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ESTUDIS DE GRAU IMPARTITS A LA FACULTAT DE DRET

GRAU EN DRET
Coordinació: elaboració de pautes pròpies

NORMATIVA COMUNA
DE LA FACULTAT

GRAU EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I
DE L’ADMINISTRACIÓ
Coordinació: elaboració de pautes pròpies

GRAU EN CRIMINOLOGIA
Coordinació: elaboració de pautes pròpies

PROCEDIMENT ACTUAL COMÚ PER ESCOLLIR TUTORS I
TEMES
PUBLICACIÓ DEL LLISTAT DE TUTORS I TEMES PROPOSATS
Finals de juny 2013
PROCEDIMENTS PER ESCOLLIR TUTOR I TEMA PER PART DELS ALUMNES
PRIORITARI: Acord de tutorització
Els alumnes es posen en contacte
amb el tutor i es posen d’acord amb
un tema concret.
El tutor i l’alumne accepten
expressament l’acord que es comunica
a la Secretaria de la Facultat)
Terminis: de l’1 de juliol a finals
d’octubre 2013 (terminació del procés
de matrícula).

RESIDUAL: Assignació de tutor i tema
Pels alumnes que no han arribat a
subscriure un acord de tutorització.
Assignació de tutor, segons les preferències
dels alumnes i els tutors disponibles amb
prioritat segons l’expedient acadèmic.
Termini: del 10 al 20 de novembre 2013.

PREVISIÓ TEMES CURS 2014-15
GRAU EN DRET:
Tutors: 36
Temes: 116
NOMBRE DE
TUTOR I DE
TEMES OFERTATS

GRAU EN CIÈNCIES POLÍTIQUES I
DE L’ADMINISTRACIÓ:
Tutors: 18
Temes: 43
GRAU EN CRIMINOLOGIA:
Tutors: 19
Temes: 45

COMPETÈNCIES DRET (MEMÒRIA)
Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa a la disciplina
objecte del treball.
Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases
de dades de legislació, jurisprudència i legislació.
Analitzar situacions jurídiques complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució,
mitjançant l'aplicació de les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals.
Redactar correctament textos jurídics.
Raonar i argumentar jurídicament.
Desenvolupar en públic un discurs jurídic.
Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de
l'ordenament jurídic

MODALITATS DE TFG EN DRET
- Revisió i interpretació crítica bibliogràfica i/o jurisprudencial i/o normativa sobre
un tema relacionat amb el Grau en Dret.
- Treball de reflexió i indagació teòrica i/o pràctica sobre un tema jurídic.
- Treball d'anàlisi empírica relacionada amb el contingut del Grau.
- Treball d'aplicació professional relacionat amb l'àmbit del Dret.
- Treball experimental relacionat amb el Grau en Dret.
- Treball relacionat amb les pràctiques externes realitzades en la titulació.

COMPETÈNCIES CRIMINOLOGIA (1) (MEMÒRIA)
Analitzar els models de prevenció i intervenció de la criminalitat i seleccionar aquells
que resultin més adequats per a cada problema específic.
Analitzar situacions complexes en l'àmbit criminològic i elaborar les estratègies
d'intervenció.
Identificar i descriure els diversos factors que poden incidir en el fenomen
criminològic investigat.
Dissenyar una investigació criminològica identificant l'estratègia metodològica
adequada als objectius plantejats.
Proposar i argumentar mesures preventives a situacions criminològiques.
Exposar i argumentar amb claredat, davant un públic especialitzat (professors i
professionals convidats) i no especialitzat (companys), l'anàlisi realitzada sobre un
problema de conflicte o de criminalitat i les seves respostes.

COMPETÈNCIES CRIMINOLOGIA (2) (MEMÒRIA)
Analitzar els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat
en les persones i la col•lectivitat de les actuacions en l'àmbit criminològic.
Valorar la importància dels principis ètics per al benefici de les persones, de la
societat i la professió.
Analitzar casos i simular situacions que requereixen utilitzar un llenguatge no
discriminatori i respectuós de les diverses parts implicades en el conflicte i en la
criminalitat.
Comunicar-se oralment i per escrit.
Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions.
Dissenyar propostes creatives per analitzar casos i resoldre problemes del propi
àmbit.

