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Informació general de l'assignatura

Denominació TÈCNIQUES AUXILIARS PER A L'EXERCICI DE LA PROFESSIÓ

Codi 14604

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Advocacia 1 OBLIGATÒRIA Presencial

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

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Doble titulació: Màster Universitari
en Advocacia i Màster Universitari
en Gestió Administrativa

1 OBLIGATÒRIA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

3

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 1.2

Nombre de
grups

1 1

Coordinació GALLIZO LARRAZ, JOSÉ LUÍS

Departament/s ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català/Castellà

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

CASTILLO SOLSONA, MARIA
MERCEDES

merce.castillo@udl.cat 0

GALLIZO LARRAZ, JOSÉ LUÍS joseluis.gallizo@udl.cat 2

GASQUE LÓPEZ, JESÚS jesus.gasque@xij.gencat.cat ,5

PÉREZ PÉREZ, ROSA MARÍA rosamaria.perez@udl.cat ,5

Informació complementària de l'assignatura

 

Aquesta assignatura té com a finalitat que l'alumne adquireixi coneixements bàsics de comptabilitat adaptats a les
necessitats pròpies de l'exercici de l'advocacia així com nocions de medicina legal per tal de proposar les proves
pericials oportunes.

Objectius acadèmics de l'assignatura

 

Són objectius de l'assignatura:

- Interpretar els estats financers comptables com a element en la presa de decisions empresarials.

- Proposar les proves pericials oportunes.

- Capacitar per a interpretar els resultats de les pericies.

 

 

Competències

 

Genèriques:

2) Posseir i comprendre coneixements que aportin una base u oportunitat de ser originals en el desenvolupament
i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca. (3) Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements
adquirits i la seva capacidad de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més
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amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva tasca d'estudi. 4) Que els estudiants siguin capaços d'integrar
coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o
limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitat socials i étiques vinculades a l'aplicació dels seus
coneixements i judicis. 6) Que els estudinats posseixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar
estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Específiques:

11) Saber desenvolupar habilitats que permetin a l'advocat millorar l'eficiència del seu treball i potenciar el
funcionament global de l'equip o institució en el que el desenvolupa mitjançant l'accès a fonts d'informació, el
coneixement d'idiomes, la gestió del coneixement i la utilització de tècniques i eines aplicades. 16) Capacitat per
utilitzar informació comptable rellevant.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1.- Comptabilitat per a juristes

Tema 2.- Medicina legal i forense. Estudi medicolegal de les lesions.- Lesions no mortals (...)

Tema 3.- Medicina legal i forense (...). Sexologia forense. Reconeixement medicoforense a les víctimes d'agressió
sexual: (...)

Eixos metodològics de l'assignatura

 

- Classe magistral

- Mètode del cas

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Dr. José Luís Gallizo (comptabilitat): 2 de desembre, 9 de desembre i 16 de desembre

Dra. Rosa Pérez (medicina legal i forense): 15 de desembre

Dr. Jesus Gasque (medicina legal i forense): 22 de desembre Data d'avaluació: 18 de gener..

 

Sistema d'avaluació

 

La nota final de l'assignatura serà el resultat de les següents ponderacions:

- 70%: qualificació obtinguda a la prova de comptabilitat

- 15%: qualificació obtinguda a la prova de medicina legal i forense (Dra. Rosa Pérez)

- 15%: qualificació obtinguda a la prova de medicina legal i forense (Dr. Jesus Gasque)

Bibliografia i recursos d'informació

Contabilidad para juristas. Tirant lo Blanch, 
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Contabilidad para juristas. Tirant lo Blanch, 

Contabilidad financiera para futuros juristas, Ed. Comillas, autor: Rafael Muñoz
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