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RESUM
El Trabajo Fin de Máster consistirá en estudiar y desarrollar un tema relacionado con las materias del
mismo, que elegirán de común acuerdo el director o la directora y el/la estudiante, y precisará la
ratificación de la Comisión Académica del Máster. En los de orientación profesional se adoptará el
enfoque propio de un Dictamen jurídico-profesional.

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
Altres tipus de requisits
Es necesario ser graduado/a o licenciado/a en Derecho o Criminología
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COMPETÈNCIES
2230 - M.U. en Garanties Penals i Delictes Socioeconòmics
- Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i afrontar la complexitat de formular
judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les conclusions (i els coneixements i les raons últimes que
les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
- Que els estudiants posseïsquen les habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant
d´una forma que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
- Utilitzar les diferents tècniques d'exposició-oral, escrita, presentacions, panells, etc-per comunicar els
seus coneixements, propostes i posicions.
- Ser capaços d'obtindre i de seleccionar la informació i les fonts rellevants per a la resolució de
problemes, elaboració d'estratègies i assessorament en el marc de la delinqüència socioeconòmica
amb respecte a les garanties penals substantives i processals.
- Conéixer i usar amb fluïdesa les categories, institucions i procediments rellevants per a cada cas
conciliant els elements relatius als delictes socioeconòmics amb els drets fonamentals.
- Adquirir els instruments per a poder planificar, ordenar i canalitzar activitats relacionades amb les
matèries del Títol, de manera que s'eviten en la mesura que es puga factors imprevistos, es
plantegen i minimitzen els eventuals problemes i s'anticipen les seues solucions.
- Contemplar en conjunt i valorar les distintes opcions i les implicacions de les decisions adoptades en
les matèries del Màster, sabent triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la legalitat i els
valors de la convivència social.
- Participar en debats i discussions, dirigir-los i coordinar-los i ser capaços de resumir-los i extraure les
conclusions més rellevants.
- Projectar sobre problemes concrets els coneixements i ser capaços de resumir i extractar els
arguments i les conclusions més rellevants per a la seua resolució.
- 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.
- Adquirir els coneixements i les habilitats necessaris per a la busca de bibliografia, i per a
l'organització, anàlisi, síntesi i avaluació de la mateixa, sent capaços d'elaborar arguments i emetre
conclusions que permeten realitzar amb èxit l'activitat investigadora en les matèries pròpies del
Màster.
- Adquirir habilitats d'anàlisi, síntesi i avaluació que capaciten per a emetre juís de valor en el si d'un
debat jurídic en matèria de fonaments i garanties penals i delictes socioeconòmics.
- Adquirir habilitats d'avaluació i síntesi que permeten expressar per escrit i defendre públicament les
conclusions obtingudes en la labor d'investigació desenrotllada en matèria de garanties penals i
delinqüència socioeconòmica.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
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En el Trabajo Fin de Máster con orientación profesional: Estar capacitado, como profesional
especializado en Derecho penal socioeconómico, para ofrecer un asesoramiento integral o específico en
esta materia y afrontar idóneamenteuna causa penal por un delito de esta índole, cualquiera que sea la
posición en el proceso que se le encomiende. En el Trabajo Fin de Máster con orientación
investigadora: Adquirir las competencias y habilidadespara la investigación, mediante un primer trabajo
que reúna todos los requisitos y las exigencias que permitan considerarlo propiamente una
investigación, tanto por su metodología como por el contenido, de manera que supongauna aportación
original al ámbito del saber en el que se ha desarrollado el estudio.

DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. TRABAJO FIN DE MÁSTER
El Trabajo Fin de Máster versará sobre alguna de las materias con docencia en el mismo. El tema
concreto será elegido de común acuerdo entre el director o la directora y el estudiante, y precisará la
ratificación de la Comisión Académica del Máster. El formato de los de orientación profesional se
ajustará a los criterios generales aprobados por la CCA, con el enfoque propio de un Dictamen jurídicoprofesional.

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Treball final de grau/màster

Hores
TOTAL

% Presencial
100

0,00

METODOLOGIA DOCENT
Las propias de una tarea de dirección, abarcando, en su caso, la consulta de antecedentes, la
asistencia a sesiones públicas de órganos judiciales, administrativos o de mediación y negociación en
que se aborden problemas a tratar por el/la estudiante en su trabajo.
Se realizarán las siguientes tareas formativas:

Tutorías y discusión con profesores/as. Consulta de materiales doctrinales y jurisprudenciales y de
metodología jurídica.
-

Debate de la memoria con el/la tutor/a asignado/a para el trabajo fin de máster.

-

Elaboración del trabajo fin de máster.

-

Preparación de la exposición, defensa y debate público del trabajo fin de máster con el tribunal.
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AVALUACIÓ
Evaluación de la memoria del Trabajo Finde Máster: 80.0
Presentación y defensa pública del Trabajo Final de Máster: 20.0

REFERÈNCIES
Bàsiques
- -MARTÍNEZ BUJÁN, C.: Derecho penal económico y de la empresa, 6ª edición, Tirant lo Blanch,
2019.
VIVES ANTÓN, T./ORTS BERENGUER, E./CARBONELL MATEU, J.C./GONZÁLEZ CUSSAC,
J.L/MARTÍNEZ BUJÁN, C: Derecho penal, Parte especial, 6ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia,
2019.
ORTS BERENGUER, E./GONZÁLEZ CUSSAC, J.L.: Compendio de Derecho penal. Parte general,
8ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019.
GONZÁLEZ CUSSAC, J.L. (Dir.)/GORRIZ ROYO, E./MATALLÍN EVANGELIO, A. (Coord.):
Comentarios a la reforma del Código penal de 2015, 2ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015.
MUÑOZ CONDE, F.: Derecho penal, Parte especial, 22ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.
QUINTERO OLIVARES, G./RAMON GARCIA ALBERO, J. Mª (Dir.): Comentarios al Código penal
español, Aranzadi, Pamplona, 2016.
QUINTERO OLIVARES, G. (Dir.): Compendio de la parte especial de Derecho penal, Aranzadi,
Pamplona, 2016.
QUINTERO OLIVARES, (Dir): Comentario a la reforma penal del 2015, Aranzadi, Pamplona, 2015.
BOIX REIG (Dir.): Derecho penal Parte Especial, Iustel, Madrid, 2020.
QUERALT JIMÉNEZ, J.: Derecho penal español, Parte especial, 6ª edición, Atelier, Barcelona, 2015.
SILVA SÁNCHEZ (Dir.): Lecciones de Derecho penal. Parte especial, 6ª edición, Barcelona, Atelier,
2019.
LAMARCA PÉREZ (Coord): Delitos. La parte especial del Derecho penal, Dykinson, Madrid, 2017.
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