CURS D'ADAPTACIÓ AL GRAU EN CRIMINOLOGIA I SEGURETAT
CURS 2018/19

La Universitat Jaume I oferta per al pròxim curs 2018/19 el curs d'adaptació al grau en
Criminologia i Seguretat dirigit als titulats i titulades en el títol propi de l’UJI de graduat o
graduada en Seguretat i Ciències Policials. Les distintes disciplines que comprenen aquest curs
permeten adaptar l'anterior títol propi a les exigències de l'espai europeu d'educació superior,
i permet als actuals titulats i titulades obtenir les competències necessàries per a convertir-se
en graduats o graduades.
Encara que el curs d'adaptació manté la seua unitat i especificitat, no suposa l'oferta d'un grup
addicional en el grup ordinari del grau en Criminologia i Seguretat, en conseqüència, l'alumne
o alumna del curs d'adaptació s'integrarà en el grup del grau (grup únic) com un alumne o
alumna més, en cada un dels cursos a què pertanyen les distintes assignatures del curs
d'adaptació; als desdoblaments ja habituals en pràctiques s'uniran també desdoblaments en
els grups de teoria de les assignatures de primer curs en les quals es preveu que hi haja un
nombre més elevat d'estudiantat.
Per tant, cal advertir que pot produir-se alguna coincidència en els horaris perquè el curs
d'adaptació està conformat per assignatures de diversos cursos. A més, també pot haver-hi
una certa descompensació entre la càrrega docent dels dos semestres, per la qual cosa cal
valorar la possibilitat de realitzar el curs a temps parcial.

1. DESTINATARIS: graduats i graduades en Seguretat i Ciències Policials (títol propi UJI).
2. NOMBRE MÀXIM DE PLACES OFERIDES: 5
3. CRITERIS D'ADMISSIÓ
A l'esmentat curs d'adaptació només poden accedir els titulats i titulades que complisquen els
requisits d'accés a estudis universitaris oficials. És a dir, els i les alumnes que al seu dia van
accedir al títol propi només amb el COU o per formar part dels cossos i forces de seguretat, per
a accedir al curs d'adaptació hauran de tenir superades les proves d'accés a la universitat que
corresponga (PAU, majors de 25, 40, 45 anys) o el cicle formatiu de grau superior.
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A partir d'ací, el criteri d'admissió serà la nota mitjana de l'expedient acadèmic en la titulació
que dóna accés al curs d'adaptació.
4. NOMBRE DE CRÈDITS TOTALS DEL CURS: 57 crèdits ECTS
5. RECONEIXEMENT DE CRÈDITS:
Es pot sol·licitar en el curs d'adaptació del grau en Criminologia i Seguretat el reconeixement
de fins a 6 crèdits ECTS per experiència professional i/o laboral per 5 anys d'activitat
professional, en tot cas, comptadors des de la data de finalització dels estudis que donen accés
al curs d'adaptació.
S'entendrà per activitat professional l'acreditació d'experiència professional en llocs de treball
directament relacionats amb la criminologia i/o la seguretat pública o privada per als quals es
requerisca qualificació professional o acadèmica.
Els àmbits de reconeixement d'experiència professional seran aquells llocs de treball
directament relacionats amb la criminologia i/o la seguretat pública o privada per als quals es
requerisca qualificació professional o acadèmica.
La matèria que serà reconeguda per activitat professional serà la següent en funció del
següent àmbit professional:
-Àmbit de la seguretat pública: es reconeixerà la matèria Àmbits d'Intervenció Pública
(CS1021).
-Àmbit de la seguretat privada: es reconeixerà la matèria Àmbits d'Intervenció Pública
(CS1021).
-Àmbit de l'administració de justícia i penitenciaria: es reconeixerà la matèria Teoria i Execució
de la Pena (CS1029).
-Àmbit de la victimologia: es reconeixerà la matèria Conflicte, Negociació i Mediació (CS1007).
En cap cas es pot reconèixer per activitat professional la matèria Treball de Final de Grau en
virtut del que disposa el RD 861/2010.

2

6. ASSIGNATURES QUE INTEGREN EL CURS D'ADAPTACIÓ

La relació d'assignatures que conformen aquest curs d'adaptació és la següent:
Assignatures

Crèdits
ECTS

Introducció a la Sociologia i Mètodes d'Investigació en Ciències Socials

9

Conflicte, Negociació i Mediació

6

Règim i Organització de la Seguretat

9

Prevenció i Intervenció Psicosocial amb Delinqüents

9

Àmbits d'Intervenció Pública

6

Mètodes de Control i Sanció

6

Teoria i Execució de la Pena

6

Treball de Final de Grau

6
57

7. HORARI
Com s’ha assenyalat, en el curs 2018/19 no hi haurà un grup específic per al curs d'adaptació,
per la qual cosa l'horari serà el general establit per a cada assignatura en el grau en
Criminologia i Seguretat (consulteu el SIA – http://sia.uji.es).
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