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DURADA
120 ECTS 
Del 10/17 al 06/19

MODALITAT
Virtual

El Màster universitari en Dret Ambiental proporciona coneixements tant de caràcter fonamental com especí-
fic en Dret del medi ambient, amb consideració particular a les diverses branques sectorials, complementat 
amb un conjunt de matèries no jurídiques relacionades amb aspectes tècnics, geogràfics, econòmics i de 
gestió empresarial del medi ambient.

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 amb un altre Màster universitari de caire jurídic impartit per 
la Facultat de Ciències Jurídiques, que porti a l'especialització jurídica.

Doctorat vinculat: Dret

Coordinació acadèmica: Dra. Susana Borràs Pentinat

Adreçat a Sortides professionals

El Màster s'adreça a estudiants amb una llicenciatura o grau de Dret, Ciències 
Polítiques i de l'Administració, Economia, Ciències Empresarials i altres àmbits 
afins als esmentats. El màster pot ser atractiu, en general, per als graduats en 
altres ensenyaments de l'àmbit de les ciències socials, però també de les 
ciències ambientals i la biologia. Els objectius formatius s'adeqüen també a un 
perfil de candidat amb titulacions en altres àrees de coneixement, ja sigui 
funcionari o empleat públic, que pretén afegir nous coneixements acadèmics, 
habilitats i qualificacions superiors a la seva experiència professional i vocacio-
nal.

· Administració pública (ajuntaments, diputacions, consells comar-
cals, cambres de comerç i altres entitats dependents de 
l'administració) en càrrecs de tècnic o tècnica ambiental.
· Organitzacions no governamentals en càrrecs d'assessoria tècnica i 
jurídica.
· Assessoria tècnica i jurídica en empreses privades.
· Advocacia ambiental en càrrecs d'assessoria tècnica i jurídica, conciliació i 
mediació ambiental.
· Consultoria i auditories ambientals.
· Periodisme ambiental.
· Recerca ambiental i estudis de doctorat.
· Educació ambiental
· Activitat docent i investigadora especialitzada en les universitats i altres 
centres de recerca.
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PROGRAMA
PRIMER CURS: ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Anuals

· Metodologia i Tècniques d'Investigació Jurídica
Primer quadrimestre

· Fonaments de les Ciències Ambientals 
· Economia del Medi Ambient 
· Drets Humans i Justícia Ambiental  
· Fonaments de Dret Públic Ambiental  
· Dret Internacional del Medi Ambient    
· Dret ambiental de la Unió Europea

Segon quadrimestre
· Intervenció Administrativa Ambiental   
· Dret Ambiental Comparat  
· Protecció de la Biodiversitat   
· Dret Penal Ambiental  
· Dret de l'Energia i Tecnologies Ambientals i Energètiques

SEGON CURS: ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Anuals

· Seminaris
Primer quadrimestre

· Dret d'Aigües i Medi Marí  
· Prevenció i Control de la Contaminació i Gestió dels Residus
· Empresa i Medi Ambient 
· Règim Jurídic de l'Ordenació del Territori i Dret Urbanístic 

Segon quadrimestre
· Clínica Jurídica Ambiental  
· Pràctiques Externes  
· Treball de Fi de Màster 

ASSIGNATURES COMPLEMENTS DE FORMACIÓ: **
Anuals

· Assignatura 0: Introducció al Dret

** L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, pot 
resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar alguna de les assignatures 
programades com a complement de formació.

Mobilitat
La mobilitat no és obligatòria, però el Màster té convenis de mobilitat vigents 
per als estudiants interessats per promoure la mobilitat nacional i internacio-
nal. Poden fer estades en altres universitats, centres de recerca, organitzacions 
no governamentals i altres entitats dedicades a la protecció ambiental. El 
Màster potencia, especialment, la mobilitat internacional a través de les 
pràctiques externes internacionals

Pràctiques
Les pràctiques externes (9 ECTS) són obligatòries i es duran a terme al segon 
quadrimestre del segon curs del màster. La realització és presencial. 
Actualment, hi ha diverses entitats col·laboradores que reben estudiants de 
pràctiques, però tenen una importància especial les pràctiques internacionals: 
per això es dóna la possibilitat de realitzar les pràctiques externes en entitats, 
universitats i organitzacions internacionals especialitzades en temes ambien-
tals d’arreu del món.

Beques
·Ajut Ajuts de matrícula CEDAT.
·Ajuts Josep M.Prats Canut per a estudiants del Màster en Dret Ambiental de 
la Universitat Rovira i Virgili.
·Beques de Màster URV.
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Oficina d’Atenció al Màster
postgrau@urv.cat  ·  977 77 99 44


