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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 Criminologia i Seguretat
Branca de Ciències Socials i Jurídiques
Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
www.graucriminologia.uji.es
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PLA D’ESTUDIS [90 places]

Per què Criminologia i Seguretat a l’UJI

• Per l’especificitat del seu perfil: el grau en Criminologia i Seguretat que ofereix 
la Universitat Jaume I brinda un tractament conjunt i integral als dos àmbits, 
un coneixement global que no sols atén el fenomen criminal sinó també, amb 
especial èmfasi, el més ampli àmbit de la seguretat, i tot açò des d’un enfocament 
multidisciplinari.

• Per la docència: classes impartides per professorat a temps complet amb una àmplia 
experiència i per professionals de reconegut prestigi i especialistes en formació 
acadèmica.

• Perquè disposem d’un Laboratori de Criminalística dotat dels materials necessaris 
perquè l’estudiantat realitze les pràctiques en l’assignatura Policia Científica.

• Perquè comparteix amb el grau en Dret fins a 66 crèdits, la qual cosa facilita a l’alumnat 
la possibilitat d’aconseguir un segon títol.

• Per les seues activitats pràctiques complementàries (visites a entitats, organització de 
congressos internacionals, etc.).

• Per l’experiència adquirida amb la impartició del títol propi de Graduat o graduada en 
Seguretat i Ciències Policials, que ha permès anar configurant un equip docent compost 
per professorat universitari de Dret i Psicologia, fonamentalment, i per un ampli elenc 
d’experts i expertes que exerceixen la seua labor professional en aquest camp.

• Per l’oferta de pràctiques integrades en les quals s’entra en contacte amb organismes 
oficials i institucions on s’aprèn i comença a conèixer el món laboral, com per exemple 
la Policia Local, la Policia Nacional o el Col·legi Oficial de Criminòlegs de la Comunitat 
Valenciana, el primer en aquest sector professional d’àmbit nacional, la prioritat del qual 
serà el reconeixement de la professió i la inserció laboral del criminòleg i criminòloga.

• Pel Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix a l’estudiantat 
de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-lo en l’adaptació a la 
Universitat Jaume I i d’integrar-lo en la vida universitària.

Eixides professionals

• La seguretat, tant pública com privada, ja que s’ha de tenir en compte que el grau en 
Criminologia i Seguretat és el que més afinitat té amb la labor que desenvolupen aquests 
professionals.

• La investigació criminològica. Dissenyar polítiques de prevenció i avaluar les diferents 
polítiques de seguretat.

• La victimologia. Donar suport a les víctimes d’un delicte, un dels camps que més projecció 
ofereix al nostre país.

• L’Administració de Justícia. El graduat o graduada disposarà de competències per a poder 
auxiliar en l’àmbit penitenciari, col·laborar en el disseny dels mitjans de tractament, avaluació 
i pronòstic del delinqüent.

PRIMER CURS

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

 . Prevenció i Intervenció 
Psicosocial amb 
Delinqüents (OB)

 . Dret Administratiu. Part 
General (FBB)

 . Criminologia (FB)
 . Anglès Aplicat a la 

Investigació Criminològica i 
Policial (FB)

 . Introducció a la Psicologia 
(FBB)

 . Conflicte, Negociació i 
Mediació (FBB)

 . Introducció a l’Estadística 
(FBB)

SEGON CURS

 . Dret Penal I: Part General 
(OB)

 . Gestió de les Emergències i 
Protecció Civil (OB)

 . Introducció a la Sociologia 
i Mètodes d’Investigació en 
Ciències Socials (FBB)

 . Règim i Organització de la 
Seguretat (OB)

 . Psicologia de la Conducta 
Criminal (OB)

 . Cerca i Gestió de la 
Informació (OB)

 . Mètodes i Tècniques 
d’Intervenció Policial (OB)

 . Introducció al Dret 
Processal (OB)

TERCER CURS

 . Dret Penal II: Part Especial 
(OB)

 . Policia Científica (OB)
 . Avaluació Psicològica 

Forense i Psicologia del 
Testimoni (OB)

 . Medicina Legal (OB)
 . Polítiques Públiques 

de Seguretat i la seua 
Avaluació (OB)

 . Psiquiatria Forense (OB)
 . Dret Processal Penal (OB)
 . Mètodes de Control i Sanció 

(OB)
 . Investigació Criminal: Perfil 

i Informe Criminològic (OB) 

QUART CURS

 . Investigació Processal del 
Crim (OB)

 . Formes Específiques de 
Criminalitat (OB)

 . Optativa 1 (OP)
 . Optativa 2 (OP)
 . Optativa 3 (OP)
 . Teoria i Execució de la Pena 

(OB)
 . Víctima i Sistema de 

Justícia (OB)
 . Treball de Final de Grau 

(TFG)*
 . Pràctiques Externes (PE)* 

OPTATIVES  

 . Ètica i Deontologia 
Professional (OP)

 . Cooperació Judicial i Policial 
Internacional (OP)

 . Judici Oral i Prova (OP)
 . Política Criminal (OP)
 . Gènere i Violència (OP)
 . Noves Tecnologies i Drets 

Fonamentals (OP)
 . Anàlisi del Territori com a 

Espai de Seguretat (OP)
 . Estrangeria (OP)
 . Mobilitat i Seguretat Viària 

(OP)
 . Seguretat i Criminalitat 

Informàtica (OP)
 . Gestió Privada de la 

Seguretat (OP)
 . Gestió i Planificació de la 

Seguretat (OP)
 . Dret Penal de Menors (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 ddels 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.).

Criminologia
i Seguretat


