QUART
curs

Economia de l’Empresa
Geografia
Història de la Filosofia
Llatí
Matemàtiques
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials

Assignatures
optatives

96,66%

Satisfacció amb els graus
(AQU 2017)

96,3%

Inserció laboral (AQU 2017)

81,5%

Qualitat

Itinerari de Criminalitat
i Sistema Penal

Itinerari d’Anàlisi i
Prevenció del Delicte

Itinerari de Biologia
i Psicologia Criminal

Delinqüència Econòmica
i Corporativa
Delinqüència Organitzada
Dret Penitenciari
Execució de Mesures Penals
Alternatives

Estudis Longitudinals
i Carreres Delictives
Enquestes de Victimització
i Seguretat i Disseny i Anàlisi
Avaluació de les Polítiques
Públiques de Prevenció
Mètodes d’Investigació
Criminològica Avançada

Psicologia Criminal
i Psiquiatria Forense
Programes de Prevenció
i Tractament de la
Delinqüència
Toxicomanies
Avaluació i Gestió del
Risc

Grau en

Dret

El dret és el sistema de normes que fixen i tutelen
una determinada organització de les relacions socials.
El grau en Dret proporciona una formació que et
permetrà entendre l’estructura i les funcions dels
ordenaments jurídics i de les seves normes; assimilar
els continguts normatius bàsics, i saber aplicar les
tècniques d’argumentació i d’interpretació de les normes
jurídiques. Aquesta formació es complementa amb
una formació en altres ciències socials com l’economia,
l’estadística i la ciència política.
El pla d’estudis permet una certa especialització a través
dels set itineraris d’optativitat que ofereix.
A la UPF es poden cursar simultàniament els graus en
Dret i en Relacions Laborals i obtenir les dues titulacions
en cinc cursos.

Assimilaré els principis i els valors

Jo,
Dret a la
Pompeu
perquè...

constitucionals en la interpretació de
l’ordenament i en l’elaboració d’informes,
dictàmens i altres documents jurídics.
Distingiré i sabré emprar correctament
les diferents fonts del dret.
Reconeixeré les institucions i els principis
rectors del dret privat i el dret públic.
Seré capaç d’argumentar i de negociar
de manera efectiva a través d’un raonament
jurídic crític.
Sabré detectar i analitzar els conflictes
socials.

Pau
Francisco Parache
Estudiant del
grau en Dret

“El dret és una ciència
molt completa, malgrat
que gairebé sempre es
relacioni amb estudiar
‘per ser advocat’.
L’advocacia és només
una de les múltiples
sortides del grau. El
ventall de professions
és amplíssim: jutge,
fiscal, notari, procurador,
funcionari de presons,
sector privat…”
Per què Dret?
I per què a la UPF?
wordpress.com/
universitariperfi

Branca
Nota de tall 2019-2020
Durada i crèdits

Idiomes

Pla d’estudis

Ciències socials i jurídiques
10,6662

PRIMER

Quatre cursos acadèmics. 240 crèdits ECTS

curs

Català, castellà i anglès (depenent de l’assignatura). L’estudiant haurà de cursar
almenys 10 crèdits en anglès, a més d’una assignatura dedicada a l’anglès jurídic
(Introduction to Common Law)
Dret Privat, que regula els interessos i les relacions entre els individus
Dret Públic, que regula l’ordre general de l’Estat i de les administracions
públiques, i les seves relacions amb els ciutadans

SEGON
curs

Dret Penal, que es dedica a la definició dels delictes, entenent per delicte qualsevol
conducta contrària a l’ordre penal establert i de les seves conseqüències jurídiques,
que són les penes i les mesures de seguretat
Dret de l’Empresa, que estudia els fonaments legals i el funcionament bàsic de les
institucions jurídiques que permeten l’intercanvi de béns i serveis

Itineraris

Dret del Treball i Relacions Laborals, que regula el treball com a fet social
Dret Financer i Tributari, que regula l’activitat que desenvolupa l’estat i altres
ens públics per fer les despeses relacionades amb les funcions encomanades i per
obtenir els ingressos per afrontar aquestes despeses; part del dret administratiu
relatiu a la finança pública que regula l’obtenció dels ingressos estatals,
especialment a través del sistema impositiu, i la seva utilització en les despeses
públiques
Estudis Internacionals, dret, relacions internacionals, política i conflictes internacionals
A més, hi ha assignatures optatives transversals

Pràctiques

Optatives a partir de tercer curs

Estades a l’estranger

Optatives a partir de tercer curs

Sortides professionals

Places

260

Taxa d’èxit (2017-2018)

(crèdits superats/crèdits presentats)

Satisfacció amb els graus (AQU 2017)
Inserció laboral (AQU 2017)

QUART
curs

Matemàtiques
Matemàtiques Aplicades
a les Ciències Socials2

84%

Dret Tributari
Dret Individual del Treball i Protecció
Social
Introduction to Common Law
Dret de Família

Dret Processal Civil
Dret de Successions
Dret Processal Civil Internacional
Conflicte de Lleis
Dret Processal Penal

Dret Mercantil: Dret Concursal
Filosofia del Dret
Resolució Alternativa de Conflictes
Treball de Fi de Grau

Dret Penal Econòmic
Dret Penal Juvenil i Sistema
d’Eximents
Execució de les Sancions Penals:
Dret Penitenciari
Política Criminal