MODALITATS DE TFG EN CRIMINOLOGIA
- Revisión bibliográfica extensa, reflexiva y académicamente crítica sobre un objeto
de estudio criminológico. Esta modalidad de TFG pretende desarrollar un
conocimiento más profundo sobre una temática, que debe quedar reflejado tanto en
el número, novedad y calidad de las fuentes bibliográficas empleadas como en el
tratamiento reflexivo de las mismas.
- Investigación empírica: diseño y puesta en práctica de una investigación
cuantitativa y/o cualitativa. El alumnado que opte por esta modalidad de TFG debe
contar con los recursos materiales y personales necesarios para su desarrollo,
disponibilidad para realizar el trabajo de campo y acceso a la muestra o a los datos
relevantes. Los tutores deberán velar, al momento de definir el tema del trabajo, por
estos extremos.
- Marco teórico y metodológico de una investigación: Se trata del diseño de una
investigación cuantitativa y/o cualitativa, a diferencia de la modalidad empírica, ésta
no requiere llevar a la práctica el diseño de investigación. Sino que se plantea como
una futura investigación.

COMPETÈNCIES CPA (MEMÒRIA)
Comprender los conocimientos relativos a los presupuestos teóricos básicos,
métodos, técnicas y problemas de los diferentes enfoques y naturaleza del objeto de
estudio.
Saber aplicar sus conocimientos de forma profesional mediante la elaboración de
argumentos normativos y empíricos y mediante la resolución de problemas …
Capacidad de manejar bases documentales y de datos comunes para el trabajo
profesional …
Capacidad de identificar y transmitir ideas, problemas y soluciones en los diferentes
ámbitos de las Ciencias Políticas y de la Gestión Pública….
Capacidad de adquirir las capacidades específicas y estandarizadas que les permitan
proseguir su posterior proceso de formación permanente, con autonomía.

MODALITATS DE TFG EN CPA
- Revisió bibliogràfica extensa, reflexiva i acadèmicament crítica sobre un objecte
d’estudi propi de la Ciència Política i de l’Administració. Aquesta modalitat de TFG
pretén desenvolupar un coneixement més profund sobre una temàtica, que hauria
de quedar reflectit en la quantitat, la qualitat i l’actualitat de les fonts bibliogràfiques
emprades.
- Recerca empírica: disseny i posada en pràctica d’una investigació quantitativa i/o
qualitativa. Caldrà assegurar que els/les estudiants tinguin al seu abast els recursos
materials i personals necessaris, així com la disponibilitat de temps necessari per a
realitzar el treball de camp.
- Marc teòric i metodològic d’una investigació: Es tracta del disseny d’una
investigació quantitativa i/o qualitativa. A diferència de la modalitat empírica,
aquesta no requereix dur a la pràctica el disseny de recerca realitzat (es planteja més
aviat com una futura investigació possible).

TUTORS
Informar l’estudiant sobre les característiques
i els objectius del treball

Funcions
atribuïdes als
tutors

Assegurar la viabilitat del treball amb el
nombre d’hores de treball de dedicació de
l’estudiant que es corresponguin amb els
crèdits ECTS que tingui assignats el Treball en
el pla d’estudis.
Orientar l’estudiant en el desenvolupament
del treball i fer-ne el seguiment periòdic.
Autoritzar el dipòsit del treball.

ACTE DE DEFENSE DEL TFG
1. Exposició de l’estudiant, que ha d’incloure, com a mínim, els objectius, la
metodologia, el contingut i les conclusions del treball. Temps màxim 15 minuts.
2. El Tribunal podrà plantejar a l’estudiant les qüestions que estimi procedents
sobre la forma i el contingut del Treball presentat.
3. L’estudiant ha de respondre, de forma singularitzada o global, a les qüestions
plantejades pels membres del Tribunal en el temps concedit pel President del
Tribunal.
4. Terminada la presentació del Treball o una vegada terminades totes les
exposicions del dia, el Tribunal procedirà a deliberar sobre la qualificació del o de
les Treballs presentats.
5. A la terminació del procés de deliberació i de la redacció de les actes
corresponents es farà pública la qualificació dels TFG que van ser objecte
d’exposició i defensa

CRITERIS D’AVALUACIÓ
CRITERI COMÚ: Acreditació de les competències específiques i tranversals
vinculades al TFG de l’estudi corresponent.
TREBALL ESCRIT:
- La qualitat científica del contingut del treball.
- La qualitat formal del treball escrit.
EXPOSICIÓ ORAL:
- La qualitat expositiva oral.
- La capacitat de debat i de defensa argumental.
ELEMENTS DE PONDERACIÓ DE LA NOTA FINAL:
- El desenvolupament del treball al llarg del curs (informe del tutor: esforç,
capacitat de treball autònoma, continuïtat i assistència) : 15% de la nota.
- El contingut del TFG: 50% de la nota.
- La presentació escrita, la presentació oral i defensa del TFG davant del tribunal:
35% de la nota.

