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Diploma de postgrau

Dret Internacional Humanitari i Justícia Penal
Internacional (UOC, Cruz Roja)
El postgrau en Dret Internacional Humanitari i Justícia Penal Internacional ofereix una formació pràctica i teòrica que permet
l’estudiantat adquirir coneixements i desenvolupar experiència dins de l’àmbit de l’especialització. Es parteix de l’aprenentatge de les
categories normatives essencials dels drets humans i el dret internacional humanitari i s’aprofundeix en aspectes concrets relatius a
la protecció dels civils en situació de conflicte armat i dels combatents. Durant el postgrau també s’idenifiquen les competències de la
Creu Roja Internacional i de les Nacions Unides en aquest àmbit.

Objectius i competències
•

Disposar d’una cultura àmplia en matèria de drets
humans i de dret internacional humanitari.

•

Aprendre els principis essencials que inspiren el règim de
protecció de les víctimes en conflictes armats.

•

Conèixer la protecció específica oferta a la població civil en
situació de guerra.

•

Analitzar i comprendre les regles específiques de
protecció dels combatents.

•

Aprendre els mecanismes de supervisió del compliment
del dret internacional humanitari i el paper específic
concedit a la CRI en aquest àmbit.

•

Disposar dels coneixements bàsics en matèria de
dret internacional penal i el paper de la cort penal
internacional en la persecució de les violacions més greus
dels drets humans i del dret internacional humanitari.

Competències
• Experiència en dret internacional humanitari i justícia
penal internacional.
• Desenvolupament d’habilitats per enfocar
normativament la intervenció humanitària dins dels
conflictes armats.
• Disposar d’eines per a l’aplicació del dret internacional
humanitari i del dret internacional públic per mitjà de les
vies jurisdiccionals i no jurisdiccionals existents.

A qui va dirigit
•
•
•

Persones amb llicenciatures o diplomatures (Dret,
Periodisme, Ciències Polítiques, Ciències Socials, Relacions
Internacionals).
Persones interessades a complementar la formació
personal per intervenir en missions internacionals o
treballar en ONG o organitzacions internacionals.
Integrants de les forces armades i dels cossos i forces de
seguretat, tant d’Espanya com estrangers, que desitgin
participar, o vagin a fer-ho, en missions internacionals.

•
•
•

Professors i professores de Dret, Ciències polítiques,
Relacions internacionals, etc., que desitgin una
especialització en aquesta matèria.
Persones interessades a tenir aquest tipus de formació.
Persones interessades a treballar en aquest àmbit.

Director acadèmic en funcions
Dr. Miguel Ángel Elizalde Carranza
Doctor en Dret Internacional Públic per la Universitat
Pompeu Fabra (UPF), Màster en Estudis Internacionals per
la UPF, Llicenciat en Dret per la 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.

Programa acadèmic

Crèdits ECTS

Teories de la justícia. Concepte i fonament 		
dels drets humans i de la democràcia
Sistema universal de protecció dels drets humans
Sistema Europeu de protecció dels drets humans
Conflictes armats, dret internacional humanitari,
drets humans i justícia transicional
Dret aplicable a la conducció de les hostilitats
Protecció de les víctimes dels conflictes armats
Dret Penal Internacional
Cort Penal Internacional
Treball final de postgrau

Programa realitzat conjuntament amb:

http://www.cruzroja.es/
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Seus

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77
PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11
MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 934 817 272
REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SALT
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67
TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66
MADRID
Plaça de les Corts, 4
28014 Madrid
Tel.: 915 991 188
SEVILLA
Carrer Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25
VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3
46003 València
Tel.: 96 348 66 48

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pius XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44
COLÒMBIA
Carrera 7 #73-47, oficina 802
110221 Bogotà
Colòmbia
Tel.: +57 1 7945400
CIUTAT DE MÈXIC
Passeig de la Reforma, 265, pis 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Mèxic, D.F.
Tel.: + 52 55 55114206
Totes les seus UOC a
seus.uoc.edu

Times Higher Education World University Rankings
- Entre les 150 millors universitats joves del món.
- La millor universitat en línia d’Iberoamèrica.
- La segona universitat d’Espanya amb menys de 50 anys.

Premis i reconeixements UOC
- Homenatge als 25 anys d’història a la 25a. Nit de les
Telecomunicacions i la Informàtica (2020)
- Human Resources Excellence in Research (HRS4R)
de la Comissió Europea (2018)
- Premi EDEN d’excel·lència institucional (2016)
- Premi a la Inclusió per les Malalties Rares de la
FEDER (2016)
- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) de la
IMS Global Learning Consortium (2015)
- Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
- Telefónica Ability Awards (2012)
- Premi IGC a la Innovació Digital (2010)

- Premi Center of Excellence del NMC (2009)
- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) de la
IMS Global Learning Consortium (2008)
- Premi Nacional de Telecomunicacions de la
Generalitat de Catalunya (2005)
- Centre d’Excel·lència al Global Education and
Research Program de SUN (2003)
- Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
- Premi WITSA a la millor iniciativa digital (2000)
- Premi Bangemann Challenge a la millor iniciativa
europea en ensenyament a distància (1997)

Consulta l’oferta
formativa de la UOC
estudis.uoc.edu
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BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 934 817 272

