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PRESENTACIÓ
La Facultat de Dret de la Universitat de València ha fet 522 voltes al sol des
de la seua fundació l'any 1499. Des d'aleshores, molts personatges il·lustres
han ocupat les seues aules, despatxos, laboratoris, sales i corredors. Gregori
Maians, Tomás i Valiente, Manuel Broseta, Blasco Ibáñez, Carmen Alborch...
La importància d'aquesta Facultat a la vida
cultural, política i social de la Comunitat
Valenciana i de l'Estat Espanyol és
inqüestionable, però la finalitat d'aquest
recull no és fer una lloança a la Facultat,
sinó més bé projectar la seua realitat actual,
qui som, què fem i allò que ens diferencia
són les preguntes que tractem de
respondre en les següents pàgines, sota la
ferma convicció que obrir les portes de la
Facultat al món és un deure que com a
servei públic hem d'oferir no sols a la
comunitat universitària, sinó a tota la
societat valenciana.
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La Facultat de Dret de la Universitat de València acaba de traure a la llum
el llibre que recull la major part dels seus cinc segles d’història (1499-1975).
És una trajectòria plurisecular, difícil i atzarosa en ocasions, que es va fent
més rica i complexa amb el temps. De fet, en aquest cas no pot dir-se que
qualsevol temps passat fou millor. Per donar algunes dades que ho
demostren, els professors i grups de recerca de la Facultat han aconseguit,
en els últims dotze anys, la concessió de més d’un centenar de projectes de
R+D+i en convocatòries competitives; això ha suposat l’obtenció –en un
context de greus restriccions pressupostàries- de més de sis milions d’euros
en fons per a la recerca en matèries jurídiques, politològiques i
criminològiques. En el centre hi ha constituïts una vintena de grups de
recerca consolidats i reconeguts per la UVEG.
Les accions “Jean Monnet” dotades, les càtedres institucionals (
una desena), el nombre de beques pre i postdoctorals aconseguides, el volum
de publicacions, els sexennis reconeguts o els congressos, jornades i
simpòsiums que s'hi organitzen (uns 150 cada curs acadèmic), situen a la
Facultat de Dret, dins de l’àmbit de la recerca en ciències socials, com el
centre de referència en la nostra Universitat. La repercussió d’aquest fet en
àmbits com la docència, la difusió del coneixement o la transferència de
resultats és molt notable, i en el seu conjunt situa a la Facultat entre les més
importants del sistema universitari espanyol.
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ELS ESTUDIS

La Facultat de Dret de la
Universitat de València

4744

gestiona directament tres
graus i dos dobles graus,
Dret, Ciències Polítiques,

ALUMNES DE
GRAU

Criminologia i els dobles
graus Dret-Polítiques i DretCriminologia. A més,

Homes

Dones

Total

Dret

956

1832

2788

CCPPAP

144

154

298

Criminologia

284

118

402

Dret +
CCPPAP

130

139

269

Dret +
Criminologia

366

73

439

1880

2316

4196

juntament amb la Facultat
d'Economia gestionem el
doble grau en ADE-Dret i el
Doble Grau Dret-Economia.
En total són 4310 alumnes de
grau gestionats directament,
als quals cal sumar els 408
alumnes del doble Grau
Dret-ADE i els 26 del Doble
Grau Dret-Sociologia, per a
un total de 4744 alumnes de
Grau vinculats a la Facultat.
A tot açò cal sumar que la
nostra Facultat envia
anualment més de 200
estudiants a través del
Programa Erasmus i en rep
més de 250.
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ELS ESTUDIS
Grau - 4196
Postgrau - 925
Doctorat - 337
Pel que fa als estudis de Postgrau, i sense tenir en compte els màsters propis,
amb dades de 2019, la Facultat gestiona en la actualitat 11 Màsters Oficials,
entre ells un habilitant per a l'exercici de la professió d'advocat/da, i són 977
alumnes els que estudien algun Màster Oficial a la Facultat de Dret. Sumant
els 373 doctorands que actualment treballen a la seua Tesi a la Facultat, en el
Programa de Doctorat en Dret, Ciència Política i Criminologia, fan un total de
1350 estudiants de Postgrau.

Dret, CCPP i Criminologia - 201
Sostenibilitat i Pau en l'era Postglobal - 39
DDHH, Democràcia i Justícia Internacional - 99

Vinculats també a la Facultat es troben els programes de doctorat en Drets
Humans, Democràcia i Justícia Internacional i Sostenibilitat i Pau a l'era
Postglobal, que, entre tots dos compten amb 147 doctorands.
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ELS ESTUDIS

11

925

MÀSTERS
OFICIALS

ALUMNES ALS
MÀSTERS
OFICIALS

1
MÀSTER
HABILITANT
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LES PERSONES
PAS/PDI

La Facultat de Dret és el segon centre en volum de persones de la Universitat de
València. Amb xifres de 2019 i pel que fa al Personal Docent i Investigador, són 438
persones adscrites al Centre. A aquesta xifra cal sumar els 67 PAS per a augmentar el
personal de la Facultat fins a les 505 persones. Al gràfic podeu veure la distribució del
PDI per Departaments.

