
Aquest màster s'ha dissenyat per complir amb els objectius formatius previstos a la Llei 34/2006, de 30 d'octubre i del 
reglament que la desenvolupa,  en concret sobre el que estableix per  l'accés a la professió d'advocat.

L'objectiu principal del màster és la capacitació professional dels futurs advocats com a col·labo-
radors rellevants de l'administració de justícia amb la finalitat que els ciutadans tinguin garantits un assessorament, una 
defensa jurídica i una representació tècnica de qualitat com a elements essencials per a l'exercici del dret fonamental a 
la tutela judicial efectiva.

A més a més, la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV ha creat un programa específic que permet realitzar, de forma 
simultània,  els estudis del Màster en Advocacia, que tenen  com a objectiu formatiu orientar professionalment els 
estudiants per l'exercici de l'advocacia, amb un altre Màster universitari de caire jurídic impartit per la Facultat de Cièn-
cies Jurídiques, que con-dueixi a l'especialització jurídica.

Coordinació acadèmica: Dra Ana Giménez Costa

Adreçat a Sortides professionals

Llicenciats o graduats en Dret que vulguin accedir a la professió 
d’advocat.

· Exercici professional de l’advocacia.

Màster Universitari en
ADVOCACIA 

www.urv.cat/masters ·  977 779 944 · postgrau@urv.cat

Crea el teu futURV

ON
Facultat de Ciències Jurídiques
Avinguda Catalunya 35 · 43002 Tarragona

IDIOMA
Castellà (50%) 
Català (50%)

DURADA
90 ECTS · De 09/17 a 04/19

HORARI
Presencial
1r any de dimarts a divendres de 16 a 20 h.
2n any a consultar

POSTGRAUS
2017 - 2018

Entitats col·laboradores

· Il·lustre Col·legi d'Advocats de Tarragona
· Il·lustre Col·legi d'Advocats de Reus
· Il·lustre Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa

Doctorat vinculat: Dret



PROGRAMA

Oficina d’Atenció al Màster
postgrau@urv.cat  ·  977 77 99 44

PRIMER CURS: ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Anuals
· Normativa Col·legial, Deontologia i Torn d'Ofici 
· Pràctica Professional i Tècniques de Comunicació i Probatòries 
· Pràctica Penal  
· Pràctica Civil  
· Pràctica Laboral  
· Pràctica Administrativa  
· Pràctica Tributària  
· Pràctica Mercantil  
· Pràctica Constitucional, Internacional i Europea  
· Pràctica Processal General  
· Pràctica Processal Civil  
· Pràctica Processal Penal  
· Pràctiques Jurídiques  
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Crèdits

SEGON CURS: ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Primer quadrimestre
· Estada de pràctiques externes I  
· Estada de pràctiques externes II 
· Treball de Fi de Màster  
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Crèdits


