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Abat Oliba CEU

Il·lustre Col·legi de l’Advocacia
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La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) és una de 
les tres universitats promogudes per la Fundación San 
Pablo CEU. Des que es va constituir com a universitat 
privada l’any 2003, la UAO CEU ha apostat per un model 
acadèmic diferencial basat en la connexió permanent 
entre professors i alumnes i en la implantació de 
metodologies docents innovadores.

La UAO CEU ha configurat una oferta acadèmica única 
en què la internacionalització adquireix cada cop una 
importància més gran. A més de l’àmplia oferta de 
graus, dobles graus i bilingual degrees, la Universitat 
posa a disposició dels alumnes graduats, dels joves 
professionals i dels executius amb gran experiència, 
els seus programes de màsters oficials i propis, 
postgraus, programes especialitzats i programes 
de doctorat, que completen una excel·lent proposta 
acadèmica.

La Universitat Abat Oliba CEU es preocupa per 
proporcionar a l’estudiant una formació integral per 
poder enfrontar-se amb criteris propis i sòlids als seus 
reptes professionals i personals.

L’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB)
és una institució de prestigi fundada el 1833. Com 
a corporació de Dret públic, reuneix prop de 23.000 
advocats i defensa i atén les necessitats de la professió 
de l’advocacia a la capital catalana, amb el propòsit 
d’optimitzar els seus serveis, que són imprescindibles, 
a la ciutadania. Compta amb una àmplia i acreditada 
experiència en la formació d’advocats i disposa d’una 
de les millors escoles de pràctica jurídica d’Espanya, 
a la qual han rebut formació especialitzada diverses 
generacions de lletrats. 
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a Llei 34/2006, de 30 
d’octubre, reguladora de 
l’accés a les professions 
d’advocat i procurador dels 

Tribunals, va introduir al nostre ordenament 
jurídic l’exigència d’una capacitació 
professional addicional universitària 
prèviament a la inscripció al corresponent 
Col·legi Professional.

Aquesta capacitació addicional consisteix 
en la realització d’una prova d’accés 
(examen d’habilitació), un cop superats 

El màster s’imparteix mitjançant un sistema
combinat que inclou tres metodologies simultànies: 

conferències de juristes de reconegut prestigi, seminaris de 
discussió de casos pràctics basats en supòsits reals i tallers 

d’estudi d’habilitats i aptituds pràctiques i de comunicació. 

60 crèdits ECTS de cursos de formació 
acreditats pel Ministeri de Justícia i 30 
crèdits ECTS de pràctiques tutelades.

La Universitat Abat Oliba CEU –l’origen de 
la qual és el CDES Abat Oliba CEU, fundat 
el 1973– compta amb una acreditada 
experiència en la formació de juristes, i 
és l’escola privada de Dret més antiga de 
Barcelona. 

De cara a l’adaptació al nou marc 
regulador de l’ensenyament del Dret i de la 
preparació per a l’exercici de la professió 

d’advocat, la Universitat Abat Oliba CEU ha 
considerat oportú, en favor d’una formació 
integral que combini l’ensenyament teòric 
amb el pràctic, oferir aquesta capacitació 
addicional exigida per la llei com un màster 
de caràcter professionalitzador, integrant 
dins l’ensenyament teòric tant les matèries 
directament relacionades amb l’exercici de 
la professió com les matèries transversals 
d’especial importància (com deontologia, 
negociació i formació en els valors de la 
igualtat i el respecte pels drets humans).
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• Organitzat conjuntament amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB).

• Som la universitat privada amb més experiència en l’àmbit del Dret a Catalunya. Hem format juristes 
des de 1973.

• Màster de caràcter professionalitzador, atorga la capacitació addicional requerida per l’Estat per 
accedir a la professió d’advocat o procurador dels Tribunals espanyols.

• El màster integra dins de l’ensenyament teòric tant les matèries directament relacionades amb l’exercici 
de la professió com les matèries transversals d’especial importància.

• El programa s’imparteix mitjançant un sistema combinat que inclou tres metodologies simultànies: 
conferències, seminaris i tallers.

• Pràctiques reals en importants despatxos professionals. Borsa de Treball d’àmbit nacional i 
internacional.