Itinerari de Dret del Treball
i Relacions Laborals

Itinerari d’Estudis
Internacionals

Dret Sancionador del Treball
Mobilitat Internacional
de Treballadors
Polítiques Legislatives i Plans
d’Igualtat
Prevenció de Riscos Laborals

Contemporary
International System
Dret Internacional
Constitucional
International Security
and Conflicts

Itinerari de Dret Privat

Itinerari de Dret Financer
i Tributari

Dret Registral
Institucions de Dret Privat Romà
Dret de Família i Successions
Internacionals

Qualitat

Dret dels Mercats Financers
Gestió Pressupostària
de l’Administració

Optatives compartides per diversos itineraris:
Tributació Autonòmica i Local
Relacions de Treball a
l’Administració Pública
Règims Especials
de la Seguretat Social
Dret del Medi Ambient

Dret Mèdic i de la Salut
Dret de la Informació
Nacionalitat, Estrangeria
i Ciutadania Europea
Dret del Comerç Internacional
Dret de l’Empresa Familiar

Optatives transversals:

93,55%
94,7%

Dret Mercantil: Dret de Societats
Dret de Danys
Urbanisme i Dret del Territori
Dret Mercantil: Dret de la Competència
i Propietat Intel·lectual i Industrial
Dret Col·lectiu del Treball

Itinerari de Dret Penal

Assignatures
optatives

Geografia
Grec
Economia de l’Empresa
Història de la Filosofia
Llatí

Institucions Bàsiques del Dret
Administratiu
Activitat de les Administracions
Dret Financer
Dret Penal: Part Especial

Dret Local
Dret Públic de Catalunya
Estat i Llibertat de Creences
Dret Constitucional Europeu
Dret Judicial

Advocat, procurador, funcionari públic, jutge, notari, registrador, fiscal, personal
acadèmic i investigador, inspector d’Hisenda, inspector de Treball, membre del cos
diplomàtic, funcionari d’organitzacions internacionals, consultor jurídic, empleat
de banca, serveis financers o assegurances, assessor jurídic d’organitzacions no
governamentals

Horaris

Ponderacions de
les assignatures a les PAU (0,2)
(2020)

curs

Ciència Política
Economia i Instruments Analítics
per a l’Estudi del Dret
Fonaments del Dret Privat
i de l’Empresa
Drets i Llibertats Fonamentals

Dret Internacional Públic
Contractes
Dret Penal: Part General
Dret de la Unió Europea
Propietats i Drets Reals

Itinerari de Dret Públic

Matí i tarda (dos grups de matí i un de tarda). Es trien per ordre de nota

Ponderacions de les
assignatures a les PAU (0,1)
(2020)

TERCER

Introducció als Estudis i a la Ciència
Jurídics
Teoria del Dret
Organització Constitucional de l’Estat
i Fonts del Dret
Història del Dret

Institucions Jurídiques Comparades
Introducció a la Comptabilitat Financera
Matrimonis Religiosos i Dret Canònic
Metodologia i Raonament Jurídic
Seminari Jurídic: Risc Financer i Contractació
en Temps de Crisi

Dret Internacional Econòmic
International and European
Tax Law
Anàlisi d’Estats Comptables
Introducció a la
Comptabilitat Financera

History of Catalan Law
Contemporary Law: Dictatorships and
Transitional Justice
Justice and Individual Rights
Redacció Jurídica i Documental
Teoria i Pràctica de la Negociació

Grau en

Relacions
Laborals
Les relacions laborals són la manera com les empreses,
els treballadors i els seus representants i, directament o
indirectament, l’Administració, interactuen per establir les
normes bàsiques que regeixen les relacions de treball. Són
les pràctiques i les regles que estructuren les relacions entre
aquests col·lectius.
El grau ensenya a gestionar les relacions laborals des de moltes
perspectives: assessorament jurídic, laboral i fiscal; defensa en judicis
laborals; selecció i direcció de persones; prevenció de riscos laborals; igualtat
en el treball i mediació entre empresaris i treballadors, entre d’altres.
És el primer grau de la UPF que ha obtingut el segell d’ocupabilitat per part
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU),
que destaca que el seu pla d’estudis està enfocat a la pràctica professional,
la qual cosa permet que una part molt considerable dels alumnes pugui
accedir a una oferta de treball abans d’acabar els estudis. Així, un terç
dels graduats en Relacions Laborals de la UPF troben feina gràcies a les
pràctiques externes del grau.
També està considerat el número 1 d’Espanya segons el rànquing d’El Mundo
2018, i reitera així la primera posició des de fa unes quantes edicions. Així
mateix, té la demanda en primera opció més alta dels graus en Relacions
Laborals del sistema universitari català.

Gema
Rebollo
Estudiant
del grau en
Relacions Laborals
“Puc dir que d’allò que
fa dos anys no n’estava
gens segura d’estudiar,
avui en dia és una de les
coses que em gratifica
fer a la vida.”

A la UPF es poden cursar simultàniament els graus en Relacions Laborals i
en Dret i obtenir les dues titulacions en cinc cursos.

Jo,
Relacions
Laborals a
la Pompeu
perquè...

Podré assessorar i fer gestions en l’àmbit laboral de la Seguretat Social.
Gestionaré els tributs i les taxes (IVA, IRPF...).
P ortaré la defensa de treballadors i d’empresaris en judicis laborals fins a la segona
instància (Tribunal Superior de Justícia de Catalunya).
Podré triar persones en un gabinet de selecció.
Sabré fer plans de prevenció de riscos laborals, plans d’igualtat i de formació, etc.
Aprendré tècniques de direcció de persones.

