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OB
46.7%

PRAC
33.3%

OP
13.3%

TFM
6.7%

ADVOCACIA

Durada: 2 cursos
Crèdits ECTS: 90
Places: 200
Perfil: Professional
Modalitat: Presencial
Habilitant per a l'Accés a les Professions
d'Advocat (amb la superació del corresponent
examen d’accés)

Graduats en Dret per universitats espanyoles
Accés al Doctorat

PER SABER MÉS...

TRETS ESPECÍFICS

ENFOCAT A

OBJECTIUS

Amb aquest màster es pretén, una vegada publicat
el Reial Decret 775/2011, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'Accés, possibilitar que tots
els llicenciats o graduats en Dret que necessiten en
el futur obtenir el títol professional per exercir
l'advocacia, així com aquells que, sense necessitar-
lo, desitgen completar la seua formació jurídica de
caràcter generalista o aconseguir altres objectius
professionals o acadèmics, tinguen accés a una
formació universitària de qualitat i plenament
concertada amb el col•legi professional.

PREU

GUIES
DOCENTS PASAREL·LES

HORARIS

PRÀCTIQUES

COMPETÈNCIES
CE1: Posseir, comprendre i desenrotllar habilitats que possibiliten
aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el
grau a la realitat canviant a què s'enfronten els advocats per a
evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos
encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o
autoritats públiques i en les funcions d'assessorament.
CE2: Conéixer les tècniques dirigides a l'esbrinament i
establiment dels fets en els distints tipus de procediment,
especialment la producció de documents, els interrogatoris i les
proves pericials.
CE3: Conéixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels
clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals
nacionals i internacionals.
CE4: Conéixer les diferents tècniques de composició d'interessos
i saber trobar solucions a problemes per mitjà de mètodes
alternatius a la via jurisdiccional.
CE5: Conéixer i saber aplicar els drets i deures deontològics
professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les
altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.
 
Més...
 

PREINSCRIU-TE

VERIFICA

https://www.uv.es/uvweb/master-advocacia-valencia/ca/programa-academic/pla-estudis/master-universitari/master-universitari-advocacia-1285879156890/Titulacio.html?id=1285853712222&plantilla=MU_Advocacia/Page/TPGDetaill&p2=3-4
https://www.uv.es/uvweb/master-advocacia-valencia/ca/programa-academic/pla-estudis/master-universitari/master-universitari-advocacia-1285879156890/Titulacio.html?id=1285853712222&plantilla=MU_Advocacia/Page/TPGDetaill
https://www.uv.es/uvweb/master-advocacia-valencia/ca/programa-academic/pla-estudis/master-universitari/master-universitari-advocacia-1285879156890/Titulacio.html?id=1285853712222&plantilla=MU_Advocacia/Page/TPGDetaill&p2=2
https://www.uv.es/uvweb/master-advocacia-valencia/ca/practiques-professionals/funcio-practiques-externes/funcio-practiques-externes-1285882724747.html
https://www.uv.es/uvweb/master-advocacia-valencia/ca/calendari-horaris-aules/calendari-horaris-master-1285879157354.html
https://www.uv.es/dretweb/pasarelas_abogacia/TABLAS%20RECONOCIMIENTOS%20abogacia%20CCA%2016%20mayo%202019
https://www.uv.es/uvweb/master-advocacia-valencia/ca/admissio-matricula/preinscripcio/preinscripcio-/calendario-1285999951850.html
https://www.uv.es/uvweb/master-advocacia-valencia/ca/programa-academic/pla-estudis/master-universitari/master-universitari-advocacia-1285879156890/Titulacio.html?id=1285853712222&plantilla=MU_Advocacia/Page/TPGDetaill&p2=6-1


DRET DE L'EMPRESA, 
ASSESSORIA 
MERCANTIL
LABORAL 
I FISCAL

OB
33.3%

OP
33.3%

PRAC
22.2%

TFM
11.1%

Durada: 2 cursos
Crèdits ECTS: 90
Places: 70
Perfil: Professional
Modalitat: Presencial

PER SABER MÉS...

TRETS ESPECÍFICS

OBJECTIUS

Oferir formació avançada sobre l'activitat
empresarial i la seua relació amb l'ordenament
jurídic, tenint en compte la rellevància d’aquesta
activitat com a agent de necessitats generals com
per exemple la gestió tributària, la responsabilitat
social corporativa, el compromís amb el medi
ambient, la creació o manteniment de l'ocupació, la
protecció de consumidors, etc., i la demanda
d’experts en dret que col•laboren amb directors i
gestors en aquest àmbit. Els constants canvis i
reptes a què s’enfronta el món empresarial
necessiten estudis jurídics especialitzats, i també
assessors interns i externs, a més d’investigadors,
per exercir amb rigor totes aquestes funcions i
afavorir el teixit socioempresarial.

PREU

GUIES
DOCENTS PASAREL·LES

HORARIS

PRÀCTIQUES

COMPETÈNCIES
CE1: Reconèixer i planificar, si és el cas, les vies de transmissió
d'empreses.
CE2: Identificar i valorar el paper i les tècniques del públic en
lordenació del mercat i de lactivitat empresarial.
CE3: Conèixer i utilitzar amb fluïdesa les categories,
prescripcions i procediments rellevants per a cada cas i els seus
antecedents i solucions més significatives.
CE4: Conèixer i utilitzar amb fluïdesa els blocs normatius
reguladors de l'empresa i les categories, normes i tràmits
jurídics, així com els pronunciaments judicials més significatius.
CE5: Saber planificar i ordenar jurídicament l'activitat de
l'empresa per anticipar-te als possibles problemes i comptar per
endavant amb estratègies de solució dels mateixos.
CE6: Contemplar en conjunt i tenir en compte els diferents
aspectes i les implicacions en les diferents branques jurídiques
de les decisions i opcions de les empreses, sabent aconsellar les
més convenients dins de la legalitat.
CE7: Identificar l'empresa com a centre d'imputació normatiu,
com a patrimoni separat nucleador de drets i deures, i també
com a col.laborador a fins generals de l'ordenament..
 