• Quadre docent format per acadèmics, advocats, magistrats i altres professionals del món jurídic 
seleccionats per la seva trajectòria, prestigi i capacitat docent.

• La taxa mitjana d’inserció laboral és del 95 % en els estudis de postgrau del CEU.

• El Servei de Biblioteca posa a l’abast de la comunitat universitària un dipòsit digital que conté les 
publicacions en accés obert derivades de l’activitat docent, investigadora i institucional del professorat i 
dels alumnes i exalumnes.

Per què
a la UAO CEU
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Perfil de l’alumnat

Els candidats al màster universitari en Advocacia han de tenir una titulació universitària superior espanyola o estrangera 
equivalent a un Bachelor’s degree en el sistema anglosaxó. Aquest perfil inclou:

• Licenciats/graduats en Dret

Aquest programa formatiu no exigeix una experiència prèvia en l’àmbit de l’advocacia, sinó que pretén proporcionar una 
formació integral de forma progressiva i eficaç.

Alejandra Yarabi Solorzano Pol RubioSandra Becerra

Llicenciada en Dret a la 
U. Panamericana (Mèxic)

Graduat en Dret a la 
Universitat Pompeu Fabra

Graduada en Dret a la 
Universitat Abat Oliba CEU

Treballar amb juristes d’un altre país 
ha sigut una experiència molt

enriquidora pensant en el meu futur 
professional. La Borsa de Treball
del màster també m’ha permès 

accedir a un despatx especialitzat de
prestigi.

La qualitat i varietat de perfils 
dels docents és notable. La majoria 
exerceixen, pel que són coneixedors 

de les problemàtiques reals als 
jutjats. Aquesta experiència i la seva 
implicació donen un gran valor a les 

classes.

La metodologia docent és molt 
pràctica i executiva. La dinàmica de
concentrar les sessions per àrees del 
temari ens permet aprofundir molt
més en els continguts acadèmics. El 
treball en matèria processal és molt 

avançat.
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Objectius
El màster universitari en Advocacia està dirigit 
a formar professionals que puguin prestar un 
servei d’alt nivell en l’exercici de l’advocacia en 
les seves diverses especialitats precontencioses i 
contencioses, així com en l’assessorament jurídic 
d’empreses i de diversos tipus d’organitzacions. 
Per això, el màster té els següents objectius 
específics:

El màster s’imparteix mitjançant un sistema 
combinat que inclou tres metodologies 
simultànies: conferències de juristes de reconegut 
prestigi sobre aspectes centrals de les diverses 
especialitats i itineraris; seminaris de discussió de 
casos pràctics basats en supòsits reals i dirigits per 
advocats amb una àmplia experiència i presència 
en el mercat jurídic; i tallers d’estudi d’habilitats i 
aptituds pràctiques i de comunicació.

S’utilitza un sistema d’avaluació continuada que 
inclou tests de múltiples respostes periòdics, 
adaptats al model de la prova d’accés a 
l’Advocacia, correcció de casos, control de la 
capacitat d’expressió oral i de la tècnica de 
redacció, one minute papers i l’eina de portafolis per 
a l’avaluació de l’aprenentatge.

Tot el professorat està compost per acadèmics, 
advocats, magistrats i altres professionals del món 
jurídic seleccionats per la seva trajectòria, prestigi i 
capacitat docent.

i metodologia

• Adquirir coneixements i competències per 
a l’aplicació del dret europeu en el marc de 
l’exercici de l’Advocacia, a Espanya i a escala 
internacional

• Saber aplicar l’ordenament jurídic espanyol i 
exercir les funcions d’assessorament, defensa, 
acusació, mediació o altres equivalents pròpies 
de l’advocat

• Desenvolupar habilitats analítiques i 
negociadores en la resolució de controvèrsies

• Dominar les estratègies en el procés per a la 
optimització de resultats

• Conèixer l’ordenament processal i avaluar, 
criticar, discutir, elaborar i exposar proposicions 
jurídiques en relació amb supòsits reals

• Aprendre el conjunt d’habilitats bàsiques per a 
la gestió de despatxos professionals

• Conèixer la deontologia de l’advocacia
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Dret processal 1 (15 crèdits ECTS)

Dret processal 2 (15 crèdits ECTS)

Pràctica professional (12 crèdits ECTS)