Filosofia del
Dret i Política

Dret Romà i
Eclesiàstic

26

16

Dret
Administratiu i
Processal

72

Dret Penal

44
Dret Civil

45

Dret Mercantil

42
Dret Constitucional,
Ciència Política i de
l'Administració

Dret Internacional

38

40
Dret Financer
i Història del
Dret

Dret del
Treball i de la
SS

54

61
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LES PERSONES
PAS/PDI

LA FACULTAT OBRE LES
SEUES PORTES CADA DIA
PER A QUE MÉS DE 6000
PERSONES, ESTUDIEN,
ENSENYEN, INVESTIGUEN

"

I GESTIONEN ELS SEUS
ESTUDIS.

+6000
PERSONES
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LES INSTAL·LACIONS
La Facultat de Dret està ubicada al Campus dels Tarongers, el qual
recau sobre l'Avinguda dels Tarongers, completament accessible amb
transport públic. Dos línies de tramvia i nombrosos autobusos
connecten el Campus amb la resta de la ciutat.
La Facultat compta amb l'edifici interdepartamental, que centralitza
l'activitat administrativa i investigadora. En les 5 plantes d'aquest
edifici podem trobar les instal·lacions dels 10 departaments adscrits a
la Facultat. A l'edifici trobem també la Clínica Jurídica per la Justícia
Social, un espai de promoció de l'excel·lència en la formació de grau i
postgrau, en la qual els estudiants presten assessorament jurídic,
gratuït i sense ànim de lucre.
Per la seua banda, la gran majoria de les aules es troben situades als
aulari Nord del Campus, situat al costat de la Facultat.
Al bell mig de l'esplanada del Campus es troba la Biblioteca Gregori
Mayans, la biblioteca amb major volum d'exemplars relacionats amb
l'àmbit jurídic a la Comunitat Valenciana i una de les majors d'Espanya.
Més enllà, el campus d'esports del Campus, pistes de tenis, padel,
fútbol sala, handbol, gimnàs i molt més i tot açò en una zona amb
nombrosos serveis.
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LES INSTAL·LACIONS
Biblioteca de
Ciències Socials

Hall de la
Facultat de Dret
Campus dels
Tarongers

Gimnàs

Facultat de Dret
Camp de Futbol
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RECONEIXEMENT
INTERNACIONAL
La Facultat de Dret se situa a l'avantguarda dels estudis jurídics,
criminològics i politològics tant en l'àmbit autonòmic com en l'estatal, com
així ho demostren els resultats que any rere any obté la nostra Facultat als
rankings més destacats per matèries.
Al Times Higher Education World University Rankings by subject, la
Facultat ocupa el lloc 151+ al món, 5-6 a nivell nacional i primera valenciana.
Al rànquing de Shanghai, la Facultat es situa a la posició 1-4 a Espanya i 201300 del món i primera valenciana.
Per altra banda, al QS World University Rankings by Subject, es situa a
l'interval 201-250 mundial, 8-11 nacional i primera valenciana.
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OCUPACIÓ
Una de les principals comeses de la Universitat és la de formar
professionals per al món laboral. A la Facultat de Dret hem establerts com
una prioritat ajudar en la inserció laboral a tots els estudiants i titulats
millorar les seues possibilitats professionals.
Anualment organitzem les Jornades d'eixides professionals i el Fòrum
d'ocupació de la Facultat en col·laboració amb UVocupació.
Les xifres d'ocupació dels egressats de la Facultat de Dret als sis mesos
d'haver finalitzat els seus estudis són les següents:

XIFRES
D'OCUPACIÓ
Grau en Dret
Grau en Criminologia
Grau en CPAP
Dobles Graus

77,55%
78,72%
76,32%
~100%
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RECERCA I
TRANSFERÈNCIA
Retornar a la societat allò que aquesta ens dóna és un deure de la
Universitat. En aquest aspecte, la contribució de la Facultat és més que
notable.
Des d'una vessant quantitativa i fàcilment mensurable, en el periode entre
2011 i 2017, als departaments de la Facultat han vist la llum un total de 1466
articles a nivell nacional i 1818 a nivell internacional. En el mateix periode
s'han signat un total de 366 convenis i contractes d'investigació i 48
projectes.
Més complicat és medir en una vessant qualitativa dins de l'àrea de les
ciències socials i jurídiques l'impacte dels nostres egressats i professors en
la societat.
Algunes xifres fan pal·lesa la importància de l'impacte d'aquesta Facultat a
la societat valenciana. Podem dir, per exemple, que 20 dels 99 diputats a les
Corts Valencianes són graduats d'aquesta Facultat.
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