Més...

PREINSCRIU-TE

Accés al Doctorat

VERIFICA

https://www.uv.es/uvweb/master-dret-empresa-madem/ca/programa-academic/estructura-academica-/estructura-master/pla-estudis/master-universitari-dret-empresa-assesoria-mercantil-laboral-fiscal-1285879334056/Titulacio.html?id=1285850874830&plantilla=MU_Dret_Empresa/Page/TPGDetaill&p2=3-4
https://www.uv.es/uvweb/master-dret-empresa-madem/ca/programa-academic/estructura-academica-/estructura-master/pla-estudis/master-universitari-dret-empresa-assesoria-mercantil-laboral-fiscal-1285879334056/Titulacio.html?id=1285850874830&plantilla=MU_Dret_Empr
https://www.uv.es/uvweb/master-dret-empresa-madem/ca/programa-academic/estructura-academica-/estructura-master/pla-estudis/master-universitari-dret-empresa-assesoria-mercantil-laboral-fiscal-1285879334056/Titulacio.html?id=1285850874830&plantilla=MU_Dret_Empr
https://www.uv.es/uvweb/master-dret-empresa-madem/ca/practiques-professionals/practiques-profesionals/practiques-professionals-1285887581134.html
https://www.uv.es/uvweb/master-derecho-empresa-madem/es/calendarios-evaluacion/horarios-1285881930464.html
https://www.uv.es/uvweb/master-derecho-empresa-madem/es/admision-matricula/pasarelas/pasarela-abogacia-1285879334513.html
https://www.uv.es/uvweb/master-derecho-empresa-madem/es/admision-matricula/preinscripcion-matricula/preinscripcion-general-/instrucciones-1285879334090.html
https://www.uv.es/uvweb/master-dret-empresa-madem/ca/programa-academic/estructura-academica-/estructura-master/pla-estudis/master-universitari-dret-empresa-assesoria-mercantil-laboral-fiscal-1285879334056/Titulacio.html?id=1285850874830&p2=6-1


ESTUDIS
INTERNACIONALS I
DE LA UNIÓ EUROPEA

OP
82.2%

OB
11.1%

TFM
6.7%

Durada: 2 cursos
Crèdits ECTS: 90
Places: 30
Perfil: Professional/Investigador
Modalitat: Presencial

OBJECTIUS

En molts àmbits professionals són cada dia més
necessaris els coneixements de la realitat
juridicointernacional i els seus protagonistes. El
Màster en Estudis Internacionals i de la Unió
Europea aporta una especialització professional,
acadèmica i investigadora sobre les institucions
internacionals i les seues polítiques i permet a
l’estudiant definir el seu itinerari formatiu per
obtenir un títol amb menció especial bé en estudis
internacionals, bé en dret de la Unió Europea, o en
ambdós. Amb aquest màster es pretén l’estudi
predominantment jurídic de les matèries idònies
per facilitar a l’estudiant una comprensió de les
relacions entre l’ordenament jurídic internacional, el
comunitari i l’ordenament jurídic estatal, així com
un coneixement profund i multidisciplinari
(econòmic, sociocultural, historicogeogràfic…) del
medi social internacional, els seus actors i
interessos en presència.

TRETS ESPECÍFICS

Accés al Doctorat

PER SABER MÉS...

PREU

GUIES
DOCENTS PASAREL·LES

HORARIS

PRÀCTIQUES

COMPETÈNCIES
CE1: Capacitat per treballar en equip en contextos nacionals i
internacionals en el tractament i la solució de problemes jurídics
internacionals i de la Unió Europea.
CE2: Capacitat per identificar, procurar-se, manejar i analitzar
textos jurídics i documents estratègics internacionals i de la Unió
Europea.
CE3: Capacitat de negociació i de conciliació.
CE4: Identificar i valorar el paper i les tècniques del públic en
lordenació del mercat i de lactivitat empresarial.
CE5: Poder assessorar integralment la persona física empresari
delimitant la seua esfera personal i familiar de l´empresarial, en
profit d´ambdues.
CE6: Conèixer i utilitzar amb fluïdesa els blocs normatius
reguladors de l'empresa i les categories, normes i tràmits
jurídics, així com els pronunciaments judicials més significatius.
CE7: Saber planificar i ordenar jurídicament l'activitat de
l'empresa per anticipar-te als possibles problemes i comptar per
endavant amb estratègies de solució dels mateixos.
 
Més...