Itineraris optatius d’especialització (12 crèdits ECTS)

Pràctica mercantil Pràctica administrativa 

Pràctica penal Pràctica civil Pràctica laboral 

Pràctica fiscal 

Treball Final de Màster (6 crèdits ECTS)

Pràctiques en empreses i institucions I i II (30 crèdits ECTS)

- Litigis civils (10 ECTS)

- Litigis penals (5 ECTS)

- Litigis laborals (5 ECTS)

- Processal contenciós administratiu (5 ECTS)

- Processos especials (5 ECTS)

- Deontologia (5 ECTS)

- Actuació professional i gestió de despatxos (4 ECTS)

- Seminari interdisciplinari de resolució de casos pràctics (3 ECTS)

Dret mercantil avançat (4 ECTS)

Anàlisi d’estats financers (4 ECTS)

Contractació mercantil (4 ECTS)

Urbanisme i medi ambient (4 ECTS)

Contractació pública (4 ECTS)

Dret públic econòmic (4 ECTS)

Dret de la prova penal (4 ECTS)

Estratègia de defensa i acusació en processos per 
delictes i faltes (4 ECTS)

Dret penal econòmic (4 ECTS)

Família i successions (4 ECTS)

Dret de danys (4 ECTS)

Contractació civil (4 ECTS)

Dret laboral avançat (4 ECTS)

Implicacions laborals de la direcció de Recursos 
Humans (4 ECTS)

Dret laboral internacional (4 ECTS)

Fiscalitat internacional (4 ECTS)

Anàlisi d’estats financers (4 ECTS)

Procediments tributaris (4 ECTS)

El màster inclou 30 crèdits (300 hores laborals) de pràctiques a temps parcial en despatxos professionals i institucions amb les quals la Universitat Abat Oliba CEU té 
convenis de col·laboració
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Carmen Parra Rodríguez
Professora agregada de Dret Internacional a la UAO CEU

Carlos Pérez del Valle
Catedràtic de Dret Penal a la UAO CEU. Exlletrat del 
Tribunal Suprem

Juan Antonio Pérez Rivarés
Soci d’Uría & Menéndez

María Jesús Pesqueira Zamora
Professora de Dret Processal a la UAO CEU i Magistrada 
suplent de l’Audiència Provincial de Barcelona

Ignacio Ripol Carulla
Soci d’Overseas Law Practice

César Rivera
Soci de Cuatrecasas Gonçalves Pereira

Juan Antonio Roger Gamir
Foro Legal

José María Rojí
Soci CMS Alniñana & Suárez de Lezo

José Andrés Rozas Valdés
Catedràtic (acreditat) de Dret financer i tributari a la UB

Enrique Rovira del Canto
Magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona

Oriol Rusca 
Degà de l’ICAB

Jesús Sánchez
Advocat

Javier Vidal-Quadras 
Soci Amat & Vidal-Quadras

Direcció acadèmica del màster 
Christian Herrera Petrus
Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya. Master of 
Laws per la Universitat de Columbia (Nova York). Master of 
Laws per la Universitat de Londres. Advocat i professor de 
Dret Processal a la Universitat Abat Oliba CEU 
cherrerap@uao.es

Departament promotor
Departament de Dret i Ciències Polítiques. 
Pablo Nuevo López
Professor agregat de Dret Constitucional de la UAO CEU 
pnuevo@uao.es

Coordinació UAO CEU
Isabel Arias
Tornos Abogados

Coordinació ICAB
Jesús María Sánchez García
Advocat

Comitè assessor
José María Fuster Fabra
Juan Antonio Roger
Isabel Arias

Professors col·laboradors 
Isabel Arias Díez
Tornos Abogados

Ignacio Benejam
Advocat de Rousaud Costas Duran

Jordi Bertomeu
Advocat

Jorge Buxadé Villalba
Advocat de l’Estat

Asunción Castillo 
Advocada de AAMC Abogados

Sue de Antonio
Advocada de l’Estat

Eduardo de Armas 
Lletrat de la Seguretat Social

José Luis del Olmo
Professor Agregat de Màrqueting i Direcció Comercial a la 
UAO CEU