Branca
Nota de tall 2019-2020
Durada i crèdits
Idiomes

Pla d’estudis

Ciències socials i jurídiques
6,408
Quatre cursos acadèmics. 240 crèdits ECTS
Català, castellà i anglès (depenent de l’assignatura)
Es fan 6 assignatures optatives en anglès

PRIMER
curs

Empresa, que capacita per assessorar, organitzar i dirigir persones en l’àmbit de
les organitzacions públiques i privades

Itineraris

Jurídic, que capacita per a l’assessorament i la representació com a graduat social
davant l’administració laboral i els jutjats socials
Polítiques sociolaborals, que capacita per desenvolupar polítiques de benestar,
dirigides a col·lectius amb necessitats especials

Pràctiques
Estades a l’estranger

Obligatòries a partir de tercer curs

SEGON
curs

Optatives a quart curs
Assessorament jurídico-laboral, especialment com a graduats socials col·legiats.
Inclou la representació tècnica i la defensa davant l’Administració i els jutjats
socials (fins al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya)
Direcció de persones en equips multiprofessionals de direcció, organització i gestió
Intervenció en el mercat de treball i desenvolupament de polítiques
sociolaborals, normalment a petició d’una administració pública

Sortides professionals

TERCER
curs

Dret Constitucional i Europeu
Dret del Treball I
Dret del Treball II
Dret Penal Socioeconòmic
Història Social i Jurídica
Contemporània
Introducció a l’Economia

Introducció a la Psicologia
Introducció al Dret
Introducció al Dret Privat i de l’Empresa I
Introducció al Dret Privat i de l’Empresa II
Psicologia del Treball
TIC per a les Ciències Socials

Comptabilitat
Direcció de Persones I
Direcció de Persones II
Dret de la Seguretat Social I
Dret Sindical I
Dret Sindical II

Institucions Bàsiques de Dret Administratiu
Mètodes Quantitatius d’Investigació Social
Organització i Mètodes de Treball I
Organització i Mètodes de Treball II
Prevenció de Riscos Laborals
Sociologia del Treball

Dret de la Protecció Social
Dret de la Seguretat Social II
Dret Processal Laboral I
Dret Processal Laboral II
Dret Tributari

Règims Especials de la Seguretat Social
Salut Laboral I
Salut Laboral II
Tributació Empresarial

Economia Laboral
Nacionalitat i Estrangeria
Pràctiques Externes

Processos de Negociació Col·lectiva
Treball de Fi de Grau

Tasques de tria de persones en gabinets de selecció
Expert en salut laboral i en prevenció de riscos laborals
Consultoria i auditoria sociolaboral, programes de responsabilitat social
corporativa, plans d’igualtat i balanços sociolaborals
Agent d’igualtat a les empreses

QUART
curs

Docència en diversos nivells educatius, en l’àrea social o sociolaboral dels
dissenys curriculars

Horaris

Hi ha un grup de matí i un grup de tarda. Els estudiants poden triar el grup per
ordre de nota

Places

180

Ponderacions
de les assignatures
a les PAU (0,1)
(2020)
Ponderacions de les
assignatures a les PAU (0,2)
(2020)
Taxa d’èxit (2017-2018)

(crèdits superats/crèdits presentats)

Biologia
Ciències de la Terra i del Medi Ambient
Grec
Història de l’Art
Llatí
Economia de l’Empresa
Geografia
Història de la Filosofia
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
91,78%

Satisfacció amb els graus
(AQU 2017)

89,1%

Inserció laboral (AQU 2017)

89,1%

Qualitat

Assignatures
optatives

Itinerari d’Empresa

Itinerari Jurídic

Anàlisi Financera i de Balanços
Plans de Formació
Polítiques de Direcció
de Persones
Tècniques de Selecció
de Persones
Gestió Financera a l’Empresa
Finançament de les
Prestacions Socials
Introducció al Màrqueting
Avaluació Econòmica
de Polítiques Sociolaborals
Simulació d’Empresa
Gestió de Persones
i Globalització
Comptabilitat de Gestió
Economia Mediambiental
i de la Qualitat
Gestió Financera Personal
i Professional

Mobilitat Internacional
de Treballadors
Relacions de Treball a
l’Administració Pública
Teoria i Pràctica
de la Negociació
Dret Sancionador del Treball
Resolució Alternativa
de Conflictes
Fons de Pensions i RSE
Polítiques i Plans d’Igualtat
Gestió Pressupostària
a l’Administració Pública
Dret Mercantil: Dret Concursal
Dret de les Organitzacions
No Lucratives
Dret i Història al Segle xx
Procediment Administratiu
International and European
Tax Law
Redacció Documental

Optativa transversal:
Readings on Industrial Relations

Itinerari de Polítiques
Sociolaborals
Polítiques d’Ocupació
Polítiques Socials
Mètodes Quantitatius Avançats
d’Investigació Social
Dona, Família i Mercat Laboral
Immigració i Mercat de Treball
Gestió de la Incapacitat
Laboral
Organització del Treball
i Estrès Laboral
Ocupació i Desigualtats
en Salut
Salut i Responsabilitat
Social Empresarial
Teoria de l’Acció Col·lectiva
Introducció a la Investigació
Social
Educació i Mercat de Treball
Sociologia de les Organitzacions

