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Treball de Fi de Màster

Codi: 42475
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

4313312 Advocacia OB 2 1

Prerequisits

No existeixen

Objectius

Elaboració d'un treball individual amb l'assistència d'un tutor, professor membre del Máster. Aquest treball
consisteix en el desenvolupament d'un cas pràctic transversal, en el que s'enfronta a l'alumne a un cas que
contingui múltiples problemes, relacionats amb tots - o la majoria - dels mòduls del programa. La necessitat
d'exposició pública del cas, en front d'un tribunal de tres membres (format por advocats i professors
universitaris), l'obliga, així mateix, a saber comunicar les seves conclusions i els seus coneixements i
raonaments últims que les sustentin a públics especialitzats i no especialitzats d'un manera clara i sense
ambigüitats. El caràcter transversal del treball li atorga caràcter d'examen final del Máster.

Competències

Advocacia
Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela
jurisdiccionals nacionals i internacionals.
Conèixer les tècniques dirigides a investigar i establir els fets en els diferents tipus de procediment,
especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreuren argumentalment conseqüències jurídiques
considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats
pròpies de cada àmbit procedimental.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultats d´aprenentatge

Escollir la via jurisdiccional adequada i la llei aplicable, sia objectivament, per raó de la matèria o per
raó del territori.
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raó del territori.
Identificar els problemes i la legislació aplicable a la matèria davant dun cas concret
Localitzar i aplicar la legislació, la jurisprudència i la doctrina.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Saber exposar fets, oralment i per escrit, i extreuren argumentalment conseqüències jurídiques
considerant el context i el destinatari a qui vagin dirigides, d'acord en el seu cas amb les modalitats
pròpies de cada àmbit procedimental.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Continguts

Resolució de un cas pràctic transversal.

Metodologia

L'alumne ha de resoldre un cas pràctic amb el suport d'un tutor.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Supervisades

Tutoria per orientar a l'alumne en la resolució del cas. 0 0 1, 3, 4, 5

Tipus: Autònomes

Treball personal de l'alumne 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

Es calcula que el treball personal de l'estudiant a la Memòria escrita que ha de presentar del treball te un pes
del 60% de la nota final.

La Defensa oral del mateix treball es pondera amb un 40% de la nota final.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Defensa oral del treball de fi de màster 40% de la nota final. 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Memòria escrita del treball 60% de la nota final. 125 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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