Agustín del Río
Associat CMS Albiñana & Suárez de Lezo

José María Fuster-Fabra
Fuster-Fabra Advocats

Enrique García Echegoyen
Advocat

Diego Herrera Giménez
Soci Director de Herrera Abogados

Christian Herrera Petrus
Soci de Herrera Abogados

Mario Huerga
Soci Piqué Abogados Asociados

Pablo Llarena
President de l’Audiència Provincial de Barcelona

Joaquim Massanella 
Soci d’Additio Group

Ezequiel Miranda 
Cortés Abogados

Jenifer Lahoz 
Advocada

Adolfo Lucas Esteve
Professor agregat de Dret Civil a la UAO CEU i Magistrat 
suplent de l’Audiència Provincial de Barcelona

Pablo Nuevo López
Professor agregat de Dret Constitucional a la UAO CEU
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Sortides
professionals

Amb la superació del programa l’alumne obté el títol oficial i pot 
desenvolupar la seva professió en els següents àmbits:

• Exercici de l’Advocacia

• Assessoria jurídica professional
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Despatxos i institucions 

col·laboradores
• AAMC Abogados

• AGM Abogados

• Albácar – Clusa & Asociados Abogados

• Amat & Vidal – Quadras

• Arraut & Asociados

• Bassas Advocats

• B. Alemany Punyet

• Baker & Mckenzie Barcelona

• Blas de Lezo Abogados

• Bufet Garcia Coca – Abogados

• Bufet Miralbell Guerin 

• Bufet Sorroca Serrano

• Bufete Carreras Llansana

• Bufete De Abogados Fuentes Lojo

• Bufete Diaz Arias

• Bufete de Mier Abogados

• Comissió Jurídica Assessora – Generalitat de Catalunya

• Bufete Escura

• Cabades – Valls. Notarios Asociados

• Clifford Chance

• CMS Albiñana & Suárez de Lezo

• Cuatrecasas Gonçalves Pereira

• Deloitte

• Ernst & Young S.L

• Foro Legal

• Frübeck Abogados – Economistas

• Fuster-Fabra Abogados

• Garrigues

• Gay Vendrell Advocats

• Gómez – Acebo & Pombo

• Harboury Legal & Business Services 

• Herrera Advocats

• Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) 

• Joaquín Tornos Abogados Asociados

• Landwell, Abogados Asesores Fiscales

• KPMG

• Manubens Advocats

• Martell Abogados

• Miralbell Guerin 

• Monereo Meyer Marinel-lo Abogados

• Molins & Silva

• Mullerat Advocats

• Munne Muñoz – Sabate Advocats Dret Privat

• Notaria Belloch & De Dueñas

• Perez Llorca

• Roca Junyent

• Ros Procuradores

• Rousaud Costas Duran

• Trias De Bes y Vidal-Quadras Abogados y Asesores 
Tributarios

• Uría Menéndez

Organitzen Hi col·labora
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Durada
El màster contempla la realització de 90 crèdits ECTS 
distribuïts en tres semestres, dels quals 30 crèdits 
corresponen a pràctiques en despatxos d’advocats i 6 
crèdits al Treball Final de Màster, també obligatori.

Calendari
D’octubre de 2018 a desembre de 2019. Les 
assignatures es reparteixen al llarg de tres semestres de 
30 crèdits cadascun.

Tipologia i horari
La tipologia d’ensenyament del màster universitari en 
Advocacia és la presencial, amb sessions d’assistència 
i seguiment obligatori per part dels alumnes de 
dilluns a dijous en horari de tarda de 16.00 h a 20.00 
h. Així mateix, per al seguiment tutorial, l’alumnat 
disposarà d’atenció personalitzada del professorat per 
mitjà d’eines informàtiques de suport a la docència 
(CampusNet) durant tot el curs.

L’horari de les pràctiques és a convenir amb els 
despatxos.

Import total del màster
9.465 €

Formes de pagament 
Els candidats admesos en el període ordinari han 
de reservar la seva plaça al programa mitjançant 
l’abonament de 1.900 €, a compte de l’import total 
d’aquest. Un cop formalitzada la reserva de plaça, el 
pagament de l’import restant s’efectuarà fraccionat en 
tres pagaments a l’inici de cada semestre.