Doble grau:

Bachelor of Laws (KCL) +
Grau en Dret (UPF)

La UPF i el King’s College de Londres (KCL) organitzen conjuntament aquest
doble grau en Dret de quatre anys. Els dos primers es fan a Londres i els dos
últims, a Barcelona. Es tracta d’un doble grau pioner a l’estat espanyol, que
permet integrar dos dels principals sistemes jurídics existents al món, el
common law anglès i el dret continental, concretament el dret espanyol.
Proporciona una formació que permet entendre l’estructura i les funcions de dos
ordenaments jurídics molt diferents (un de dret continental i un de common law)
i les seves respectives normes; assimilar els continguts normatius bàsics, i saber
aplicar les tècniques d’argumentació i d’interpretació de les normes jurídiques;
contrastar i entendre com interactuen els ordenaments jurídics, no només a
Anglaterra i a l’estat espanyol, sinó també al món anglosaxó i al món hispànic.
Els dobles graduats d’aquest programa adquireixen les competències següents:
Unes de generals o transversals, que enriqueixen la personalitat i que es
poden aplicar profitosament a la vida professional. Entre aquestes, destaquen
la capacitat de detectar i d’analitzar els conflictes socials i els seus mitjans
de resolució; la capacitat de comunicar i de negociar; l’estimulació de la
iniciativa i la predisposició al lideratge; la capacitat d’associar coneixements
i de desenvolupar el raonament crític; la fluïdesa en l’ús tècnic de llengües
estrangeres, singularment l’anglès; l’aptitud per treballar en equip, en un
context internacional, cada cop més globalitzat, i el compromís ètic.
Unes d’específiques, que són útils per desenvolupar activitats en un entorn
jurídic. Giren al voltant de la capacitat de distingir i d’emprar correctament
les fonts del dret; de la capacitat de reconèixer les institucions i els principis
rectors del dret privat i el dret públic; del domini de l’argumentació jurídica;
de l’assimilació dels principis i valors constitucionals en la interpretació
de l’ordenament, i de l’elaboració d’informes, dictàmens i altres documents
jurídics. Tot això no es fa sobre la base d’un ordenament jurídic nacional, sinó
de dos, un de common law (el d’Anglaterra) i un de continental (l’espanyol i, en
alguns aspectes, el català), la qual cosa dóna a l’estudiant unes competències
extraordinàries en dret comparat, conflicte de lleis, gestió de casos i
controvèrsies d’abast internacional, etc.

S abré detectar i analitzar els conflictes socials i els seus mitjans de composició.
Seré capaç d’argumentar i de negociar de manera efectiva a través d’un
raonament jurídic crític.
Potenciaré la meva iniciativa, les habilitats per treballar en equip i la
predisposició al lideratge.
Tindré una fluïdesa absoluta en l’ús tècnic de l’anglès i el castellà i/o català.
Assimilaré els principis i els valors constitucionals, tant en un sistema de
dret continental com de common law, en la interpretació de l’ordenament i en
l’elaboració d’informes, dictàmens i altres documents jurídics.
Distingiré i sabré emprar correctament les diferents fonts del dret en contextos molt
diferents, tant de la tradició jurídica continental com de la tradició del common law.
Reconeixeré les institucions i els principis rectors del dret privat i el dret públic.
Sabré contrastar i articular dos ordenaments jurídics molt diferents, els que
actualment tenen un major pes en la vida econòmica i financera mundial.
Estudiaré en dues universitats capdavanteres dels seus respectius països i viuré
en dues ciutats magnètiques com són Londres i Barcelona.

Jo,
King’s
College +
la Pompeu
perquè...
Branca
Durada i crèdits

Idiomes

Preu

Horaris
Calendari
Places

Sortides
professionals

Lloc
Organització

Els dos primers anys, al KCL
Elements of the Law of Contract

PRIMER
curs

Quatre cursos acadèmics en dues seus:
1r. i 2n. curs al King’s College de Londres (KCL); 3r. i 4t. curs a la UPF
243 crèdits ECTS (120 al KCL i 123 a la UPF)

Tarifa anual d’estudiants UE:
1r. o 2n. curs al KCL: 9,250 £ (aquesta és la tarifa oficial del curs 2019-2020)
3r. o 4t. curs a la UPF: 1.657,12 € aprox. (aquesta és la tarifa oficial del curs
2018-2019)
Tarifa anual d’estudiants extracomunitaris:
1r. o 2n. curs al KCL: 23,490 £ (aquesta és la tarifa oficial del curs 2019-2020)
3r. o 4t. curs a laUPF: 6.800 € aprox. (aquesta és la tarifa oficial del curs 2018-2019)

Public Law

Law of Tort

curs

Anglès els dos primers anys del programa, al KCL (amb un seminari jurídic
en castellà)
Castellà els dos anys finals del programa, a la UPF (amb possibilitat de participar
en grups en què la docència s’imparteixi en català, si l’estudiant ho desitja)

Criminal Law
European Law

SEGON

Ciències socials i jurídiques

A més, en accedir a la UPF al final del segon any del programa s’haurà
pagat una taxa del 15% del preu de cada crèdit ECTS (25,27 € per al curs
2018-2019) en concepte de reconeixement dels 120 crèdits ECTS obtinguts a
Londres (en total 454,86 €, segons els preus per al curs 2018-2019)

