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RESUM
Els treballs de fi de màster consistiran en la realització d'una memòria o projecte sota la supervisió d'un
tutor o tutora en la qual es posen de manifest els coneixements i competències adquirides per l'alumnat
al llarg de la titulació; constituiran una tasca autònoma i personal de l'estudiant o l'estudiant, sota la
tutela d'un tutor o tutora assignat, amb una càrrega lectiva de 12 ECTS, i seran objecte de presentació
escrita i defensa oral davant Tribunal.

CONEIXEMENTS PREVIS
Relació amb altres assignatures de la mateixa titulació
No heu especificat les restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
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Altres tipus de requisits
No s'han especificat restriccions de matrícula amb altres assignatures del pla d'estudis.
No procedeixen un altre tipus de requisits.

COMPETÈNCIES
2247 - M.U. en Criminologia i Seguretat 20-V.2
- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seua àrea d´estudi.
- 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.
- Ser capaços de prendre decisions tant individuals com col · lectives en la seva tasca professional i / o
investigadora.
- Ser capaços de buscar, seleccionar, ordenar, analitzar i sintetitzar la informació, seleccionant i
contrastant aquella que resulta pertinent per a la presa de decisions, elaboració d'estratègies i
assessorament.
- Elaborar i manejar els escrits, presentacions, informes i procediments d'actuació adequats per a cada
context o actuació.
- Ser capaços d'analitzar de forma crítica tant el seu propi treball com les aportacions d'altres
persones, contemplant en conjunt i tenint en compte els distints aspectes i les implicacions de les
decisions i opcions adoptades, sabent triar o aconsellar les més convenients dins de l'ètica, la
legalitat i els valors de la convivència social.
- Desenvolupar la labor professional i investigadora des del respecte als drets fonamentals i d'igualtat
entre hòmens i dones, la promoció dels Drets Humans i els principis d'accessibilitat universal i
disseny per a tots, d'acord amb els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.
- Ser capaç de seleccionar, obtindre, processar i interpretar informació criminològica, triangulando i
contrastant informació complexa a nivell especialitzat.
- Dissenyar i desenrotllar una investigació criminològica en l'àmbit forense o de la gestió de seguretat.
- Exposar i defendre conclusions que demostren una avançada competència d'especialitat i una
atenció ocupació del llenguatge tècnic en format oral o escrit, presentant la informació de forma
rigorosa, estructurada i respectuosa dels principis del discurs científic, atenent a l'àmbit d'especialitat
de la Criminologia i la Seguretat.

RESULTATS DE L'APRENENTATGE
L'estudiant haurà de mostrar el seu aprenentatge de la metodologia necessària per a la realització d'un
treball inicial d'investigació o d'aplicació professional, que permeta a l'estudiant analitzar amb profunditat
un tema/qüestió concreta relacionada amb el currículum acadèmic, contribuint al fiançament i
desenvolupament de les competències i coneixements adquirits durant la realització del Màster en
termes que justifiquen l'expedició del corresponent Títol.
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DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS
1. Treball inicial d'investigació o d'aplicació professional que permeta a l'estudiant:
- Revisar l'estat del coneixement respecte del tema que pretenga desenvolupar.
- Desenvolupar segons les indicacions del tutor o tutora una labor d'investigació o d'aplicació dels
coneixements adquirits, dins del marc temàtic vinculat al pla d'estudis.
- Elaborar i redactar un treball acadèmic, un dictamen o projecte que reculla aquests, amb respecte a
regles formals i de contingut material.
- Presentar-ho per escrit.
- Defensar oral i públicament davant un tribunal aquest treball.

VOLUM DE TREBALL
ACTIVITAT
Treball final de grau/màster
Realització del Treball Fi de Màster
Seguiment i tutorització del Treball Fi de Màster
Presentació i defensa del Treball Fi de Màster
TOTAL

Hores
282,50
15,00
2,50
300,00

% Presencial
100
0
0
0

METODOLOGIA DOCENT
- Tutela del treball de recerca.
- Exposició oral i pública; discussió al tribunal.

AVALUACIÓ
L'avaluació correspon a la comissió d'avaluació integrada pel Tribunal davant el qual s'ha defensat el
treball.
El tribunal avaluador, que tindrà a la vista informe del tutor o tutora, considerarà en l'avaluació tant el
treball escrit com la defensa oral realitzada, assignant el doble de valor al primer que a la segona, llevat
que aquesta última faça qüestionar que el treball siga obra de l'alumne/a avaluat/a.
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REFERÈNCIES
Bàsiques
- Las de todas las asignaturas del máster, más las que el tutor o tutora indiquen.

Complementàries
- Las de todas las asignaturas del máster, más las que el tutor o tutora indiquen.
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