PREINSCRIU-TE

VERIFICA

https://www.uv.es/master-estudis-internacionals-ue/ca/programa-master/pla-estudis/pla-estudis-1285960298488/Titulacio.html?id=1285859181548&plantilla=MU_Estudis_Inter_UE/Page/TPGDetaill&p2=3-4
https://www.uv.es/master-estudis-internacionals-ue/ca/programa-master/pla-estudis/pla-estudis-1285960298488/Titulacio.html?id=1285859181548&plantilla=MU_Estudis_Inter_UE/Page/TPGDetaill
https://www.uv.es/master-estudis-internacionals-ue/ca/programa-master/pla-estudis/pla-estudis-1285960298488/Titulacio.html?id=1285859181548&plantilla=MU_Estudis_Inter_UE/Page/TPGDetaill&p2=2
https://www.uv.es/master-estudios-internacionales-ue/es/presentacion/objetivo-del-master/objetivo-del-master.html
https://www.uv.es/master-estudios-internacionales-ue/es/calendario-horarios-aulas/calendario-horarios-del-master/calendario-horarios-del-master.html
https://www.uv.es/master-estudios-internacionales-ue/es/programa-del-master/calidad/calidad.html
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masteres-oficiales/preinscripcion-/-admision/preinscripcion-1285846650865.html
https://www.uv.es/master-estudis-internacionals-ue/ca/programa-master/pla-estudis/pla-estudis-1285960298488/Titulacio.html?id=1285859181548&plantilla=MU_Estudis_Inter_UE/Page/TPGDetaill&p2=6-1


CRIMINOLOGIA I
SEGURETAT

OB
40%

OP
40%

TFM
20%

Durada: 1 curs
Crèdits ECTS: 60
Places: 50
Perfil: Professional/Investigador
Modalitat: Presencial

OBJECTIUS

Des de la perspectiva científica, afavorir, orientar i
aprofitar la dedicació a la recerca en matèria de
criminologia i seguretat dels qui han obtingut un
títol de grau, siga en Criminologia i Seguretat o en
matèries afins, per potenciar l'estudi criminològic
aplicat rigorós, contrastat i adequat a les regles
del discurs científic, ha de ser una prioritat,
especialment si es considera la utilitat social
d'aquests estudis. Des de la perspectiva
professional, la formació de grau pot resultar una
base insuficient per a tots aquells titulats que
accedeixen al mercat professional, bé en relació
amb l'Administració de Justícia penal (i amb
l'aplicació de programes de prevenció i gestió de la
delinqüència, execució de sancions, etc.), bé en
tasques d'elevada responsabilitat en matèria de
gestió de la seguretat pública i privada.

TRETS ESPECÍFICS

Accés al Doctorat

PER SABER MÉS...

PREU

GUIES
DOCENTS PASAREL·LES

HORARIS

PRÀCTIQUES

COMPETÈNCIES
CE1: Ser capaç de seleccionar, obtindre, processar i interpretar
informació criminològica, triangulando i contrastant informació
complexa a nivell especialitzat.
CE2: Ser capaç d'avaluar polítiques públiques en matèria de
prevenció, control, tractament i gestió del delicte i la seguretat, i
d'aprofundir en les seues implicacions des d'un coneixement
avançat en esta matèria, des de la consciència de la complexitat
social.
CE3: Conéixer l'evolució de la criminalitat i contextualitzar els
seus canvis i la seua incidència en matèria de seguretat i de por
al delicte i alarma social, des d'una elevada competència en
l'anàlisi i contrast d'esta informació.
CE4: Identificar fenòmens criminals emergents en la societat
dels nostres dies i analitzar criteris que permeten comprendre el
seu abast i la gestió social d'estos fenòmens, aplicant els
coneixements criminològics a la seua avaluació i a l'anàlisi de la
seua rellevància forense i del seu impacte en matèria de
seguretat.
 
Més...

PREINSCRIU-TE

VERIFICA

https://www.uv.es/master-criminologia-seguretat/ca/programa-master/pla-estudis/pla-estudis-1285961849676/Titulacio.html?id=1285860784636&plantilla=MU_Criminologia_Seguretat/Page/TPGDetaill&p2=3-4
https://www.uv.es/master-criminologia-seguretat/ca/programa-master/pla-estudis/pla-estudis.html
https://www.uv.es/master-criminologia-seguretat/ca/programa-master/pla-estudis/pla-estudis-1285961849676/Titulacio.html?id=1285860784636&plantilla=MU_Criminologia_Seguretat/Page/TPGDetaill&p2=2
https://www.uv.es/master-criminologia-seguridad/es/programa-academico/estructura-del-master/practicas-externas.html
https://www.uv.es/master-criminologia-seguridad/es/horarios-evaluacion/calendario-academico-uv/horarios-del-master.html
https://www.uv.es/dretweb/pasarelas_abogacia/TABLAS%20RECONOCIMIENTOS%20abogacia%20CCA%2016%20mayo%202019
https://www.uv.es/master-criminologia-seguridad/es/admision-matricula/admision-al-master/requisitos-generales.html
https://www.uv.es/master-criminologia-seguretat/ca/programa-master/pla-estudis/pla-estudis-1285961849676/Titulacio.html?id=1285860784636&plantilla=MU_Criminologia_Seguretat/Page/TPGDetaill&p2=6-1


GARANTIES PENALS
I DELICTES
SOCIOECONÒMICS

OB
40%

OP
40%

TFM
20%Durada: 1 curs

Crèdits ECTS: 60
Places: 25
Perfil: Professional/Investigador
Modalitat: Presencial

OBJECTIUS

Aquesta formació va dirigida a diferents
col•lectius. D'una banda, els estudiants i
professionals que volen realitzar la tesi doctoral en
dret penal. De l’altra, els que pretenen dedicar-se a
la investigació o desenvolupar la carrera acadèmica
en aquesta especialitat. També és adequat per als
graduats i graduades que busquen ingressar en el
mercat laboral, assumint atribucions en el camp
penal. Així mateix, per als que ja estan exercint
professionalment i es volen especialitzar en
aquesta branca o ampliar els coneixements. En
aquest grup s’inscriuen principalment advocats,
procuradors, jutges, fiscals i altres membres del
personal judicial, que busquen actualitzar i
perfeccionar la seua formació, amb vista a millorar
la seua tasca, a doctorar-se o bé, en el cas dels
magistrats, a obtenir l’especialitat penal que els
habilita per accedir a llocs específics. Finalment,
està indicat per als alumnes que desitgen preparar
oposicions d’ingrés en el sector públic en el temari
de les quals s’incloguen qüestions de dret penal.