Admissions

Pla d’estudis

Law of Property
Law of Trusts
Una optativa de 15 crèdits ECTS, o bé dues de 7,5 crèdits ECTS

Els dos darrers anys, a la UPF
Dret Internacional Públic

TERCER
curs

Institucions Jurídiques Comparades

Institucions Bàsiques del Dret
Administratiu

Contractes

Dret Penal: Part Especial

Història del Dret

Dret Financer

Organització Constitucional
de l’Estat i Fonts del Dret*

Dret de Família

Filosofia del Dret

Organització Constitucional
de l’Estat i Fonts del Dret (II)

Matí i tarda; variaran a Londres i a Barcelona

Dret Mercantil: Dret de Societats

Dret Col·lectiu del Treball

De setembre a juny

Dret Processal Civil Internacional

Dret Mercantil: Dret Concursal

Dret Processal Civil

Resolució Alternativa de Conflictes

Drets i Llibertats Fonamentals

Dret Tributari (II)

Dret Processal Penal

Dret Individual del Treball

Conflicte de Lleis

Protecció Social

Dret Tributari (I)

Treball de Fi de Grau

UCAS (Universities and Colleges Admissions Service)
S’ha de demanar l’admissió durant el segon curs de batxillerat de l’estat
espanyol o equivalent. El termini de candidatures per al curs 2019-2020
finalitza a mitjan gener del 2019.

QUART

12 (1a. cohort); 16 (a partir de la 2a. cohort)
Advocat
Procurador
Funcionari públic
Jutge
Notari
Registrador
Fiscal

Personal acadèmic i
investigador
Inspector d’Hisenda
Inspector de Treball
Membre del cos diplomàtic
Funcionari d’organitzacions
internacionals

Consultor jurídic
Empleat de banca
Serveis financers o
assegurances
Assessor jurídic
d’organitzacions no
governamentals

curs

Strand Campus (Londres). Campus de la Ciutadella (Barcelona)
The Dickson Poon School of Law (KCL)
Facultat de Dret (UPF)

*Aquesta assignatura consisteix principalment en continguts de dret civil rebuts al KCL, que
necessitaran un complement o un contrast a la UPF (persona, capacitat, propietat, danys i successions).

Doble grau en

Criminologia i
Polítiques Públiques
de Prevenció i Dret
El doble grau permet obtenir les
dues titulacions en cinc cursos.
Els estudiants finalitzen totes
les assignatures del grau en
Criminologia i Polítiques Públiques
de Prevenció en el quart any i
destinen el cinquè exclusivament a
matèries del grau en Dret.
Es tracta d’una doble formació amb
una excel·lent complementarietat
formativa i una elevada demanda
professional.

Jo,
Criminologia
i Polítiques
Públiques de
Prevenció i Dret
a la Pompeu
perquè...

Gemma
Clarimon
Estudiant del doble grau en
Criminología i Polítiques
Públiques de Prevenció i Dret

“Quiero hacer el doble grado en
Criminología y Derecho en la UPF porque
quiero formarme en el ámbito del derecho
penal y porque la UPF es una buena
universidad, que ofrece una buena bolsa
de trabajo y muchas oportunidades para
poder trabajar en un futuro inmediato.”
Em convertiré en un tècnic especialista en delinqüència i sistema penal.
Sabré analitzar els problemes socials per buscar-hi solucions eficaces i justes.
Faré pràctiques externes en jutjats, presons, cossos policials, centres de víctimes,
ajuntaments o empreses privades.
Adquiriré habilitats per planificar polítiques públiques de prevenció.
Comprendré la societat i els fenòmens delictius, el dret penal i el sistema de penes,
i els programes de tractament de la delinqüència.
Seré capaç d’argumentar i de negociar de manera efectiva a través d’un raonament
jurídic crític.
Distingiré i sabré emprar correctament les diferents fonts del dret.
Reconeixeré les institucions i els principis rectors del dret privat i el dret públic.

Branca
Nota de tall 2019-2020
Durada i crèdits
Idiomes

Ciències socials i jurídiques
11,740
Cinc cursos acadèmics. 480 crèdits ECTS
Català, castellà i anglès. S’han de cursar en anglès 15 crèdits del grau en
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció i 10 crèdits del grau en Dret

Itineraris

Els de cada grau

Pràctiques

Les de cada grau

Estades a l’estranger

Pla d’estudis
Agents i Institucions Públiques
Estratificació Social
Instruments Matemàtics i Informàtics
Introducció a la Ciència Política
Introducció a la Criminologia
Economia i Instruments Analítics
del Dret

Introducció a la Sociologia
Teoria del Dret
Mètodes d’Investigació Criminològica
Psicologia i Psicopatologia
Teories Criminològiques

curs

Anàlisi Multivariant. Estadística
Dret Penal: Part General
Organització Constitucional de l’Estat
i Fonts del Dret
Criminalitat
Drets i Llibertats Fonamentals
Estadística Descriptiva

Estadística Inferencial
Estat del Benestar i Protecció Social
Exclusió Social i Criminalitat Urbana
Fonaments Biològics de Criminologia
Polítiques Públiques de Prevenció
Sistema de Justícia Penal

TERCER

Ciències Forenses
Conductes Addictives i Delinqüència
Crime Policy
Criminological English
Delinqüència i Mitjans de
Comunicació
Dret Internacional Públic
Dret Penal (Classificació dels Delictes)

