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Informació general de l'assignatura

Denominació TREBALL DE FI DE MÀSTER

Codi 13309

Semestre d'impartició INDEFINIDA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Sistema de Justícia
Penal

1 OBLIGATÒRIA Semipresencial

Doble titulació: Màster Universitari en
Advocacia i Màster Unviersitari en
Sistema de Justícia Penal

2 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

10

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

TFM

Nombre de
crèdits

10

Nombre de
grups

1

Coordinació SALAT PAISAL, MARC

Departament/s DRET PÚBLIC

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

2020-21

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)
Crèdits
impartits pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

BELTRÁN MONTOLIU, ANA beltrana@dpu.uji.es 1,5

BLANCO CORDERO, ISIDORO isidoro.blanco@ua.es ,75

CARRASCO ANDRINO, MARIA DEL
MAR

mar.carrasco@ua.es ,75

FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, ANTONIO anandez@uji.es ,75

FERNÁNDEZ-PACHECO ESTRADA,
CRISTINA

cristina.fpacheco@ua.es ,75

GARCIA ALBERO, RAMON ramon.garcia@udl.cat 1,5

JUANATEY DORADO, MARÍA
CARMEN MARINA

carmen.juanatey@ua.es ,75

MOYA FUENTES, MARIA DEL MAR mar.moya@ua.es ,75

PLANCHADELL GARGALLO, ANDREA planchad@dpu.uji.es ,75

SALAT PAISAL, MARC marc.salat@udl.cat ,75

SANDOVAL CORONADO, JUAN
CARLOS

jc.sandoval@ua.es ,75

SERRANO MASIP, MERCEDES merche.serrano@udl.cat ,75

TAMARIT SUMALLA, JOSEP MARIA josep.tamarit@udl.cat 1,5
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TORRES ROSELL, NÚRIA nuria.torres@urv.cat 2,25

VIDALES RODRÍGUEZ, CATALINA vidales@dpu.uji.es ,75

VILLACAMPA ESTIARTE, CAROLINA carolina.villacampa@udl.cat ,75

Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)
Crèdits
impartits pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

Objectius acadèmics de l'assignatura

El treball que s'ha d'elaborar per l'estudiant consisteix en la realització d'un primer treball de investigació que ha de versar sobre un
dels objectes integrants d'alguna de les matèries pròpies del mòdul troncal. Per a això, un cop superat el mòdul troncal, a
l'estudiant li serà assignat un tutor de treball de màster que l'assessorarà tant en l'elecció del tema com en la metodologia de
treball i en les fonts que ha de consultar. L'assignació de tutor s'efectuarà
atenent a l'àmbit temàtic pel que mostri interès l'estudiant.

Elegit el tema i fixada tant la metodologia com les fonts que s'han de consultar es pautaran una sèrie de tutories en les que
l'estudiant ha d'informar el tutor del curs de la seva investigació. Es determinaran almenys quatre sessions de tutoria: la inicial per
centrar l'objecte d'estudi i metodologia, una segona com a mínim per intercanviar impressions sobre el material estudiat i els
resultats obtinguts amb la metodologia emprada, la tercera per assessorar en la confecció de l'índex i l'elaboració del discurs, i
finalment la quarta perquè el tutor estudiï i, si escau, avaluï la feina realitzada. La tasca assignada a l'estudi pretén representar un
inici a la investigació, ja que ha de habilitar l'estudiant en el maneig de metodologia científica pròpia de la criminologia o de les
ciències jurídiques.

El període per a la realització del treball coincidirà amb el segon semestre del curs i, per tant, amb la realització de les matèries
optatives, de manera que l'acte públic de defensa es dugui a terme al final d'aquest segon semestre (entre els mesos de juny i
setembre del curs acadèmic en qüestió).

