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DURADA
60 ECTS 
Del 10/17 a finals del 03/18:classes teòriques, seminaris i pràctiques. 
06/18: treball de màster

HORARI
Presencial. Tardes de 15 a 19 h: 
De 15 a 16 h teoria i seminaris I De 16 a 19 h pràctiques de laboratori

El màster ofereix especialització cientificotècnica en l'àmbit forense. Els seus objectius són els següents:

• Proporcionar formació científica multidisciplinària avançada en el camp de la pràctica forense en els àmbits 
de la química, la física, la genètica o l'estadística, per tal que els estudiants adquireixin formació especialitza-
da en les diverses disciplines científiques que intervenen en les anàlisis científiques d'evidències de l'escena 
d'un crim, o fets o circumstàncies relacionades amb un procediment judicial, amb la finalitat que puguin 
formar part d'equips interdisciplinaris en el seu futur professional.

• Desenvolupar capacitats en els estudiants per a la interpretació d'evidències en l'escena d'un crim a partir 
del coneixement dels fonaments químics, físics i biològics de les principals tècniques d'anàlisi forense.

• Formar professionals amb les competències necessàries per fer avaluacions, informes o peritatges per als 
diferents organismes públics i privats o per aportar els seus coneixements en laboratoris destinats a l'estudi 
de problemes relacionats amb la pràctica forense.

Adreçat a

El màster està adreçat a titulats universitaris amb formació en ciències 
experimentals, ciències de la vida i tecnologies afins, com graus en Bioquími-
ca, Biologia, Química, Biotecnologia, Física, Geologia, Medicina, Farmàcia, 
Ciències Ambientals, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Veterinària o en 
Enginyeries.
També està adreçat a professionals forenses que vulguin aprofundir en algun 
aspecte concret

Màster Universitari en
GENÈTICA, FÍSICA I QUÍMICA FORENSE

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

Crea el teu futURV

Sortides professionals

• Funcionaris de les administracions (estatals i autonòmiques)
• Policia científica
• Laboratori de duanes
• Laboratoris (oficials, privats, acreditats)
• Empreses de consultoria
• Autònoms (exercici lliure de la professió)

POSTGRAUS
2017 - 2018

Coordinació acadèmica: 
Dr. Antoni Romeu Figuerola



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

PROGRAMA
PRIMER CURS: ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES
Anuals
Química Forense

Primer quadrimestre
Física Forense
Genètica Forense
Introducció a les Ciències Forenses
Tècniques Cromatogràfiques en Anàlisi Forense

Segon quadrimestre
Anàlisi de Dades Químiques d'Interès Forense
Anàlisi de Casos Forenses
Treball de Fi de Màster
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CRÈDITS

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ (**)
Genètica

(**) L'òrgan responsable de l'admissió, en vista de l'expedient del candidat, 
pot resoldre que l'estudiant ha de cursar i superar l’assignatura programada 
com a complement de formació.
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