Fonaments de Dret Privat i de l’Empresa
Institucions Bàsiques de Dret
Administratiu
Migracions i Sistema Penal
Seguretat Pública i Urbanisme
Sistema de Penes i Sancions
Sistema Penal Juvenil
Tècniques Qualitatives

Activitat de les Administracions
Contractes
Dret Financer
Dret Individual del Treball i Protecció
Social
Dret de la Unió Europea

Gender and Criminal Justice System
Models Policials
Propietats i Drets Reals
Sistemes Penitenciaris
Treball de Fi de Grau de Criminologia
Victimologia i Mediació

Conflicte de Lleis
Dret de Danys
Dret de Família
Dret de Successions
Dret Mercantil: Dret de Societats
Dret Mercantil: Dret Concursal
Dret Mercantil: Dret
de la Competència

Dret Processal Civil
Dret Processal Civil Internacional
Dret Tributari
Pràctiques Externes (Criminologia)
Urbanisme i Dret del Territori
Treball de Fi de Grau de Dret

PRIMER
curs

Les de cada grau
Assessorament als organismes públics locals en matèria de prevenció local del
delicte, de seguretat i de convivència ciutadana

SEGON

Disseny, implementació i avaluació de polítiques públiques referides a la
seguretat i a la prevenció de la delinqüència en l’àmbit policial, penitenciari i de
mesures penals alternatives
Assessorament als jutges i als fiscals en matèria d’execució de penes
Implementació i avaluació de programes de tractament de la delinqüència i de
suport a les víctimes

Sortides professionals

Desenvolupament de tasques de docència en diversos nivells i planificació i
execució de les múltiples recerques empíriques necessàries per elaborar polítiques
públiques en aquest àmbit

curs

Habilitat per atendre les creixents demandes d’assessorament provinents del
sector privat, tant en l’àmbit de la seguretat com en el de la prevenció
Advocat, procurador, funcionari públic, jutge, notari, registrador, fiscal, personal
acadèmic i investigador, inspector d’Hisenda, inspector de Treball, membre del cos
diplomàtic, funcionari d’organitzacions internacionals, consultor jurídic, empleat
de banca, serveis financers o assegurances, i assessor jurídic d’organitzacions no
governamentals

Horaris

En general, l’estudiant haurà de cursar les assignatures del grau en Criminologia i
Polítiques Públiques de Prevenció en horari de matí i les assignatures del grau en
Dret, en horari de tarda

Places

20

Ponderacions de les assignatures
a les PAU (0,1) (2020)

QUART
curs

Grec

Economia de l’Empresa
Ponderacions de les
assignatures a les PAU (0,2)
(2020)

Taxa d’èxit (2017-2018)

(crèdits superats/crèdits presentats)

Geografia

Història de la Filosofia
Llatí
Matemàtiques
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
98,84%

CINQUÈ
curs

Doble grau en

Dret i Administració
i Direcció d’Empreses
o Economia
El doble grau permet obtenir les dues
titulacions, el grau en Dret i el grau en
Administració i Direcció d’Empreses
(ADE), o el grau en Dret i el grau en
Economia, en cinc cursos i un trimestre
acadèmics.
Durant els tres primers anys es cursen
assignatures de Dret i assignatures
comunes d’ADE i d’Economia.
D’aquesta manera, l’estudiant pot
esperar al quart curs per especialitzarse i optar pel doble grau en Dret i ADE
o el doble grau en Dret i Economia.
Es tracta d’una doble formació de
caràcter empresarial i jurídic amb una
excel∙lent complementarietat formativa
i una elevada demanda professional.

Jo,
Dret i
Administració
i Direcció
d’Empreses
o Economia
a la Pompeu
perquè...

Javier
Fernández
Ferrer
Estudiant del doble grau en Dret/ADE-ECO

“La veritat és que hi havia moltes
universitats que oferien aquest doble grau
i vaig escollir la UPF perquè me n’han
parlat molt bé. Les notes de tall, vulguis
que no, són un estímul. Si necessites una
nota de 12 t’ho has de treballar més…, i
això t’engresca!”
Seré capaç d’aplicar el raonament econòmic i jurídic en la presa de decisions.
Seré capaç d’assumir la direcció de qualsevol departament d’una empresa: de
recursos humans, comercial, financer, etc.
Resoldré els problemes de gestió i de direcció que es presenten a l’empresa.
Podré fer tasques d’assessoria i de consultoria empresarial i jurídica.
Comprendré les variables macroeconòmiques que regulen l’economia i la seva
interrelació amb la gestió d’empreses.
Podré dur a terme estudis d’anàlisi econòmica per als serveis d’estudis tant de grups
empresarials i financers com de les administracions públiques.
Assimilaré els principis i els valors constitucionals en la interpretació de
l’ordenament i en l’elaboració d’informes, dictàmens i altres documents jurídics.
Distingiré i sabré emprar correctament les diferents fonts del dret.

