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El profesorado está integrado por un nutrido grupo de profesores 
universitarios provenientes de diversos ámbitos (Derecho, Ciencias, 
Psicología, Sociología, Informática, etc.) con una acreditada trayectoria 
docente y profesional, al que acompañan funcionarios del Cuerpo 
Nacional de Policía especializados en la investigación de delitos 
complejos, lo que hace del Máster en Investigación Criminal y Ciencias 
Forenses de la Universidad de Alicante una excelente alternativa 
formativa para los graduados y graduadas en Criminología que quieran 
recibir una formación especializada de calidad y ampliar, al tiempo, sus 
expectativas laborales.

Plazas ofertadas: 50.
Abierto el plazo de preinscripción.

PROFESORAT

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

INFORMACIÓ I CONTACTE

Facultad de Derecho:
facu.dret@ua.es

Telf: 965903570
Telf: 965903573
Telf: 965903683
Telf: 96 590 9896 (fax)

Investigació 
Criminal i 
Ciències Forenses

El Máster en Investigación Criminal y Ciencias Forenses está dirigido a 
quienes dispongan de un título de Grado o equivalente, especialmente 
en Criminología o en Derecho. En otros casos, la Comisión académica 
del Máster podrá determinar si son precisos complementos formativos.

DIRIGIT A



PLA D'ESTUDIS

El Màster Universitari en Investigació Criminal i Ciències Forenses, amb un 
total de 600 hores lectives distribuïdes en dos semestres, compta amb tres 
mòduls i un treball final de màster. El primer mòdul està dedicat a la 
investigació criminal, i en ell s'aborden matèries com a metodologia de la 
investigació criminal, nous reptes de la investigació penal, investigació de 
modernes formes de delinqüència, corrupció en l'àmbit de la funció pública, 
delinqüència juvenil i delinqüència contra els persones. Amb aquesta 
estructura és pretén combinar la formació requerida en els competències, 
habilitats i actituds requerides per a l'exercici professional del criminòleg en 
l'àmbit de la investigació criminal. Per a això, el  màster compta amb la 
col·laboració del Cos Nacional de Policia, que participa en diferents 
assignatures d'aquest mòdul, oferint una perspectiva pràctica i operativa de 
la investigació de delictes complexos. El segon mòdul, dedicat a les ciències 
forenses, reuneix les matèries necessàries per a l'adequat coneixement, 
maneig i aplicació dels tècniques científiques aplicades a l'àmbit forense. 
D'aquesta manera, a través dels assignatures criminalística forense, 
química analítica forense, informàtica aplicada, anàlisi d'evidències 
forenses d'origen animal, anàlisi d'evidències en botànica i geologia forense 
i tècniques d'identificació: acústica, imatge i lingüística forense, es pretén 
que l'alumnat adquirisca els coneixements i les competències necessàries 
per a la realització i l'anàlisi crítica d'informes criminològics especialitzats. 

La Facultat de Dret de la Universitat d'Alacant oferirà el curs 2014/2015 la 
primera edició del Màster Universitari en Investigació Criminal i Ciències 
Forenses, dirigit a oferir una formació especialitzada en la investigació de 
delictes complexos i en l'ús i aplicació dels principals tècniques forenses 
utilitzades en aquesta investigació. Es tracta, doncs, d'un Màster 
especialment dissenyat per als egressats i egressades que vulguen 
especialitzar-se en la investigació del delicte. 