 

Competències

1 Coneixement de les característiques, esquemes conceptuals i procediments del sistema de justícia penal
13 Destresa en l'ús de mètodes d'investigació criminològic-empírics
14 Destresa en l'ús de metodologia d'investigació jurídica
15 Adquisició de consciència crítica en l'anàlisi del sistema penal
20 Correcció en l'expressió oral i escrita en el llenguatge tècnic
21 Domini d'una llengua estrangera
22 Domini de les TIC
25 Capacitat per a comunicar les pròpies conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
26 Posseir habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònom
29 Capacitat de gestió adequada de la informació

Continguts fonamentals de l'assignatura

Els continguts soobre els que pot versar el treball de recerca poden ser qualsevol dels que integren els continguts curriculars del
màster. En l'apartat de metodologia d'aquesta guia s'ofereix un llistat exemplificatiu de possibles temes sobre els quals pot versar
el treball

Eixos metodològics de l'assignatura
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1. PAUTES PER A LA REALITZACIÓ DEL TREBALL DE RECERCA

No es tracta de realitzar un treball extens però amb poca aportació personal, tampoc es pretén la realització d'una investigació
exhaustiva, que s'exhaureixi el tema triat. Amb l'escomesa de la referida tasca el principal objectiu que es persegueix és que
l'estudiant es familiaritzi amb l'ús de les tècniques d'investigació habituals en aquella de les disciplines estudiades que li resulti
més afí, bé per la formació acadèmica de partida, bé en atenció a interessos professionals o de projecció cara a futures
investigacions. No es persegueix la realització d'un treball exhaustiu, però sí del que, sent mesurat, demostri que l'estudiant ha
estat capaç de manejar les referides tècniques i, sobretot, que ha comprès la informació manejada i és capaç d'extreure
conclusions i valoracions personals en relació amb aquesta.

Mètodes d'investigació empleats: metodologia lògic-jurídica si el treball és de perfil més jurídic (estudi primordial de doctrina
científica, espanyola o estrangera, o de jurisprudència, segons els casos, o ocupació d'ambdues fonts). També ocupació de
mètodes d'investigació empírics en cas de treballs articulats en el marc de la criminologia o de la victimologia (enquestes de
victimització, estudis de camp, etc.).

Extensió recomanada: entre 40 i 60 pàgines (Times New Roman, 12, a un espai i mig)

Es recomana l'ús de fonts nacionals i internacionals, preferentment en anglès, ja que es tracta d'un idioma en què s'ha d'impartir
part de la docència del màster.

El maneig de fonts ha d'explicitar a través del sistema de cites. Pot emprar qualsevol dels sistemes de cites a l'ús: el de notes al
peu o llatí [1], o el sistema anglosaxó (cita entre parèntesis en text) (ECO, 25), però resulta preferible no barrejar tots dos. Us
facilitem l'enllaç per accedir a l'obra del Prof. ECO esmentada perquè us pot ser de molta utilitat
http://www.liccom.edu.uy/bedelia/cursos/semiotica/textos/eco_tesis.pdf, ara i més endavant. Us facilitem, a més, l'enllaç per
accedir al manual de cites APA http://www.fcom-udep.net/textos/titulacion/Guia_citasbiblio.pdf, que també resulta molt útil per al
sistema de cites anglosaxó.

 

El treball ha de comptar amb els següents apartats, com menys:

índex
Introducció / Plantejament
1 ... ..2 ... ..
3 ... .., 4 ... .., 5 .......
conclusions
Bibliografia citada

Pel que fa als possibles temes, us facilitem una llista de propostes, sense perjudici que si teniu algun pensat pugueu ser
vosaltres qui ens proposi el tema:

Delictes contra la vida
Delictes contra la integritat física
Delictes contra el medi ambient
delictes informàtics
delinqüència organitzada
Delictes contra la seguretat en el trànsit
Formes de participació en el delicte
Configuració de l'injust penal
La imputació objectiva
La responsabilitat imprudent
L'actualitat de la política criminal a Espanya
Contingut i classes de dol
Principis fonamentadors del Dret penal
-El sistema d'alternatives a la pena de presó
-El compliment de la pena de presó a Espanya
La responsabilitat penal del menor
Víctimes vulnerables i sistema de justícia penal
El decàleg de drets de les víctimes
La victimització secundària
La justícia restaurativa
Els efectes psicològics de la victimització
Prevenció de la victimització
Enquestes de victimització
Models teòrics de victimització
Violència de gènere
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Drogues tòxiques i delinqüència connexa
Finançament del terrorisme
Prevenció situacional
Reincidència, habitualitat, risc i conseqüències jurídiques
Teories criminològiques: noves propostes i orientacions; revisió de
plantejaments clàssics
Sistema de penes i conseqüències jurídiques
La futura reforma del procés penal: Cap a un sistema adversarial.
Principi d'oportunitat - principi de necessitat.
La prova prohibida i els límits a la investigació penal.
El fiscal instructor.
Mesures cautelars.
Víctima i procés penal
Aportacions de la Criminologia realista en el coneixement del problema criminal.
Teories integradores: les teories sobre estructures d'oportunitat per al delicte
Validesa empírica de les teories de l'aprenentatge
La predicció del risc de reincidència
L'efectivitat dels programes de tractament en determinats delinqüents
la psicopatia
La influència de l'alcohol i les drogues en la criminalitat