Els alumnes que ho solicitin podrán acollir-se a les 
següents modalitats alternatives:

• Pagament únic. Aquesta modalitat permet abonar 
la totalitat dels crèdits de cada un dels cursos a l’inici 
d’aquest amb un descompte del 3 % de l’import de la 
matrícula.

• Pagament mensual. En quotes a través d’un 
finançament especial al 0 % d’interès del Banc de 
Sabadell (Consultar comissió d’obertura). 

• Altres acords de finançament. Amb el Banco 
Santander, “la Caixa”, Catalunya Caixa, BBVA i Banc 
Sabadell. També comporta el descompte del 3 % de 
l’import de la matrícula.

Ajuts a l’estudi
Programes d’ajuts als estudis de postgrau: beques per 
mèrit acadèmic, ajuts per circumstàncies personals i 
econòmiques, a més d’acords amb entitats financeres. 
Les dotacions oscil·len entre el 10 % i el 30 % de 
l’import total del programa.

Aquest postgrau compleix els requisits per ser bonificat 
a través de la Fundació Tripartita. Consultar amb 
el Servei d’Atenció a l’Estudiant en el moment de 
formalitzar la matrícula.

Els estudiants internacionals poden sol·licitar els 
ajuts del programa International Early Enrolment, que 
permeten accedir a descomptes directes en l’import de 
la matrícula del postgrau.

L’Agència de Gestió d’Ajudes Universitàries i Recerca 
(AGAUR) de la Generalitat de Catalunya també atorga 
préstecs preferents per al finançament de matrícules.

Crèdits: 90 ECTS 

Modalitat: presencial

Calendari: de octubre 2018 a diciembre 2019

Director: Christian Herrera Petrus

Lloc: Campus Bellesguard, Barcelona

D
ad

es
d’interès
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d’admissió
Sol·licitud d’admissió

El candidat ha de complimentar la Sol·licitud d’Admissió a la pàgina web 
de la Universitat. El període ordinari de sol·licitud de plaça finalitza el juliol i 
l’extraordinari el setembre.

El Servei d’Informació i Admissions notificarà als candidats l’estat de la 
seva sol·licitud. No obstant això, és responsabilitat de cada sol·licitant 
assegurar-se que tots els documents són remesos amb la suficient 
antelació. 

Entrevista 

La Comissió d’Admissió avalua les sol·licituds i, com a part del procés, 
té una entrevista personal amb el candidat on es tenen en compte els 
següents criteris de selecció: expedient acadèmic, experiència professional 
i formació complementària.

Admissió

La Comissió d’Admissió pren la decisió final en un termini aproximat de 
quinze dies des del moment en què la sol·licitud està completa.

Si el candidat és admès, rep una credencial d’admissió acompanyada de 
les instruccions amb els tràmits a realitzar per formalitzar la matrícula. Els 
candidats admesos en el període ordinari han de reservar la seva plaça al 
programa. L’admissió al programa només és pel curs acadèmic en què el 
candidat la sol·licita.

Si no s’assoleix un nombre mínim d’estudiants, la Universitat podrà cancel·lar la impartició del màster. En 
cas de suspensió del programa, s’avisarà als alumnes amb tres setmanes d’antelació.

Procés

1

2

3
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La Universitat Abat Oliba CEU, conscient del creixent 
nivell d’especialització de les firmes i bufets, proposa 
als seus estudiants la possibilitat de realitzar un 
segon màster o curs d’especialització amb el màster 
en Advocacia, en un programa d’estudis integrat que 
els permetrà desenvolupar un perfil professional 
avançat en alguna de les àrees professionals creixents 
en l’àmbit jurídic.

Aquests programes de màster i cursos d’especialització s’ofereixen 
en modalitat semipresencial, per tal que l’estudiant pugui 
compatibilitzar les classes d’Advocacia amb el segon màster o curs 
d’especialització.

Els alumnes del doble màster poden integrar les pràctiques 
professionals de cada màster en una única firma si ho desitgen. Els 
estudiants que realitzen el màster d’Advocacia + curs d’especialització 
podran realitzar les pràctiques en firmes i despatxos acords a 
l’especialitat del curs escollida per l’alumne.
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Doble màster universitari en Doble màster universitari en 

Advocacia + Dret MarítimAdvocacia + Gestió Administrativa

Doble màster de programes oficials que permet l’accés als col·legis 
professionals de gestors administratius, eximint de la prova d’accés a la 
professió regulada.