TRETS ESPECÍFICS

Accés al Doctorat

PER SABER MÉS...

PREU

GUIES
DOCENTS PASAREL·LES

HORARIS

PRÀCTIQUES

COMPETÈNCIES
CE1: Adquirir i comprendre els coneixements especialitzats en
matèria de fonaments i garanties penals i delictes
socioeconòmics que permeten desenvolupar habilitats d'anàlisi,
síntesi, interpretació i argumentació en eixe context.
CE2: Desenvolupar habilitats que capaciten per a seleccionar i
aplicar els coneixements adquirits a la realitat canviant a què
s'enfronten els professionals del Dret, per a tutelar els
interessos encomanats i resoldre d'una manera racional els
conflictes plantejats en la pràctica professional.
CE3: Adquirir i comprendre els coneixements específics sobre la
responsabilitat penal de les persones jurídiques en matèria de
delictes socioeconòmics, sent capaços de manejar, utilitzar i
aplicar eixa informació als supòsits en què es vegen implicades.
CE4: Adquirir i comprendre els coneixements i ser capaços
d'aplicar-los per a assessorar en matèria de delictes contra la
Hisenda Pública i la Seguretat social, així com de desenrotllar
l'acusació, defensa o enjudiciament dels mateixos.
 
Més...
 

PREINSCRIU-TE

VERIFICA

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-masters-oficials/master-universitari-garanties-penals-delictes-socioeconomics-1285848941532/Titulacio.html?id=1285956319776&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=3-4
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-masters-oficials/master-universitari-garanties-penals-delictes-socioeconomics-1285848941532/Titulacio.html?id=1285956319776&plantilla=UV/Page/TPGDetaill
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-masters-oficials/master-universitari-garanties-penals-delictes-socioeconomics-1285848941532/Titulacio.html?id=1285956319776&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2
https://www.uv.es/master-garanties-penals-delictes-socioeconomics/ca/programa-academic/practiques-professionals.html
https://www.uv.es/master-garanties-penals-delictes-socioeconomics/ca/calendari-horaris-aules/calendari-horaris-master/calendari-horaris-master.html
https://www.uv.es/uvweb/master-garanties-penals-delictes-socioeconomics/ca/admissio-matricula/tramits-/passarel/passarel/-reconeixements/passarel-advocacia-garanties-penals-1285964061450.html
https://www.uv.es/master-garanties-penals-delictes-socioeconomics/ca/admissio-matricula/admissio-master/calendari-preinscripcio-2018-2019.html
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-masters-oficials/master-universitari-garanties-penals-delictes-socioeconomics-1285848941532/Titulacio.html?id=1285956319776&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=6-1


MEDIACIÓ,
ARBITRATGE I GESTIÓ
DE CONFLICTES EN
DRET PRIVAT

OB
73.3%

TFM
13.3%

PRÀC
13.3%

Durada: 1 curs
Crèdits ECTS: 60
Places: 30
Perfil: Professional/Investigador
Modalitat: Presencial

OBJECTIUS

La potencialitat del màster està en consonància
clara amb la demanda social que té en l'actualitat
el dret privat, la resolució alternativa de
controvèrsies, inclòs el seu marc
d’internacionalització, especialment en els àmbits
familiar i comercial. Així, en l’àmbit de la mediació,
l'observació actual de les relacions socials permet
advertir, en primer lloc, la seua creixent
conflictivitat, i en segon lloc, la necessitat
d’'ensenyar als ciutadans a atendre la solució
d’'aquests, abans que fomentar el seu constant
recurs als òrgans jurisdiccionals. . Es busca com a
objectiu analitzar la mediació com a eina útil i
eficaç en la resolució extrajudicial de conflictes i
poder descobrir-ne tota la virtualitat pràctica.
D'altra banda, apareix l’arbitratge, que naix de
l’acord o del conveni arbitral pel qual les parts d’una
controvèrsia decideixen que la controvèrsia siga
resolta per un tercer, d’acord amb criteris jurídics

TRETS ESPECÍFICS

Accés al Doctorat

PER SABER MÉS...

PREU

GUIES
DOCENTS PASAREL·LES

HORARIS

PERFIL

CE1: Comprendre i aplicar correctament els aspectes normatius i
deontològics de les distintes institucions de resolució alternativa
de controvèrsies.
CE2: Conéixer i usar amb fluïdesa els blocs normatius reguladors
de la mediació i l'arbitratge nacional i internacional i les
categories, normes i tràmits jurídics, així com els pronunciaments
judicials més significatius.
CE3: Adquirir i Aplicar habilitats en la redacció i disseny d'actes
de mediació i laudes arbitrals, així com l'assessorament pertinent
als intervinents en el procés de mediació, l'arbitratge i la gestió
de controvèrsies en l'àmbit del Dret privat.
CE4: Comprendre i aplicar correctament les tècnica, habilitats i
recursos propis de la mediació, l'arbitratge i la gestió de
controvèrsies, segons els casos, en l'àmbit del Dret privat.
CE5: Analizar y delimitar el ámbito de derecho dispositivo
específico de la materia en cada supuesto de la resolución
alternativa de controversias.
 
Més...

