MÀSTER EN CRIMINALÍSTICA
DOCUMENTOSCOPIA I PERICIA JUDICIAL EN PROPIETAT
INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Es composa de:

1-DIPLOMATURA DE POSTGRAU
DE
CRIMINALISTA,
Infoanàlisi i Técniques
Avançades en Ciències
Forenses

2-DIPLOMATURA DE POSTGRAU
DE
POLICIA CIENTÍFICA I
INTEL·LIGENCIA CRIMINAL
Documentoscopia, Anàlisi
d'Intel·ligència Documental i
Peritatge en Propietat
Intel·lectual i Industrial

3-TREBALL DE RECERCA
L'alumne que ha superat les 2 Diplomatures de Postgrau del Màster i està en possessió d'un Grau o
equivalent, pot matricular-se en el tràmit final del treball de Màster. En aquesta fase no hi ha classes, sinó en
tot cas es faciliten instruccions per al desenvolupament del treball i les pautes de realització o protocol a
seguir.
El treball ha de ser orientativament: Sobre un tema de recerca en relació a qualsevol de les especialitats, de
50 pàgines de fulles grandària DIN-A4, a espai interlínea de 1’5, en tipografia estandarditzada (per exemple:
Times New Roman o Arial), sense colors ni adorns o ornads. Amb portada, abstract en anglès, índex,
introducció, metodologia, treballs de camp o desenvolupament de la recerca, conclusions, referències
bibliogràfiques, i pot incorporar annexos.
Al moment de matrícula d'aquest tràmit de treball final de Master (10 crèdits ECTS) també s'informarà sobre
els terminis i dates. Habitualment el lliurament de treball per correu electrònic es realitza a principis del mes
de novembre i l'exposició amb els altres alumnes al cap d'unes dues setmanes.

Per a consultar preus i detalls de gestió de matrícula dirigir-se a:
Josepmanel.lopez@uab.cat
formacio.continuada.epsi@uab.cat

Tel. 93 581 71 77 – 93 581 74 49

Per a consultar oltres aspectes de tipus acadèmic com el tipus de treball escollit:
Mariluz.puente@uab.cat

MÀSTER EN CRIMINALÍSTICA
DOCUMENTOSCOPIA I PERICIA JUDICIAL EN PROPIETAT
INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
TRÀMIT FINAL DE TREBALL DE RECERCA (10 CRÈDTS ECTS)

(curs acadèmic 2016-2017)

SOL·LICITUD DE PRE-INSCRIPCIÓ

NOM I COGNOMS:
DNI:
DOMICILI:
POBLACIÓ I DISTRICTE POSTAL:
TELÈFON:
E-mail:

AMB SUPERACIÓ DE:
-POSTGRAU DE CRIMINALISTA, EN L’ANY .....................
-POSTGRAU POLICIA CIENTÍFICA I INTEL·LIGENCIA CRIMINAL (Documentoscopia) EN L’ANY .....................

Altres opcions:
-POSTGRAU DE .........................................................................................................................................
-POSTGRAU DE .........................................................................................................................................

-GRAU / LLICENCIATURA.........................................................................................................................

Enviar les dades de l'imprès a la Direcció d'Estudis
per correu electrònic: e-mail: formacio.continuada.epsi@uab.cat o bé a: mariluz.puente@uab.cat
o bé per FAX: 93 581.74.71
(en tots els casos es contestarà personalment per confirmar la recepció al mateix temps que es facilitarà informació detallada.
Si no reps contestació preguem insisteixis ja que el nostre desig és poder atendre tan bé com sigui possible als nostres
alumnes i futurs alumnes)

-------------------------------------------------------------------------------------------EN CAS DE VOLER QUE ELS DIRECTORS I/O COORDINADORS ES POSIN PERSONALMENT EN CONTACTE:

Sol·licito també que els Directors / Coordinadors es posin personalment en contacte amb mi, pel que facilito el següent
Telèfon: ................................................................... i els dies i horaris millors per a mi a fi de poder parlar amb tranquil·litat són:
............................................................................................................................................................................................................................................................