Branca
Nota de tall 2019-2020
Durada i crèdits
Idiomes

Ciències socials i jurídiques

Català, castellà i anglès (depenent de l’assignatura)
Els de cada grau

Pràctiques

Les de cada grau

Estades a l’estranger

Les de cada grau
Advocat, procurador, funcionari públic, jutge, notari, registrador, fiscal,
personal acadèmic i investigador, inspector d’Hisenda, inspector de Treball,
membre del cos diplomàtic, funcionari d’organitzacions internacionals,
consultor jurídic, empleat de banca, de serveis financers o d’assegurances,
assessor jurídic d’organitzacions no governamentals

Horaris

Matí i tarda

Places

90

Ponderacions de les
assignatures a les PAU (0,2)
(2020)

Taxa d’èxit (2017-2018)

(crèdits superats/crèdits presentats)

curs

Cinc cursos acadèmics i un trimestre. 480 crèdits ECTS

Itineraris

Sortides professionals

SEGON

11,900

Biologia
Economia de l’Empresa
Física
Geografia
Història de la Filosofia
Llatí
Matemàtiques
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
Química

TERCER
curs

QUART
curs

Dret de la Unió Europea

Introducció a la Comptabilitat Financera

Drets i Llibertats Fonamentals

Microeconomia II

Econometria I

Probabilitat i Estadística

Economia de l’Empresa

Public International Law

Anàlisi d’Estats Comptables

Filosofia del Dret

Contractes

Introducció a la Teoria de Jocs

Dret Financer

Macroeconomia I

Dret Penal: Part Especial

Organitzacions Econòmiques i Mercats

Dret Penal: Part General

Propietat i Drets Reals

Economia Financera

Seminar Paper

Collective Labour Law

Dret de Família

Direcció Comercial I (ADE)/
Macroeconomia II (ECO)

Dret Individual del Treball i Protecció Social

Direcció Comercial II (ADE)/
Macroeconomia Avançada I (ECO)
Direcció Financera I (ADE)/
Econometria II (ECO)
Direcció Financera II (ADE)/
Econometria III (ECO)

CINQUÈ
curs

curs

Institucions Bàsiques del Dret Administratiu

Dret Mercantil: Dret de la Competència
i Propietat Intel∙lectual
Dret Mercantil: Dret de Societats
Dret Tributari
Introduction to Common Law

Dret Col∙lectiu del Treball

Règim Fiscal de l’Empresa (ADE)/
Macroeconomia Avançada II (ECO)

Dret de Danys

Urbanisme i Dret del Territori

Comptabilitat Financera (ADE)/
Economia de la Informació (ECO)

Dret de Successions

Conflicte de Lleis

Dret Processal Civil

Direcció d’Operacions (ADE)/
Organització Industrial (ECO)

Dret Processal Civil Internacional

Direcció Estratègica I (ADE)/
Economia Internacional I (ECO)

Optativa de Dret

96,67%

Pla d’estudis

PRIMER

Activitat de les Administracions

Anàlisi de Dades

Matemàtiques I

Fonaments del Dret Privat
i de l’Empresa

Matemàtiques II

Història del Dret
Història Econòmica i de l’Empresa

Dret Mercantil: Dret Concursal

Dret Processal Penal

Direcció Estratègica II (ADE)/
Economia Laboral (ECO)

Resolució Alternativa de Conflictes

Comptabilitat de Costos I (ADE)/
Fonaments d’Economia Pública (ECO)

Recursos Humans I (ADE)/Mercats i Productes
Derivats (ECO)

Optativa d’ADE/ECO

Treball de Fi de Grau d’ADE/ECO

Treball de Fi de Grau de Dret

Matemàtiques III
Microeconomia I

Introducció a la Macroeconomia

Organització Constitucional de l’Estat
i Fonts del Dret

Introducció a la Microeconomia

Teoria del Dret

SISÈ
curs

T’ajudem
a decidir...
Vine a les Jornades de Portes
Obertes dels graus als campus

(de febrer a abril)

Vine a les fires i jornades d’orientació universitària en què participem

Comparteix
les experiències dels

nostres estudiants al blog

Universitari per fi
Consulta
la nostra


Guia d’activitats
per a secundària
  a
Matricula’t

Campus Júnior,

els cursos d’estiu pensats per a tu,
entre altres moltes propostes!

Segueix
l’actualitat

de la UPF amb el

butlletí
L’Hora del Pati

Participa
en els nostres
cursos i tallers:
Bojos per l’Economia, Bojos per
la Ciència, Escolab, HumaniTast,
wisibilizalas…
Presenta’t als nostres

premis al millor treball

de recerca de
batxillerat

Tens tota la informació a www.upf.edu/graus

Graus de la UPF

Segueix-nos a les xarxes socials...

Grau

@JolaPompeu			 @UPFBarcelona			

Universitat Pompeu Fabra

Durada i ECTS

Preu (1)

4 anys (240)
6 anys (360)

2.512,72 €
2.354,60 €

4 anys (240)
4 anys (240)

1.657,12 €
1.657,12 €

4 anys (240)
4 anys (240)
4 anys (240)

2.358,66 €
2.358,66 €
2.287,12 €

4 anys (240)
4 anys (240)
5 anys (480)
4 anys (240)
5 anys i un trimestre (480)
5 anys i un trimestre (480)
4 anys (240)

9.250,00 £
1.657,12 €
2.213,06 €
1.657,12 €
2.743,73 €
2.743,73 €
1.657,12 €

4 anys (240)
4 anys (240)
4 anys (240)
4 anys (240)
4 anys (240)

1.657,12 €
1.682,39 €
1.657,12 €
1.657,12 €
1.657,12 €

4 anys (240)
4 anys (240)
4 anys (240)
4 anys (240)
4 anys (240)

2.512,72 €
2.512,72 €
2.512,72 €
2.512,72 €
2.512,72 €

3 anys (180)
4 anys (240)

1.657,12 €
1.657,12 €

4 anys (240)
4 anys (240)
5 anys i un trimestre (480)

2.358,66 €
2.322,89 €
2.895,21 €

CIÈNCIES DE LA SALUT I DE LA VIDA

Biologia Humana
Medicina (UPF-UAB)
CIÈNCIES POLÍTIQUES I SOCIALS

Ciències Polítiques i de l’Administració
Filosofia, Política i Economia (UPF-UAB-UAM-UC3M)
COMUNICACIÓ

Comunicació Audiovisual
Periodisme
Publicitat i Relacions Públiques

On som?...