PREINSCRIU-TE

COMPETÈNCIES

VERIFICA

https://www.uv.es/master-mediacion-arbitraje-conflictos-derecho-privado/es/programa-del-master/plan-estudios/plan-estudios-1286026991440/Titulacio.html?id=1285860835209&plantilla=MU_Med_Arb_Ges_Conflictes_Dret_Privat/Page/TPGDetaill&p2=3-4
https://www.uv.es/master-mediacio-arbitratge-conflictes-dret-privat/ca/programa-master/pla-estudis/pla-estudis-1286026991440/Titulacio.html?id=1285860835209
https://www.uv.es/master-mediacio-arbitratge-conflictes-dret-privat/ca/programa-master/pla-estudis/pla-estudis-1286026991440/Titulacio.html?id=1285860835209&plantilla=MU_Med_Arb_Ges_Conflictes_Dret_Privat/Page/TPGDetaill&p2=2
https://www.uv.es/master-mediacio-arbitratge-conflictes-dret-privat/ca/programa-master/pla-estudis/pla-estudis-1286026991440/Titulacio.html?id=1285860835209&plantilla=MU_Med_Arb_Ges_Conflictes_Dret_Privat/Page/TPGDetaill&p2=4-1
https://www.uv.es/master-mediacio-arbitratge-conflictes-dret-privat/ca/programa-master/calendari-horaris-aules/calendari-horaris-master.html
https://www.uv.es/master-mediacion-arbitraje-conflictos-derecho-privado/es/admision-matricula/matricula-master/pasarela-abogacia/pasarela.html
https://www.uv.es/master-mediacio-arbitratge-conflictes-dret-privat/ca/admissio-matricula/admissio-master/calendari-preinscripcio-matricula.html
https://www.uv.es/master-mediacio-arbitratge-conflictes-dret-privat/ca/programa-master/pla-estudis/pla-estudis-1286026991440/Titulacio.html?id=1285860835209&plantilla=MU_Med_Arb_Ges_Conflictes_Dret_Privat/Page/TPGDetaill&p2=6-1


DRETS HUMANS,
DEMOCRÀCIA I
JUSTÍCIA
INTERNACIONAL

PER SABER MÉS...

PREU

GUIES
DOCENTS PASAREL·LES

HORARIS

PERFIL

CE1: Capacitat per reflexionar, des de l´òptica dels drets humans,
sobre diferents fenòmens interns i internacionals.
CE2: Capacitat per aplicar els instruments nacionals i
internacionals de protecció dels drets humans i la democràcia.
CE3: Capacitat per identificar i comprendre el funcionament i els
límits de les institucions i dels actors més rellevants en matèria
de drets humans, democràcia i justícia internacional.
CE4: Capacitat per posar en marxa els diferents mecanismes
existents davant violacions greus i sistemàtiques dels drets
humans.
CE5: Capacitat per desenvolupar oralment i per escrit arguments
per defensar posicions basades en els instruments de drets
humans.
CE6: Capacitat per visualitzar i posar en marxa sobre el terreny
la necessària coordinació dels diferents agents (organitzacions
internacionals, ONG) en cas de violacions de drets humans.
CE7: Capacitat per avaluar les necessitats en matèria de drets
humans en determinades situacions.
 
Més...

PREINSCRIU-TE

COMPETÈNCIES

OB
50%

OP
33.3%

TFM
16.7%

Durada: 1 curs
Crèdits ECTS: 60
Places: 50
Perfil: Professional/Investigador
Modalitat: Presencial

OBJECTIUS

Aquest màster ofereix formació avançada en l’àrea
dels drets humans, la democràcia i la justícia
internacional. Amb aquesta finalitat, proporciona
un programa formatiu integral, pràctic i teòric, des
d’una perspectiva necessàriament interdisciplinària,
estructurat entorn de dos itineraris: professional i
investigador. En el primer es potencia,
específicament, la capacitat de dirigir, assessorar o
coordinar projectes relacionats amb les matèries
pròpies del màster i està dirigit a estudiants que
vulguen iniciar o desenvolupar la seua carrera
professional en institucions públiques o privades
involucrades en la protecció i la promoció dels
drets humans. En el segon itinerari s’ofereix
capacitació per realitzar investigacions científiques
d’alt nivell i permet l’accés al programa de doctorat
corresponent.

TRETS ESPECÍFICS

Accés al Doctorat

VERIFICA

https://www.uv.es/uvweb/master-drets-humans-democracia-justicia-internacional/ca/programa-master/pla-estudis/pla-estudis/master-universitari-drets-humans-democracia-justicia-internacional-1285904754244/Titulacio.html?id=1285850874938&plantilla=MU_Drets_Humans_Democracia_JusticiaInter/Page/TPGDetaill&p2=3-4
https://www.uv.es/uvweb/master-drets-humans-democracia-justicia-internacional/ca/programa-master/pla-estudis/pla-estudis-1285904754244.html
https://www.uv.es/uvweb/master-drets-humans-democracia-justicia-internacional/ca/programa-master/pla-estudis/pla-estudis/master-universitari-drets-humans-democracia-justicia-internacional-1285904754244/Titulacio.html?id=1285850874938&plantilla=MU_Drets_Humans_Democracia_JusticiaInter/Page/TPGDetaill&p2=2
https://www.uv.es/uvweb/master-drets-humans-democracia-justicia-internacional/ca/programa-master/pla-estudis/pla-estudis/master-universitari-drets-humans-democracia-justicia-internacional-1285904754244/Titulacio.html?id=1285850874938&plantilla=MU_Drets_Humans
https://www.uv.es/uvweb/master-drets-humans-democracia-justicia-internacional/ca/horaris-avaluacions/horaris-master-1285904753673.html
https://www.uv.es/uvweb/master-derechos-humanos-democracia-justicia-internacional/es/admision-matricula/pasarela/pasarela-1285904754152.html
https://www.uv.es/uvweb/master-drets-humans-democracia-justicia-internacional/ca/admissio-matricula/admissio-master/preinscripcio-general-/preinscripcio-general-1285904753899.html
https://www.uv.es/uvweb/master-drets-humans-democracia-justicia-internacional/ca/programa-master/pla-estudis/pla-estudis/master-universitari-drets-humans-democracia-justicia-internacional-1285904754244/Titulacio.html?id=1285850874938&plantilla=MU_Drets_Humans_Democracia_JusticiaInter/Page/TPGDetaill&p2=6-1