OBJECTIUS

Capacitat d'investigació: saber dissenyar i implementar projectes 
d'investigació, utilitzant metodologies científiques sobre qüestions 
criminològiques.
Habilitat per a aplicar els coneixements avançats adquirits a la resolució de 
problemes en l'àmbit de la criminologia.
Capacitat de reunir, seleccionar i interpretar dades rellevants en 
procediments o investigació criminològiques per a emetre judicis de valor.
Capacitat crítica per a identificar el problema concret que es troba en cada 
cas estudiat, formular els qüestions especialitzades presents en ell i 
dissenyar l'estratègia de resolució del mateix.
Conèixer les possibilitats d'intervenció del criminòleg com a perit en 
l'enjudiciament de delictes complexos.
Capacitat per a elaborar correctament un informe pericial especialitzat i 
complex destinat a la seua presentació davant un jutge o tribunal o davant 
institucions penitenciàries.
Capacitat per a la comprensió dels diferents llenguatges professionals usats 
en un informe pericial especialitzat.
Capacitat per a elaborar, comprendre i interpretar críticament el contingut 
d'un informe pericial i la seua defensa en els tribunals.
Conèixer les característiques dels programes d'intervenció més eficaços 
utilitzats amb delinqüents violents i sexuals.
Capacitat per a analitzar des d'una perspectiva social, juridicopenal i 
policial les diverses manifestacions de la criminalitat organitzada, 
econòmica i informàtica.
Capacitat per a analitzar dónes d'una perspectiva social, juridicopenal i 
policial la problemàtica de la delinqüència juvenil.
Habilitat per a utilitzar les tècniques i coneixements dels ciències forenses i, 
en general, de la criminalística en la investigació dels vestigis del fet delictiu.
Habilitat per a aplicar coneixements de lingüística descriptiva i estilística a 
la investigació de casos de determinació o atribució de l'autoria de textos 
escrits.
Habilitat per a aplicar coneixements de fonètica auditiva i de fonètica 
acústica en la investigació de casos d'identificació de parlants, així com de 
determinació/atribució de l'autoria d'elements probatoris orals.
Comprendre la importància del respecte als drets fonamentals en la 
investigació penal per a evitar nul·litats probatòries.
Analitzar críticament els mitjans d'investigació penal i valorar la necessitat 
de comptar amb nous mitjans davant de les modernes formes de 
delinqüència.

COMPETÈNCIES

Conèixer i avaluar les possibilitats d'ús dels tècniques i tecnologies de la 
informàtica forense per a la recuperació d'informació digital i el seguiment 
d'activitats en entorns digitals.
Capacitat per a aplicar coneixements especialitzats d'aspectes de l'àmbit 
penitenciari amb rellevància per a la investigació criminològica.
Conèixer els principals programes de tractament i saber aplicar les teories 
psicocriminològiques en l'àmbit penitenciari.
Conèixer el maneig i l'instrumental d'un laboratori de criminalística forense.
Capacitat per a comprendre la importància d'assegurar el compliment de la 
cadena de custòdia en totes els etapes de la investigació criminal en el 
laboratori forense.
Capacitat per a dissenyar, redactar, exposar i defensar amb propietat un 
informe criminològic fonamentat en els diferents àrees de la criminalística 
forense.
Conèixer els requisits de les actuacions desenvolupades en la investigació 
perquè puguen arribar a aconseguir valor probatori.
Capacitat per a aplicar les tècniques i principis de geologia a la identificació 
i avaluació de materials geològics que poden relacionar-se amb una 
investigació forense.
Conèixer les característiques identificadores de l'ADN i els tipus d'anàlisi 
sobre identificació genètica avançada.
Realitzar i interpretar informes especialitzats d'identificació genètica i de 
parentiu biològic.
Desenvolupar un projecte integrant els coneixement adquirits durant el 
curs.

El tercer i últim mòdul està dirigit, precisament, a la formació de l'alumnat 
en la realització d'informes criminològics avançats i complexos relatius als 
matèries objecte del màster.

Finalment, el Treball Final de Màster és una activitat tendent a plasmar 
l'experiència formativa de l'estudiant sota la forma d'elaboració d'un 
treball de investigació o informe relatiu a alguna de les matèries objecte 
d'estudi en la titulació.

MÒDUL I. INVESTIGACIÓ CRIMINOLÒGICA.

Metodologia de la investigació criminal (3.5 ects).
Reptes actuals de la investigació penal (4 ects).
Modernes formes de delinqüència (5 ects).
Corrupció en l'àmbit de la funció pública (3 ects).
Delinqüència contra les persones (4 ects).
Delinqüència juvenil i bandes organitzades juvenils (4 ects).

MÒDUL II. CIÈNCIES FORENSES.

Criminalística forense (5 ects).
Química analítica forense (4 ects).
Anàlisi d'evidències forenses d'origen animal (3 ects).
Anàlisi d'evidències forenses en botànica i geologia forense (4 ects).
Tècniques d'identificació: acústica, imatge i lingüística forense (4 ects).
Informàtica aplicada (3 ects).

MÒDUL III. L'INFORME CRIMINOLÒGIC.

L'informe criminològic en l'àmbit judicial (3.5 ects).
L'informe criminològic en l'àmbit penitenciari (4 ects).

TRABAJO FIN DE MÁSTER (6 ECTS).
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