DRET

Bachelor of Laws (KCL) + Dret (UPF) (en anglès) (2) (3)
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció
Criminologia i Polítiques Públiques de Prevenció + Dret (2)
Dret
Dret + Administració i Direcció d’Empreses (2)
Dret + Economia (2)
Relacions Laborals

Campus de la Ciutadella
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

La Ram

bla

Plaça de
Catalunya

Ciències polítiques i socials
Dret
Economia i empresa
Humanitats

Campus del Mar
Doctor Aiguader, 80
08003 Barcelona

.
Av

a

ECONOMIA I EMPRESA
Av

an

i
rid

e

M

Plaça de
les Glòries

.D

iag

ona

l

Parc
de la
Ciutadella

Administració i Direcció d’Empreses
Ciències Empresarials-Management
Economia
Industrial Technologies and Economic Analysis (UPF-UPC) (en anglès)
International Business Economics (en anglès)
ENGINYERIES

Ciències de la salut i de la vida
Campus del Poblenou
Rda. del Litora

l

Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

Comunicació
Enginyeries
Traducció i ciències del llenguatge

Enginyeria Biomèdica
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals (4)
Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació (4)
Enginyeria en Informàtica (4)
Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades (4)
HUMANITATS

Global Studies (en anglès)
Humanitats
TRADUCCIÓ I CIÈNCIES DEL LLENGUATGE

Llengües Aplicades
Traducció i Interpretació
Traducció i Interpretació + Llengües Aplicades (2)
GRAU OBERT

2.287,12 €

Accés a la universitat que permet a l’estudiant adquirir una formació transdisciplinària abans de triar l’estudi en el qual es
vol graduar. El programa permet cursar assignatures de diferents estudis de grau durant el primer any i el primer trimestre del segon any. Durant el tercer trimestre, l’estudiant sol·licita el grau en el qual vol aconseguir la seva titulació, i obté
l’admissió si compleix els requisits corresponents.

Telèfon: (+34) 93 542 20 00

(1) P
 reus orientatius de primer curs (2019-2020) equivalents a 60 crèdits matriculats, fixats anualment per Decret de la Generalitat de Catalunya per a totes les
universitats públiques catalanes.
(2) S’obtenen dos títols, un per a cada grau.
(3) L
 a preinscripció es fa al King’s College London al gener. El preu dels dos primers anys és 9,250 £, perquè es fan al Regne Unit, i els dels dos últims anys és el
preu del grau en Dret de la UPF.
(4) Aquests graus es poden cursar íntegrament en anglès.

ESTUDIS SIMULTANIS

Els estudis simultanis permeten començar un segon grau a partir de tercer curs del grau en què estàs matriculat i obtenir dos
títols, en 5 o 6 anys, dels graus que decideixis fer a la vegada. Es poden començar per un grau o l’altre, indistintament. No
apareixen a l’aplicació de preinscripció universitària de la Generalitat de Catalunya.
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals + Enginyeria en Informàtica
Enginyeria de Sistemes Audiovisuals + Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades
Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació + Enginyeria de Sistemes Audiovisuals
Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació + Enginyeria en Informàtica
Enginyeria de Xarxes de Telecomunicació + Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades
Enginyeria en Informàtica + Enginyeria Matemàtica en Ciència de Dades
Dret + Ciències Polítiques i de l’Administració
Dret + Relacions Laborals
Humanitats + Periodisme (itinerari Humanitats)

Graus dels centres adscrits a la UPF
Escola Superior de Comerç Internacional

www.esci.upf.edu

Bioinformatics (UPF-UB-UPC) (en anglès)
Negocis i Màrqueting Internacionals
Elisava Escola Superior de Disseny

www.elisava.net

Disseny
Enginyeria en Disseny Industrial
Escola Superior d’Infermeria del Mar

www.parcdesalutmar.cat

Infermeria
TECNOCAMPUS

www.tecnocampus.cat

Escola Superior de Ciències de la Salut

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
Fisioteràpia
Infermeria
Fisioteràpia + Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (2)
Escola Superior de Ciències Socials i de l’Empresa

Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació
Business and Innovation Management (en anglès)
Logística i Negocis Marítims
Màrqueting i Comunitats Digitals
Turisme i Gestió del Lleure
Administració d’Empreses + Gestió de la Innovació i Màrqueting i Comunitats Digitals (2)
Turisme i Gestió del Lleure + Administració d’Empreses i Gestió de la Innovació (2)
Escola Superior Politècnica

Disseny i Producció de Videojocs
Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Enginyeria Informàtica de Gestió i Sistemes d’Informació
Enginyeria d’Organització Industrial
Enginyeria Mecànica
Mitjans Audiovisuals
Enginyeria Informàtica de Gestió + Sistemes d’Informació + Disseny i Producció de Videojocs (2)

notes
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