VERIFICA

DRETS HUMANS, PAU I
DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

PER SABER MÉS...

PREU

GUIES
DOCENTS PASAREL·LES

HORARIS

PERFIL

CE1: Capacitat per a la selecció i utilització dun mètode científic
adequat a la hipòtesi de treball.
CE2: Ser capaços didentificar i aplicar els instruments nacionals i
internacionals de protecció dels dret humans, així com els
mecanismes a través dels quals implementar el desenvolupament
humà sostenible.
CE3: Comprensió adequada del concepte de drets humans i de la
seua evolució, tenint present la diversitat de corrents de
pensament i moviments socials i polítics que contribueixen a
articular la idea de drets humans i al seu permanent dinamisme
intern i que informen la seua implementació pràctica. Reconèixer
el seu caràcter de concepte obert a múltiples concepcions
daquest.
CE4: Comprensió del paper de lestat en la protecció dels drets
humans i, al mateix temps, de la insuficiència de la tutela estatal i
la necessitat consegüent de mecanismes internacionals de
garantia dels drets.
 
Més...

PREINSCRIU-TE

COMPETÈNCIES

OB
50%

OP
40%

TFM
10%

Durada: 1 curs
Crèdits ECTS: 60
Places: 30
Perfil: Professional/Investigador
Modalitat: Presencial

OBJECTIUS

Aquest màster ofereix una formació avançada en
relació amb els drets humans, els reptes
contemporanis de la pau i la no-violència i el
desenvolupament humà sostenible, tot aprofundint
en la interdependència i la complementarietat
recíproques d’aquests tres àmbits com a camps
privilegiats d’investigació amb caràcter
creixentment interdisciplinari. Si, d’una banda,
l’interès acadèmic d’aquest màster rau en
l’especialització que proporciona als seus
estudiants (que sovint procedeixen d’àrees molt
diverses) per a l’exercici de voluntariat, la seua
projecció professional capacita treballadors/es
d’ONG, organitzacions internacionals, funció pública
nacional, etc., en el camp dels drets humans, l’ajuda
humanitària, la cooperació al desenvolupament, etc.

TRETS ESPECÍFICS

Accés al Doctorat

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-masters-oficials/master-universitari-drets-humans-pau-desenvolupament-sostenible-1285848941532/Titulacio.html?id=1285850875135&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=3-4
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-masters-oficials/master-universitari-drets-humans-pau-desenvolupament-sostenible-1285848941532/Titulacio.html?id=1285850875135&plantilla=UV/Page/TPGDetaill
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-masters-oficials/master-universitari-drets-humans-pau-desenvolupament-sostenible-1285848941532/Titulacio.html?id=1285850875135&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-masters-oficials/master-universitari-drets-humans-pau-desenvolupament-sostenible-1285848941532/Titulacio.html?id=1285850875135&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=4-1
https://www.uv.es/uvweb/master-drets-humans-pau-desenvolupament-sostenible/ca/horaris-aules/horaris-aules-/horaris-master-1285903667140.html
https://www.uv.es/uvweb/master-drets-humans-pau-desenvolupament-sostenible/ca/pasarel-abogacia/pasarel-abogacia-1286003370463.html
https://www.uv.es/uvweb/master-drets-humans-pau-desenvolupament-sostenible/ca/admissio-matricula/preinscripcio/calendari-preinscripcio-matricula-1285903666689.html
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-masters-oficials/master-universitari-drets-humans-pau-desenvolupament-sostenible-1285848941532/Titulacio.html?id=1285850875135&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=6-1


VERIFICA

DRET, EMPRESA I
JUSTÍCIA

PER SABER MÉS...

PREU

GUIES
DOCENTS PASAREL·LES

HORARIS

PERFIL

CE1: Capacitat per formular una hipòtesi original d´investigació.
CE2: Identificar i valorar els problemes jurídics d'interés en una
societat globalitzada en l'àmbit de l'activitat empresarial que
requerixen d'una aprofundiment en la investigació jurídica per a
ser afrontats de forma plural.
CE3: Capacitat per a afrontar els reptes i dificultats que una
societat globalitzada i, per tant, un mercat global, plantegen, per
a poder identificar i aplicar solucions que minimitzen els seus
efectes i conseqüències.
CE4: Utilitzar els coneixements avançats adquirits aplicables a la
realitat empresarial de forma solvent, tant de forma individual
com en equip, des d'una perspectiva pluridisciplinari.
CE5: Analitzar els problemes jurídics que planteja la societat
empresarial des d'una perspectiva interdisciplinària que permeta
integrar i relacionar els coneixements adquirits -substantius i
especialitzats- doctrinals, legislatius i jurisprudencials.
 
Més...

