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Drets Humans, Democràcia i Globalització
La interacció entre els drets humans, la democràcia i la globalització s’ha convertit en un àmbit fonamental per assegurar quotes més
elevades de benestar social.
Qualsevol activitat de l’àmbit públic o privat té repercussions notables en la garantia dels drets humans fonamentals. Això és així tant
pel que fa a l’activitat legislativa, judicial i executiva dels poders públics, com pel que fa a l’entorn empresarial en un món cada vegada
més globalitzat.
Aquest màster universitari de Drets Humans, Democràcia i Globalització ofereix als seus estudiants un coneixement ampli i pràctic en
aquestes matèries que els capacita per desenvolupar més endavant un assessorament correcte en aquells àmbits professionals en els
quals resulta necessari ponderar objectius polítics, socials o econòmics amb el respecte dels drets humans fonamentals.

Objectius
Formar especialistes en drets humans capaços d’oferir
serveis professionals i de recerca en qualsevol context social i
professional. I a aquest efecte:

•
•
•
•
•
•
•

Oferir una cultura àmplia en matèria de drets humans i
democràcia.
Enfortir l’enteniment dels drets humans i la democràcia
com a fonament d’una convivència social pacífica més
duradora i justa.
Desenvolupar capacitats per pensar analíticament sobre
l’aplicació i el desenvolupament dels drets humans al món
professional públic, privat, o associatiu.
Millorar la capacitació per realitzar recerques en aquesta
àrea de coneixement.
Desenvolupar-se professionalment.
Desenvolupar habilitats específiques de col·laboració amb
professionals de diferent formació per millorar l’aplicació i
el desenvolupament dels drets humans i la democràcia.
Obtenir instruments eficients per a l’assessorament legal
a particulars i col·lectius en temes de vulneració dels drets
humans i estratègies de defensa més adequades.

•
•
•
•
•

Requisits d’accés
Poden accedir a estudis oficials de màster les següents
persones:

•

A qui va dirigit
El màster universitari de Drets Humans, Democràcia i
Globalització va dirigit a:

•

•
•

Llicenciats o graduats en Dret, Ciències Polítiques,
Periodisme, Sociologia o titulacions similars en les quals
ja s’hagi obtingut una formació bàsica juridicopolítica i
que vulguin iniciar la seva carrera professional treballant
per a institucions públiques o privades involucrades en la
protecció o la promoció dels drets humans.
Professionals del dret.
Quadres de partits polítics o de l’Administració.

Periodistes especialitzats en relacions internacionals o
judicis.
Professionals d’ONG o d’organitzacions internacionals
de cooperació o promoció de la democràcia o els drets
humans.
Responsables i consultors d’empresa en matèria de
responsabilitat social corporativa.
Cooperants.
Mestres i pedagogs.

•

Els estudiants que tinguin un títol universitari oficial
espanyol o bé un títol expedit per una institució
d’ensenyament superior de l’EEES que faculti el país
expedidor del títol per accedir a ensenyaments oficials de
màster.
- Els estudiants que tinguin un títol oficial universitari
de diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic poden
accedir als estudis oficials de màster. Segons els
coneixements i les competències que es deriven dels
ensenyaments cursats en els plans d’estudis d’origen
i els previstos en els plans d’estudis de màster
impartits per la UOC, aquesta universitat pot exigir als
estudiants una formació addicional.
- Els estudiants que tinguin un títol oficial universitari
de llicenciat, enginyer o arquitecte poden accedir a
estudis oficials de màster sense necessitat de cap
requisit addicional.
Els estudiants titulats d’acord amb sistemes educatius
aliens a l’EEES que hagin obtingut l’homologació del seu
títol d’ensenyament superior estranger al títol espanyol
que habiliti per accedir a ensenyaments oficials de màster.
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•

Els estudiants titulats d’acord amb sistemes educatius
aliens a l’EEES sense necessitat d’homologació dels seus
títols, si acrediten un nivell de formació equivalent als
títols espanyols corresponents de grau i que faculten el
país expedidor del títol per accedir a ensenyaments de
postgrau.

