Duración: 7 meses / 15 ECTS
Modalidad: presencial
Lugar: Campus Bellesguard. Barcelona

El alumno adquiere un conocimiento de la práctica forense
ante los Tribunales de Justicia y las diferentes posibilidades
de su intervención profesional en relación con el derecho. Se
aborda el estudio de la prueba pericial, cuyo asesoramiento
es a cargo de un experto con las competencias adquiridas, así
como el ámbito penitenciario, en cuanto a las diferentes formas
de cumplimiento de las penas y de las medidas de seguridad.

#sigueavanzando

Calendario: de octubre a abril. (viernes de 16.00
h a 20.00 h.)

Precio: 2 845 €

Programa
• Psicología Forense: psicopatología forense general y psicopatología en los
distintos tipos de delito. Circunstancias modificativas. Estados de arrebato.
Psicopatología organizacional.
• Criminología: especialización y práctica. Políticas criminológicas de la prevención.
Seguridad, prevención y criminalidad urbana. Ciencias forenses e investigación
criminal. La intervención criminológica en el ámbito juvenil. Green Criminology.
• Proceso penal y mediación: la prueba pericial. La instrucción penal. El desarrollo
del juicio oral. Cumplimiento de las penas, medidas de seguridad y derecho
penitenciario. Mediación penal y resolución de conflictos.

Admisión y matrícula
El candidato debe cumplimentar la solicitud de admisión en la
página web de la universidad. La Comisión de Admisión evalúa
las solicitudes y, como parte del proceso, tiene una entrevista
personal con el candidato donde se tienen en cuenta los siguientes
criterios de selección: expediente académico, experiencia
profesional y formación complementaria. La Comisión toma la
decisión final en un plazo aproximado de
quince días desde el momento en que la
solicitud está completa.

Sólida preparación
para iniciarse en la
práctica de la criminología
y su relación con los
aspectos laborales y
profesionales que se
desarrollan en las ramas
jurídica, psicológica y
criminalística

Más información
Postgrado y Extensión Universitaria
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona. T. 932 53 72 00
masters@uao.es

Curs d’especialització
en Pràctica Criminològica

Dret i Ciència Política

Presentación

Durada: 7 mesos / 15 ECTS
Modalitat: presencial
Lloc: Campus Bellesguard. Barcelona

L’alumne adquireix un coneixement de la pràctica forense
davant els Tribunals de Justícia i les diferents possibilitats
de la seva intervenció professional en relació amb el dret.
S’aborda l’estudi de la prova pericial, l’assessorament de la
qual és a càrrec d’un expert amb les competències adquirides,
així com l’àmbit penitenciari, en quant a les diferents formes
de compliment de les penes i de les mesures de seguretat.

#sigueavanzando

Calendari: d’octubre a abril. (divendres de 16.00 h
a 20.00 h.)

Preu: 2 845 €

Programa
• Psicologia Forense: psicopatologia forense general i psicopatologia en els
diferents tipus de delicte. Circumstàncies modificatives. Estats d’arravatament.
Psicopatologia organitzacional.
• Criminologia: Especialització i Pràctica. Polítiques criminològiques de la
prevenció. Seguretat, prevenció i criminalitat urbana. Ciències Forenses i
Investigació Criminal. La intervenció criminològica en l’àmbit juvenil. Green
Criminology.
• Procés penal i mediació: la prova pericial. La instrucció penal. El desenvolupament
del judici oral. Compliment de les penes, mesures de seguretat i dret penitenciari.
Mediació penal i resolució de conflictes.

Admissió y matrícula
El candidat ha de complimentar la Sol·licitud d’Admissió a la
pàgina web de la Universitat. 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. La Comissió pren la decisió final en
un termini aproximat d’uns quinze dies,
des del moment en què la sol·licitud està
completa.

Sòlida preparació per
iniciar-se en la pràctica de
la criminologia i la seva
relació amb els aspectes
laborals i professionals
que es desenvolupen
a les branques
jurídica, psicològica i
criminalística

Més informació
Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona. T. 932 53 72 00
masters@uao.es

Curso de especialización
en Práctica Criminológica

Derecho y Ciencia Política

Presentació

Durada: 7 mesos / 15 ECTS
Modalitat: presencial
Lloc: Campus Bellesguard. Barcelona

L’alumne adquireix un coneixement de la pràctica forense
davant els Tribunals de Justícia i les diferents possibilitats
de la seva intervenció professional en relació amb el dret.
S’aborda l’estudi de la prova pericial, l’assessorament de la
qual és a càrrec d’un expert amb les competències adquirides,
així com l’àmbit penitenciari, en quant a les diferents formes
de compliment de les penes i de les mesures de seguretat.

#sigueavanzando

Calendari: d’octubre a abril. (divendres de 16.00 h
a 20.00 h.)

Preu: 2 845 €

Programa
• Psicologia Forense: psicopatologia forense general i psicopatologia en els
diferents tipus de delicte. Circumstàncies modificatives. Estats d’arravatament.
Psicopatologia organitzacional.
• Criminologia: Especialització i Pràctica. Polítiques criminològiques de la
prevenció. Seguretat, prevenció i criminalitat urbana. Ciències Forenses i
Investigació Criminal. La intervenció criminològica en l’àmbit juvenil. Green
Criminology.
• Procés penal i mediació: la prova pericial. La instrucció penal. El desenvolupament
del judici oral. Compliment de les penes, mesures de seguretat i dret penitenciari.
Mediació penal i resolució de conflictes.

Admissió y matrícula
El candidat ha de complimentar la Sol·licitud d’Admissió a la
pàgina web de la Universitat. 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. La Comissió pren la decisió final en
un termini aproximat d’uns quinze dies,
des del moment en què la sol·licitud està
completa.

Sòlida preparació per
iniciar-se en la pràctica de
la criminologia i la seva
relació amb els aspectes
laborals i professionals
que es desenvolupen
a les branques
jurídica, psicològica i
criminalística

Més informació
Postgrau i Extensió Universitària
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona. T. 932 53 72 00
masters@uao.es

Curso de especialización
en Práctica Criminológica

Derecho y Ciencia Política

Presentació

