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PLA D’ESTUDIS     

Matèries de formació bàsica 66 crèdits de la branca pròpia
Matèries obligatòries 261 crèdits (145,5 de Dret + 115,5  de Ciències Polítiques)
Pràctiques externes obligatòries 18 crèdits
Treball de fi  de grau 6 crèdits

Es poden reconèixer fi ns a 6 crèdits per la participació en activitats universitàries.

1r curs (75/78 crèdits) Caràcter  Crèdits
Dret civil I FBB  6d

Dret constitucional I FBB  9d

Dret eclesiàstic / Dret romà / Història 
del dret / Tècniques i habilitats 
jurídiques bàsiques1 FBB  6/9d

Economia Política FBB  6d

Estructura social i sociologia general FBB  9cp

Geografi a humana FBB  6cp

Teoria del dret FBB  6d

Fonaments de ciències polítiques 
i de l’administració I OB  12cp

Història contemporània d’Espanya 
i de les institucions juridicopolítiques OB  6cp

Mètodes i tècniques d’investigació I OB  9cp

2n curs (73,5 crèdits) Caràcter  Crèdits
Història del pensament polític FBB 9cp

Història universal contemporània / 
Relacions internacionals2 FBB  9cp

Dret administratiu I OB 9d

Dret civil II OB 9d

Dret constitucional II OB 7,5d

Dret internacional públic OB 7,5d

Dret processal I (Introducció) OB 4,5d

Fonaments de ciències polítiques 
i de l’administració II OB 9cp

Mètodes i tècniques d’investigació II OB  9cp

3r curs (70,5 crèdits) Caràcter  Crèdits
Dret administratiu II OB  7,5d

Dret civil III OB  7,5d

Dret del treball I OB  4,5d

Dret mercantil I OB  9d

Dret penal I OB  9d

Dret processal II OB  7,5d

Economia del sector públic OB  6cp

Formes d’organització administrativa OB  4,5cp

Política comparada OB  6cp

Sistema polític espanyol OB  9cp

4t curs (69 crèdits) Caràcter  Crèdits
Anàlisi de polítiques públiques OB  4,5cp

Cultura, comportaments i actors OB  9cp

Dret del treball II OB  9d

Dret fi nancer i tributari I OB  6d

Dret internacional privat OB  7,5d

Dret mercantil II OB  7,5d

Dret penal II OB  7,5d

Drets humans i cooperació internacional OB  6cp

Institucions polítiques de la UE OB  6cp

Règim d’ocupació del sector públic OB  6cp

5è curs (63 crèdits) Caràcter  Crèdits
Dret civil IV OB 6d

Dret fi nancer II OB 6d

Dret processal III OB 4,5d

Estat de benestar OB 4,5cp

Filosofi a del dret OB 4,5d

Polítiques públiques sectorials OB 4,5cp

Pràctica tributària OB 4,5d

Teoria i fi losofi a contemporània OB 4,5cp

Pràctiques externes OB 18d/cp

Treball de fi  de grau3 OB 6cp

1 S’ha de triar una d’aquestes assignatures. Totes tenen 6 cr. llevat 
d’Història del dret, que en té 9.
2 S’ha de triar una de les dues assignatures.
3 El treball de fi  de grau haurà d’incloure continguts politològics 
i continguts jurídics.

ASSIGNATURES  

FBB = Formació bàsica de la branca pròpia / FB = Formació bàsica / OB = Obligatòria / OP = Optativa

La d i cp minúscules al costat del nombre de crèdits indiquen la titulació a la qual pertany l’assignatura: d = Dret | 

cp = Ciències Polítiques

DOBLE GRAU EN DRET I EN 
CIÈNCIES POLÍTIQUES 
I DE L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

El doble grau en Dret i en Ciències Polítiques i de l’Administació Pública proporciona la 
formació, els coneixements i la metodologia necessaris en ambdós camps. D’una banda 
ofereix una formació jurídica bàsica i forma professionals capaços de defensar els drets 
dels ciutadans i de les ciutadanes dins la societat. Pel que fa a Ciències Polítiques, aquest 
proporciona una formació pluridisciplinària que combina coneixements teòrics i instru-
ments pràctics de diferents camps d’estudi com ara la ciència política, el dret, la història, 
l’economia, la sociologia, etc.

BRANCA  I  CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES
CENTRE Facultat de Dret_CRÈDITS 351_CURSOS 5_

¬ La planifi cació d’aquests estudis permet 
obtenir els graus en Dret i en Ciències 
Polítiques i de l’Administració Pública 
en un total de cinc cursos.

¬ L’estudiant cursa el grau en Dret amb 
l’itinerari Polítiques Públiques.

¬ En cas que s’abandone el programa de 
doble titulació i es vulga  continuar amb un 
dels dos graus, l’estudiantat pot triar en 
quin dels dos continua.

¬ Les assignatures de 12, 9 i 7,5 crèdits són 
anuals i les de 6 i 4,5 són quadrimestrals.

¬ Es poden cursar els dobles graus en: ADE 
+ Dret, Dret + Criminologia, i Sociologia 
+ Ciències Polítiques i de l’Administració 
Pública.

PERFIL

Els graduats i les graduades en Dret i en 

Ciències Polítiques i de l’Administració 

Pública poden exercir la seua activitat 

professional en ambdós camps. Com 

a titulats en Dret poden accedir a la 

carrera judicial, al cos de secretaris/

secretàries judicials, al ministeri fi scal 

i al cos d’advocats/advocades de l’estat; 

a les professions ofi cials de notari/

notària i registrador/registradora i a la 

formació i examen posterior dels títols 

professionals d’advocat/advocada i 

de procurador/procuradora. Com a 

titulats en Ciències Polítiques poden 

exercir tant en el sector públic com 

el privat. En el primer poden accedir 

a funcions variades del nivell mitjà-alt 

en diferents administracions públiques 

(internacionals, europees, estatals, 

autonòmiques i locals). En l’àmbit privat, 

poden treballar com a assessors interns 

i externs d’empreses, partits polítics, 

sindicats, ONG, etc.

REQUISITS D’ACCÉS

¬ Batxillerat amb les PAU superades.

¬ Cicle formatiu de grau superior 

 o equivalent.

¬ Accés per a majors de 25, 40 i 45 anys.

¬ Titulació universitària.

¬ Batxillerats comunitaris i d’altres   

 països amb conveni, amb credencial  

 d’accés.

¬ Estudis no comunitaris homologats   

 amb les PAU superades.