Calendari de realització del TFM: vegeu el calendari on s'estableix el procediment i els terminis per a la realització del Treball de
Final de Màster a l'apartat de pla de desenvolupament o en l'apartat Treball Fi de Màster en www.sistemajusticiapenal.udl.cat

 

2. FORMA DE LLIURAMENT DEL TREBALL DE FI DE MÀSTER

D'acord amb el que disposa la Normativa per a la regulació dels Treballs de Final de Màster de Titulacions Oficials de la UdL
l'alumne ha tres exemplars del treball, dos en format Pdf i un altre per escrit. Un dels exemplars en Pdf s'ha de presentar a la
Secretaria de la Facultat d'Economia i Dret de la Universitat de Lleida i l'altre al tutor del treball de fi de màster per tal que doni el
vistiplau a la lectura del mateix. La còpia per escrit ha de portar-se directament al Tribunal el dia de la defensa que serà realitzada
a la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana.
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[1] Este es el habitualmente utilizado en países de la Europa mediterránea. Vid., al respecto, ECO, H; Como se hace una tesis,
Ed.xxxxx, Turín, 1980, p. …..

Pla de desenvolupament de l'assignatura

CALENDARIS TRABAJOS DE FINAL DE MÁSTER MÀSTER EN SISTEMA DE JUSTÍCIA PENAL

CURS0 2020-21

CALENDARI ADMINISTRATIU:

Procés Data límit

1-LLIURAMENT DE PROPOSTA DE TREBALL AL COORDINADOR 13 de gener de 2021

2-PUBLICACIÓ A LA WEB DEL MÀSTER DE LA RELACIÓ DE
TREBALLS, AMB ELS TUTOTS ASSIGNATS

27 de gener de 2021

3-DIPÒSIT DEL TFM: 3 de setembre de 2021

4-PUBLICACIÓ A LA WEB DEL MÀSTER DE LA RELACIÓ DEL
TRIBUNAL D'AVALUACIÓ, AMB DATA/LLOC I HORA DE LES
DEFENSES

7 de setembre de 2021

5- DEFENSA DEL TREBALL 13-17 de setembre de 2021

 

CALENDARI DE TREBALL I ACTIVITATS AVALUATIVES DEL TFM

Activitat  Data límit

1- DOCUMENTACIÓ INICIAL 22 de febrer de 2021

2- FASE D'ELABORACIÓ 16 de maig de 2021
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3- REDACTAT FINAL: 1a VERSIÓ 10 juliol de 2021

4- REDACTAT FINAL: 2a VERSIÓ  1 de setembre de 2021

5- DIPÒSIT 3 de setembre de 2021

Sistema d'avaluació

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DEL MÁSTER

 

La calificación del trabajo de investigación del máster se determinará atendiendo a cuatro distintas actividades evaluables, que
tendrán el valor ponderado que a continuación se indica en la calificación global del trabajo

Actividad Ponderación (%) Evaluador

Documentación inicial 10 Tutor

Fase elaboración 10 Tutor

Redactado final 40 Tutor

Defensa pública 40 tribunal

 

Las personas encargadas de determinar la evaluación de dichas actividades serán el/la tutor/a del trabajo de investigación en el
caso de las tres primeras actividades evaluativas  (documentación inicial, fase de elaboración y redactado final) y el tribunal frente
al que se procederá a la defensa pública del trabajo en el caso de la cuarta de las actividades (defensa pública).