Únic programa a Espanya que integra el màster en Advocacia i una sòlida 
formació en aspectes del Dret i el Negoci Marítim espanyol i internacional. 
Compta amb la participació de l’Escola de Dret de Londres i un repertori de 
professorat internacional rellevant. Els mòduls de Dret Marítim anglosaxó i de 
Negoci Marítim s’ofereixen en anglès.

Pla d’estudis del 
màster universitari en Gestió Administrativa

Pla d’estudis del 
màster universitari en Dret Marítim

Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa I (22 ECTS)

Fonaments Jurídics de la Gestió Administrativa II (12 ECTS)

Elements de la Gestió Administrativa Professional (8 ECTS)

Gestió Administrativa de l’Empresa  (6 ECTS)

Pràctiques professionals (6 ECTS)

Treball Final de Màster (6 ECTS)

Mòdul I - Introducció al Transport Marítim (6 ECTS)

Mòdul II - Dret Marítim Públic i Privat (15 ECTS)

Mòdul III - Dret Marítim Anglès (6 ECTS)

Mòdul IV - Economia i Negoci Marítim (24 ECTS)

Pràctiques Externes (3 ECTS)

Treball Final de Màster (6 ECTS)

• Durada: 16 mesos / 150 ECTS

• Inici: octubre 2018

• Horari: de dilluns a dijous 16.00 h a 20.00 h / 
Divendres de 15.00 h a 20.00 h

• Promoguts per: Il·lustre Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona (ICAB) i l’Institut Superior de Gestió 
Administrativa de Catalunya (ISGAC)

• Cost: 13.995 €

• Durada: 16 mesos / 150 ECTS

• Inici: octubre 2018

• Horari: de dilluns a divendres de 16.00 h a 20.00 h

• Amb la participació de: The City Law School. 
University of London

• Cost: 13.995 €
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Doble màster universitari en

Advocacia + Logística 
i Comerç Internacional

Programa dirigit a futurs advocats que vulguin exercir l’advocacia en 
l’entorn del comerç internacional i la distribució de mercaderies a escala 
global. El programa de Logística s’imparteix en castellà i anglès i ofereix 
una formació avançada en Lideratge (programa CCL) i importants visites a 
ports i empreses de referència a Europa.

Pla d’estudis del 
màster universitari en Logística i Comerç Internacional

Mòdul 1 – El Context de la Cadena Logística

Mòdul 2 – La Cadena de Subministres: Processos Logístics

Mòdul 3 – Comerç i Negocis Internacionals

Mòdul 4 – Direcció i Gestió Logística

•  Durada: 16 mesos / 150 ECTS

•  Inici: octubre 2018

•  Horari: de dilluns a divendres de 16.00 h a 20.00 h

•  Amb la participació de: la Fundació ICIL

•  Cost: 13.995 €
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Compliance i Òrgans de Compliment

Protecció de Dades

Dret Penal Econòmic 

La creixent necessitat de les empreses i les 
organitzacions en ajustar els seus procediments 
a la norma aplicable (tant interna com externa) 
fan del Compliance una eina fonamental per 
evitar sancions, tant de tall administratiu com 
penal. La figura de l’assessor especialista a la 
pràctica del compliment normatiu és creixent, 
tant en despatxos generalistes com en firmes 
especialitzades.

Aquest curs d’especialització gira entorn de la 
demanda creixent de seguretat i transparència 
en la gestió de dades i les qüestions que 
suscita l’aplicació de les normes jurídiques en 
un entorn d’innovació tecnològica. La nova 
LOPD i les bones pràctiques són l’eix d’aquest 
programa, en un context en què els drets sobre 
l’accés a la informació i el seu ús cobren una 
nova importància.

