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PRINCIPIS DEL MODEL EDUCATIU
El model educatiu de l’UJI es 
regeix per deu principis íntimament 
relacionats i que no es poden entendre 
sense considerar-los com un tot:

1.  Desenvolupament integral  
de l’alumnat

2.  Foment de l’ètica  
i la responsabilitat social

3.  Compromís  
amb el desenvolupament  
i la cohesió social i territorial

4.  Cultiu de la vocació investigadora

5.  Impuls de la internacionalització

6.  Compromís amb la llengua pròpia  
i amb el multilingüisme

7.  Incentivació de l’ús de les TIC

8.  Millora continuada de la qualitat

9.  Impuls de l’ocupabilitat i de 
l’esperit emprenedor intel·ligent

10. Promoció de la formació al llarg  
de la vida

Fullet merament informatiu//V0123

Grau en Dret
Branca de Ciències Socials i Jurídiques
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
www.graudret.uji.es

Ciències Socials i Jurídiques

Dret
Grau en



PLA D’ESTUDIS [155 places]

Per què Dret a l’UJI

• Textos i revistes jurídiques especialitzats, bases de dades jurídiques, Centre de 
Documentació Europea.

• El grau en Dret comparteix amb el grau en Criminologia i Seguretat fins a 66 crèdits i això 
facilita a l’alumnat la possibilitat de tenir un segon títol.

• Àmplia oferta de pràctiques integrades en les quals s’entra en contacte amb empreses, 
despatxos, organismes oficials, institucions..., on s’aprèn i comença a conèixer el món 
laboral.

• Sala de vistes per a la simulació de judicis.
• Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix a l’alumnat de primer 

curs el Programa d’acció tutorial universitari amb la finalitat d’ajudar-lo en l’adaptació a la 
Universitat Jaume I i d’integrar-lo en la vida universitària.

Eixides professionals

• Exercici professional lliure: advocat o advocada, procurador o procuradora (prèvia superació 
dels requisits de capacitació professional).

• Assessoria jurídica mercantil, fiscal o laboral.
• Treballs de gestió en l’àmbit empresarial. Banca i assegurances.
• Oposicions: jutge o jutgessa, fiscal, lletrat o lletrada de l’Administració de Justícia; notari 

o notària; registrador o registradora de la propietat i mercantil; membre de la carrera 
diplomàtica; secretaria, intervenció, tècnics i personal jurídic de l’administració local; 
cos jurídic militar; inspecció de treball; inspecció d’Hisenda; advocats i lletrats de les 
administracions públiques i dels òrgans constitucionals (advocacia de l’Estat, de les 
comunitats autònomes, o d’entitats locals, lletrats del Consell d’Estat i òrgans consultius 
autonòmics, lletrats del Tribunal de Comptes, etc.), i personal al servei dels organismes i 
institucions internacionals (Unió Europea, ONU, Consell d’Europa, UNESCO, etc.)

• Docència i investigació universitària

PRIMER CURS

 . Teoria del Dret i Introducció 
al Dret Civil (OB)

 . Constitució, Sistema de 
Fonts i Drets Fonamentals 
(FBB)

 . Anglès Jurídic (FB)
 . Dret Romà (FB)
 . Història del Dret (FBB)
 . Principis d’Economia (FBB)
 . Conflicte, Negociació i 

Mediació (FBB)
 . Dret Eclesiàstic de l’Estat 

(FB)
 . Filosofia del Dret (FB)

SEGON CURS

 . Obligacions i Contractes 
(OB)

 . Organització Constitucional 
de l’Estat (OB)

 . Dret Administratiu: Part 
General (FBB)

 . Dret Penal I: Part General 
(OB)

 . Dret Internacional Públic 
(OB)

 . Institucions i Dret de la Unió 
Europea (OB)

 . Introducció al Dret 
Processal (OB)

 . Dret Mercantil I (OB)

TERCER CURS

 . Dret Administratiu: Part 
Especial (OB)

 . Dret Penal II: Part Especial 
(OB)

 . Drets Reals (OB)

 . Dret Processal Civil (OB)
 . Dret Mercantil II (OB)
 . Dret de Família i 

Successions (OB)
 . Dret Processal Penal (OB)
 . Dret Financer I (OB)
 . Dret Internacional Privat 

(OB)

 QUART CURS

 . Dret Financer II (OB)
 . Dret del Treball i de la 

Seguretat Social (OB)
 . Optativa 1 (OP)
 . Optativa 2 (OP)
 . Optativa 3 (OP)
 . Dret Mercantil III (OB)
 . Treball de Final de Grau 

(TFG)*
 . Pràctiques Externes (PE)*

OPTATIVES

 . Dret de la Navegació i del 
Transport (OP)

 . Dret Probatori (OP)
 . Dret Penal Econòmic (OP)
 . Procediments Tributaris 

(OP)
 . Història del Dret Foral 

Valencià (OP)
 . Organitzacions 

Internacionals (OP)
 . Dret del Comerç 

Internacional (OP)
 . Fonaments Romanístics del 

Dret de Successions (OP)
 . Sociologia Jurídica (OP)
 . Dret Urbanístic (OP)
 . Dret de Danys (OP)

 . Noves Tecnologies i Drets 
Fonamentals (OP)

 . Dret dels Mercats Financers 
(OP)

 . Institucions Processals 
d’Execució i Cautela (OP)

 . Dret Penitenciari (OP)
 . Dret Tributari Internacional 

(OP)
 . Dret de la Prevenció de 

Riscos Laborals (OP)
 . Dret del Consum (OP)
 . Introducció a la 

Comptabilitat i a les 
Finances (OP)

 . Dret del Medi Ambient (OP)
 . Introducció a l’Administració 

d’Empreses (OP)

Per a cursar les assignatures 
Pràctiques Externes (PE) i 
el Treball de Final de Grau 
(TFG) cal haver superat el 
80% dels crèdits ECTS de les 
assignatures de formació 
bàsica (FB-FBB) i obligatòries 
(OB).

Consulta horaris, aules, 
guies docents, assignatures, 
professorat, sistemes 
d’avaluació, etc.  
en http://sia.uji.es 

El color indica les assignatures 
que s’imparteixen totalment 
o parcialment en llengua 
estrangera.

DISTRIBUCIÓ DE CRÈDITS I MATÈRIES 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs TOTAL
Formació bàsica (FB) / Formació bàsica de branca (FBB) 51 9 60
Obligatòries (OB) 9 51 60 24 144
Optatives (OP) 18 18
Pràctiques externes (PE) 12 12
Treball de final de grau (TFG) 6 6
TOTAL 60 60 60 60 240

Total de crèdits del grau: 240 ECTS (European Credit Transfer System). La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit
ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l’estudiantat. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a 
docència presencial (classes de teoria, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de 
l’alumnat (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

Dret