Los aspectos a considerar en cada una de las actividades evaluables serán los que a continuación se indican:

Documentación inicial: el alumno debe presentar el índice del trabajo que pretende desarrollar y una bibliografía
inicial/guía de recursos para la elaboración del  mismo en el plazo establecido al efecto por la coordinación del máster.
Aspectos que serán objeto de valoración por parte del tutor a efectos de determinar la calificación correspondiente a esta
actividad:

Puntualidad en la presentación de la documentación inicial
Coherencia del índice con el título del trabajo
Completitud de la bibliografía y recursos que se planea emplear

 

Fase de elaboración: una vez visados y discutidos con el tutor los aspectos abordados en la documentación inicial,
mediado el desarrollo del trabajo de investigación, el alumno deberá presentar al tutor la documentación inicial añadiendo
aquellos aspectos del índice que hayan sido ya objeto de desarrollo en el plazo establecido al efecto por la coordinación del
máster. Aspectos que serán objeto de valoración por parte del tutor a efectos de determinar la calificación correspondiente
a esta actividad:

Puntualidad en la presentación de la documentación correspondiente a la fase de elaboración
Ejecución de un mínimo de un 25% del total de tareas que componen el trabajo de investigación
Coherencia de la ejecución parcial del trabajo con el índice del mismo, así como con el material bibliográfico y los
recursos que sustentan su ejecución.

 

Redactado final: una vez analizados por el tutor los avances en la ejecución del trabajo de investigación, en la fecha
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determinada por la coordinación del máster, el alumno deberá presentar al tutor la primera versión completa del mismo, que
será visada por el mismo, debiendo incorporar aquellas modificaciones o sugerencias que el tutor plantee a efectos de
depósito en la secretaria del máster. Con el objeto de constatar que tal incorporación se ha producido, se someterá a nueva
consideración del tutor una segunda versión completa del trabajo y, una vez éste dé su visto bueno, el trabajo podrá
depositarse en la secretaria del máster. No podrán ser objeto de defensa frente al tribunal aquellos trabajos que no consten
del visto-bueno del correspondiente tutor. Aspectos que serán objeto de valoración por parte del tutor a efectos de
determinar la calificación correspondiente a esta actividad:

Puntualidad en la presentación de la primera versión de la redacción final del trabajo.
Coherencia de la ejecución del trabajo con el índice y bibliografía guía de recursos inicialmente planificados.
Complejidad técnica en la ejecución del trabajo
Claridad y ordenación lógica expositiva
Aportación personal a la investigación
Adecuación de las conclusiones a las tesis de partida
Observancia de las sugerencias del tutor en la segunda versión de la redacción final del trabajo

 

Defensa pública: una vez el tutor del trabajo de investigación haya dado su visto bueno, el mismo será objeto de defensa
frente a un tribunal nombrado al efecto. La calificación que del mismo efectúe dicho tribunal tendrá en cuenta los siguientes
aspectos:

Orden en la exposición oral
Riqueza argumentativa/ de vocabulario en la exposición oral
Empleo adecuado de recursos retóricos
Cumplimiento de los tiempos otorgados para la exposición
Empleo de recursos técnicos de apoyo

El tribunal frente al que se expondrá el trabajo final de máster estará conformado por 3 miembros: presidente, secretario y
vocal, que serán escogidos de entre el profesorado que imparte el máster.

Bibliografia i recursos d'informació

Tutoriales y materiales para elaborar el trabajo de investigación del máster

Tutorial de la Universitat Pompeu Fabra (https://stpr.upf.edu/tutorial/)
Materiales de la Universitat de Girona
(http://www.udg.edu/Portals/160/docs/centre_redaccio/Com%20es%20fa%20el%20treball%20de%20final%20de%20grau.pdf)

 Acerca de la defensa oral

Pautas de la Universitat de Barcelona (http://www.ub.edu/biblio/docs/pautes_presentacio.pdf)
Sobre la comunicación oral, recurso de la Universitat Autònoma de
Barcelona  (http://wuster.uab.es/assessorament/guia/comunica/cmor.html)

Aspectos lingüisticos, formales y convencionales

Salas, Trucos para escribir mejor (e-book), 2007
Alberdi, Pilar, Escribir (e-book), 2012
Becker, Manual de escritura para científicos sociales, 2013
DRAE, Diccionario de la Real Academia Española (http://www.rae.es/rae.html)
Fernández Martínez, Diccionario Jurídico, Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor, 2014.
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