PREINSCRIU-TE

COMPETÈNCIES

OB
80%

TFM
20%

Durada: 1 curs
Crèdits ECTS: 60
Places: 30
Perfil: Professional/Investigador
Modalitat: Semipresencial

OBJECTIUS

El Màster universitari en Dret, Empresa i Justícia
de la Universitat de València (Espanya) constituïx
una proposta acadèmica única a Espanya,
totalment adaptada a les necessitats materials i
temporals del modern professional del Dret,
especialment de l'iberoamericà. A través d'un
programa multidisciplinari que es pot cursar en un
o dos cursos acadèmics, a voluntat de l'alumne, i
d'un claustre de primer nivell, el Màster posa a
l'estudiant en contacte directe amb les últimes
tendències legals en l'àmbit del Dret de l'empresa i
dels negocis interns i internacionals. I ho fa tant
des d'una perspectiva d'anàlisi comparat de la
regulació substantiva de l'activitat empresarial com
d'evitació i resolució dels complexos litigis
susceptibles de sorgir en la pràctica diària,
especialment d'aquells alternatius a la justícia
estatal: mediació, arbitratge, conciliació... 

TRETS ESPECÍFICS

Accés al Doctorat
 

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-masters-oficials/master-universitari-dret-empresa-justicia-1285848941532/Titulacio.html?id=1285859176627&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=3-4
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-masters-oficials/master-universitari-dret-empresa-justicia-1285848941532/Titulacio.html?id=1285859176627&plantilla=UV/Page/TPGDetaill
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-masters-oficials/master-universitari-dret-empresa-justicia-1285848941532/Titulacio.html?id=1285859176627&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-masters-oficials/master-universitari-dret-empresa-justicia-1285848941532/Titulacio.html?id=1285859176627&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=4-1
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/oferta-masters-oficials/master-universitari-dret-empresa-justicia-1285848941532/Titulacio.html?id=1285859176627&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=6-1
https://www.uv.es/uvweb/master-dret-empresa-justicia/ca/calendari-horaris-aules/horaris-master/horaris-master-1285879188090.html
https://www.uv.es/dretweb/pasarelas_abogacia/TABLAS%20RECONOCIMIENTOS%20abogacia%20CCA%2016%20mayo%202019
https://www.uv.es/uvweb/master-dret-empresa-justicia/ca/admissio-matricula/admissio-matricula/requisits-criteris-admissio/requisits-generals-admissio-1285879187630.html


DRET I VIOLÈNCIA
DE GÈNERE

VERIFICA

PER SABER MÉS...

PREU

GUIES
DOCENTS PASAREL·LES

HORARIS

PERFIL

CE1: Identificar, valorar e integrar en la toma de decisiones
aquellos problemas jurídicos que se plantean desde las
perspectiva multidisciplinar y con el enfoque de la Igualdad y
Género y requieren un mayor nivel de investigación jurídica y
afrontarlos de manera flexible y plural.
CE2: Utilizar de forma rigurosa y segura, tanto individualmente
como en grupo, desde una perspectiva multidisciplinar, los
conocimientos avanzados adquiridos y aplicables a problemas
jurídicos de contenido plural en nuestra compleja sociedad actual.
CE3: Integrar los conocimientos jurídicos, sociológicos,
educativos adquiridos, sabiendo entender y explicar la unitaria
naturaleza de estos problemas y de sus soluciones en el ámbito
del género.
CE4: Profundizar en la naturaleza común de estos problemas
tanto en el ordenamiento jurídico nacional como el internacional,
profundizando en soluciones comunes interconectadas como
herramienta para generar Igualdad, Justicia y Seguridad jurídica.
 
Més...

PREINSCRIU-TE

COMPETÈNCIES

OB
80%

TFM
20%

Durada: 1 curs
Crèdits ECTS: 60
Places: 30
Perfil: Professional/Investigador
Modalitat: Semipresencial

OBJECTIUS

L’objectiu d’aquest màster és la formació
multidisciplinària en matèria de prevenció,
eradicació i gestió de la violència contra la dona,
amb una incidència especial en la violència de
gènere. Se centra en l’estudi i l’aplicació pràctica de
les eines juridicoadministratives i legals destinades
a afrontar aquest problema social. S’ha dissenyat
per ser un espai de formació tant per a
professionals –del sector públic, privat o del tercer
sector (associacions, ONG, etc.)– com per als
investigadors i els docents interessats en aquesta
matèria. El contingut de la formació és
eminentment teoricopràctic, destinat al millor
desenvolupament professional, al mateix temps
que permet l’adquisició d’habilitats i destreses
destinades a la investigació acadèmica, per obrir la
porta a la futura realització d’una tesi doctoral.

TRETS ESPECÍFICS

Accés al Doctorat
 

https://www.uv.es/uvweb/master-dret-violencia-genere/ca/programa-academic/pla-estudis/pla-estudis-1285879275999.html
https://www.uv.es/uvweb/master-dret-violencia-genere/ca/programa-academic/pla-estudis/pla-estudis/master-universitari-dret-violencia-genere-1285879275999/Titulacio.html?id=1285860788604&plantilla=MU_Dret_Violencia_Genere/Page/TPGDetaill&p2=3-4
https://www.uv.es/uvweb/master-dret-violencia-genere/ca/programa-academic/pla-estudis/pla-estudis/master-universitari-dret-violencia-genere-1285879275999/Titulacio.html?id=1285860788604&plantilla=MU_Dret_Violencia_Genere/Page/TPGDetaill&p2=2
https://www.uv.es/uvweb/master-dret-violencia-genere/ca/programa-academic/pla-estudis/pla-estudis/master-universitari-dret-violencia-genere-1285879275999/Titulacio.html?id=1285860788604&plantilla=MU_Dret_Violencia_Genere/Page/TPGDetaill&p2=4-1
https://www.uv.es/uvweb/master-dret-violencia-genere/ca/horaris/horaris-master-1285879276463.html
https://www.uv.es/uvweb/master-dret-violencia-genere/ca/admissio-matricula/passarel/passarel/passarel-advocacia-1285879276469.html
https://www.uv.es/uvweb/master-dret-violencia-genere/ca/admissio-matricula/admissio-master/preinscripcio-general-/instruccions-1285879276033.html
https://www.uv.es/uvweb/master-dret-violencia-genere/ca/programa-academic/pla-estudis/pla-estudis/master-universitari-dret-violencia-genere-1285879275999/Titulacio.html?id=1285860788604&plantilla=MU_Dret_Violencia_Genere/Page/TPGDetaill&p2=6-1