Sortides professionals
El màster de Drets Humans, Democràcia i Globalització de la
UOC capacita l’estudiant i/o professional per a les següents
sortides professionals:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personal d’institucions públiques o privades involucrades
en la protecció i la promoció dels drets humans.
Professional del dret i l’advocacia.
Treballador de partits polítics o de l’Administració.
Periodista o comunicador especialitzat en relacions
internacionals o judicis.
Treballador d’organitzacions governamentals o no
governamentals, de cooperació i promoció de la
democràcia i els drets humans.
Responsable i consultor d’empresa en matèria de
responsabilitat social corporativa.
Cooperant.
Docent i pedagog.
Personal de les forces d’ordre públic i seguretat.

Aquesta titulació oficial permet presentar-se a la convocatòria
de realització de les proves d’actitud per a l’obtenció del títol
de gestor administratiu a Catalunya.

Direcció acadèmica
Dr. Miguel Ángel Elizalde Carranza
Doctor en Dret Internacional Públic per la Universitat Pompeu
Fabra (UPF), màster d’Estudis Internacionals per la mateixa
universitat, llicenciat en Dret per l’Escuela Libre de Derecho
de Sinaloa. La seva recerca s’enfoca en la intersecció del
dret internacional del medi ambient i el dret internacional
econòmic.

Pla d’estudis

Crèdits ECTS

Assignatures obligatòries
Teories de la Justícia. Concepte i fonaments
dels drets humans i la democràcia
Sistema interamericà de protecció dels drets
humans
Sistema espanyol i europeu de protecció
dels drets humans
Sistema universal de protecció dels drets humans
Drets humans i democràcia en el món africà,
àrab i musulmà
Població i drets humans
Globalització i drets socials
Dret internacional del treball
Conflictes armats, dret internacional humanitari,
drets humans i democràcia. Justícia transicional
Treball final de màster (recerca)
Treball final de màster (professionalitzador)
Metodologia per a la recerca en
Drets humans (si recerca)
Pràctiques (si professionalitzador)
Assignatures optatives de l’itinerari
de Drets humans, col·lectius
especialment vulnerables i identitat
Gènere, identitat sexual i drets humans
Immigració i drets humans: identitat,
estrangeria, refugiats i asil
Minories i pobles indígenes
Protecció internacional dels drets del nen
Assignatures optatives de l’itinerari
de Drets humans i empresa
Conceptes, fonaments i desenvolupament
d’instruments internacionals per al control
de la conducta de les empreses
Les empreses i l’impacte de la seva activitat
sobre els drets humans de grups
especialment vulnerables
Empreses i sectors econòmics sensibles per a
la protecció dels drets humans
Metodologies d’avaluació i seguiment
de l’impacte de l’activitat de les empreses
en els drets humans
Assignatures optatives de l’itinerari
de Dret internacional humanitari i
Justícia penal internacional
Dret aplicable a la conducció de les hostilitats
Protecció de les víctimes dels conflictes armats
Dret penal internacional
Cort penal internacional
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BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3
46003 València
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÀ
Carrera 7 #73-47, oficina 802
110221 Bogotà
Colòmbia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUTAT DE MÈXIC
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciutat de Mèxic
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Totes les seus a seus.uoc.edu

Premis
i reconeixements
UOC

-

Human Resources Excellence in Research (2018)
Premi d’excel·lència institucional (2016)
Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
Premi Dona TIC (2016)
Esment d’honor en els Premis a l’Impacte en
l’Aprenentatge (2016)
Golden Orange Awards (2016)
Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
Premi LTI App Bounty (2013)
Telefónica Ability Awards (2012)

-

PC02226-CA-MU-DHDG-DCCP-20

Seus

Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
Center of Excellence del New Mitjana Consortium
(NMC) (2009)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya (2005)
Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
Premi WITSA (2000)
Premi Bangemann Challenge (1997)

La UOC, segona millor universitat
d’Espanya segons el Young University
Rankings del Times Higher Education.

Consulta l’oferta formativa de la UOC
estudis.uoc.edu