El Dret Penal Econòmic és avui dia una 
disciplina singularment demandada que no 
es limita al desenvolupament i a l’estudi dels 
delictes considerats econòmics, sinó que 
també s’ha estès a l’anàlisi dels seus aspectes 
metodològics. Per donar resposta a aquesta 
complexitat en el marc del codi penal vigent, 
la UAO CEU ha integrat aquest programa en 
el màster d’Advocacia, impartit per experts 

Pla d’estudis

Pla d’estudis*

Pla d’estudis

Responsabilitat penal de la persona jurídica i models de Compliance

Confecció i avaluació del sistema de gestió de riscos

Mesures per al control de compliment i la seva implementació en l’empresa

Imputació de la responsabilitat i consideracions de caràcter processal

Anàlisi dels entorns específics de compliment i qüestions transversals

Protecció de Dades de Caràcter Personal: fonaments de la Protecció de 
Dades de Caràcter Personal. Privacitat. Fitxers i xarxes. Internet i Big Data. 
Ciberseguretat i videovigilància.

Transparència i accés a la informació: principis de la transparència i l’accés a 
la informació. Accés a arxius, documents i els seus límits. Protecció, garantia i 
tutela del dret d’accés a la informació.

Auditoria i Seguretat: Govern de la Seguretat de la Informació. Seguretat Física 
i Lògica. Auditoria de seguretat. Esquema nacional d’interoperabilitat. Gestió 
d’incidents. *Pla d’estudis subjecte a modificacions

Part general del dret penal econòmic i els seus aspectes processals: els riscos 
de l’activitat econòmica per als consumidors

Els riscos de l’activitat econòmica de l’empresa en relació amb interessos públics

Protecció dels interessos de l’empresa i de la seva posició en el mercat

Criminal Compliance

• Durada: 16 mesos / 105 ECTS

• Inici: octubre 2018

• Horari: dilluns i divendres de 16.00 h a 20.00 h

• Amb la participació de: CUMPLEN 
(Asociación de Profesionales de 
Cumplimiento Normativo)

• Cost: 11.535 €

professionals en actiu (jutges, magistrats, fiscals, 
advocats i professors universitaris).

• Durada: 16 mesos / 105 ECTS

• Inici: octubre 2018

• Horari: dilluns i divendres de 16.00 h a 20.00 h

• Cost: 11.535 €

• Durada: 16 mesos / 150 ECTS

• Inici: octubre 2018

• Horari: dilluns i divendres de 16.00 h a 
20.00 h

• Cost: 11.535 €

Màster universitari en Advocacia + Curs d’especialització en
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Barcelona és una de les ciutats més 
cosmopolites del sud d’Europa. Per la seva ubicació 
a la vora del Mediterrani, gaudeix d’un clima acollidor 
amb temperatures molt agradables durant tot l’any. La 
Universitat Abat Oliba CEU està situada a la part alta de 
la ciutat en un magnífic edifici modernista.



Viure a Barcelona
Avui, Barcelona és una ciutat moderna, cosmopolita i de gran 
dinamisme. És una ciutat còmoda, feta a mida de les persones i 
per les persones.

La Universitat Abat Oliba CEU es troba a la part alta de 
Barcelona, un districte que ofereix espais tranquils per a la 
concentració estratègica d’activitats intensives en coneixement. 
És on rau un model de ciutat que conviu amb altres universitats.

Allotjament a Barcelona
La UAO CEU, sensible a l’esforç que suposa per a molts 
estudiants el trasllat de la seva residència per realitzar els seus 
estudis a Barcelona, ofereix atenció personalitzada per a tots els 
alumnes que necessitin allotjament. El Servei d’Informació orienta i 
assessora per conèixer la residència que més s’adapti a les seves necessitats.



 Universitat Abat Oliba CEU • Bellesguard, 30. 08022 Barcelona • T. +34 932 537 203 • www.uaoceu.cat

Àrea de Dret i Ciència Política

• Doble màster universitari en Advocacia + Dret Marítim

• Doble màster universitari en Advocacia + Gestió Administrativa

• Doble màster universitari en Advocacia + Logística i Comerç Internacional

• Màster universitari en Advocacia + Curs d’especialització en Dret Penal Econòmic

• Màster universitari en Advocacia + Curs d’especialització en Compliance

• Màster universitari en Advocacia + Curs d’especialització en Protecció de Dades

• Màster universitari en Gestió Administrativa

• Màster universitari en Dret Marítim

• Curs d’especialització en Dret Penal Econòmic

• Curs d’especialització en Compliance

• Curs d’especialització en Protecció de Dades

Altres
   postgraus