DRET
CONSTITUCIONAL

VERIFICA

PER SABER MÉS...

PREU

GUIES
DOCENTS PASAREL·LES

HORARIS

PERFIL

CE1: Utilitzar de forma rigorosa i segura, tant individualment com
en grup, des d'una perspectiva multidisciplinària, els
coneixements avançats adquirits i aplicables a problemes jurídics
de contingut plural en la nostra complexa societat actual.
CE2: Conéixer i usar amb fluïdesa els blocs normatius reguladors
del Dret constitucional i les categories, normes i tràmits jurídics,
així com els pronunciaments judicials més significatius.
CE3: Capacitat de redactar escrits jurídics: emanar dictàmens,
redactar propostes de resolució o esborranys de disposicions,
qualificar escrits o tramitar assumptes.
CE4: Desenvolupar la capacitat per a treballar en equip per
mitjans virtuals, demostrant habilitats d'argumentació i
estructuració en el marc dels distints debats que actualment es
donen en el camp del Dret constitucional a fi d'aconseguir el
correcte i fluid funcionament del grup humà assignat.
CE5: Capacitat per a utilitzar els principis constitucionals com a
criteri d'interpretació de l'ordenament jurídic.
 
Més...

PREINSCRIU-TE

COMPETÈNCIES

OB
90%

TFM
10%

Durada: 1 curs
Crèdits ECTS: 60
Places: 30
Perfil: Professional/Investigador
Modalitat: A distància

OBJECTIUS

En primer lloc, facilitar l’adquisició de la formació
metodològica suficient per a poder realitzar d’una
manera rigorosa i eficient investigacions jurídiques
i, si escau, emprendre el difícil camí de la
realització d'una tesi doctoral; en segon terme, i en
la línia de les necessitats manifestades pels
organismes internacionals, es pretén contribuir a la
formació de professionals i investigadors/ores
especialitzats/ades, espanyols i estrangers, tant
els que posseïsquen alguns anys de pràctica
professional com els recentment llicenciats, que
pretenen tenir una visió específica de les
problemàtiques actuals que afronta el
constitucionalisme. Tot això mitjançant la
consecució de dues metes: 1) Donar una alta
formació com a especialistes en dret constitucional
2) Capacitar l'estudiant per dur a terme
investigacions científiques en aspectes relatius al
dret constitucional, com a forma d’entendre la
protecció dels drets i llibertats fonamentals i
l’aprofundiment del sistema democràtic.

TRETS ESPECÍFICS

Accés al Doctorat
 

https://www.uv.es/master-derecho-constitucional/es/programa-del-master/plan-estudios/plan-estudios.html
https://www.uv.es/masterdret/Maica/Curso_2019_2020/Horarios/Cronograma_MConstitucional_2019_2020.pdf
https://www.uv.es/master-dret-constitucional/ca/programa-master/pla-estudis/pla-estudis-1285967692102/Titulacio.html?id=1285956315974&plantilla=MU_Dret_Constitucional/Page/TPGDetaill&p2=2
https://www.uv.es/master-dret-constitucional/ca/programa-master/pla-estudis/pla-estudis-1285967692102/Titulacio.html?id=1285956315974&plantilla=MU_Dret_Constitucional/Page/TPGDetaill&p2=4-1
https://www.uv.es/master-dret-constitucional/ca/admissio-matricula/admissio-master/requisits-generals.html
https://www.uv.es/master-dret-constitucional/ca/programa-master/pla-estudis/pla-estudis-1285967692102/Titulacio.html?id=1285956315974&plantilla=MU_Dret_Constitucional/Page/TPGDetaill&p2=6-1


INFORMACIÓ GENERAL

 

 

 
PREINSCRIPCIÓ

 
MATRÍCULA

 
BEQUES I AJUDES

 
PREGUNTES FREQÜENTS

 

https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/preinscripcio-/-admissio/preinscripcio-1285846650865.html
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/matricula/matricula-1285847056274.html
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/beques-ajudes-/universitat-valencia/ajudes-estudi-1285911792591.html
https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/estudis-postgrau/masters-oficials/preinscripcio-/-admissio/preguntes-frequents-1285901698672.html


Avda. Tarongers, s/n. 46022 València
96 3828593

fac.dret@uv.es
 
 
 
 
 
 
 

Find us on:

https://www.linkedin.com/in/facultat-de-dret-universitat-de-val%C3%A8ncia-1527b2185/
https://www.instagram.com/explore/locations/1433278860121317/facultat-de-dret-uv
https://www.uv.es/dret
https://www.facebook.com/DretValenciaUV/
https://www.pinterest.es/valenciaedu/
https://twitter.com/DretUV?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2019/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats
https://www.uv.es/dret



