
ACTA DE LA REUNIO DE CLAUSTRE DE PROFESSORAT DEL GRAU
CRIMINOLOGIA DEL 24 DE GENER DEL 2012

El  dia  23  de  desembre  de 2011  es  convoca  per  part  del  coordinador  del  grau  de
criminologia reunió de claustre de criminologia, pel dimarts dia 24 de gener de 2012, de
15 a 17 hores, a la sala de juntes de la Facultat de Dret, amb el següent ordre del dia:

1. Informe del coordinador sobre el primer quadrimestre del curs i propostes de millora
pel  segon  quadrimestre.  Discussió  entre  el  professorat
2.  Proposta  de  reforma  del  grau:  establiment  de  dues  mencions  del  grau.
3.  Debat  sobre  sortides  professionals  dels  graduats en  criminologia  
4.  Informació  i  debat  sobre  el  treball  de  fi  de  grau
5. Torn obert de paraules.

El dia 24 de gener del 2012 se celebra la reunió. Assisteixen els següents professors:
Eugènia  Albani,  Joan Baucells,  Encarna Bodelón Josep Cid,  Maria  Contreras,  Luis
Flaquer,  Elena  Garrido,  Francesc  Guillen,  Joel  Martí,  Anna  Meléndez;  Maricamen
Navarro Yolanda Pardo, Ferran Restrepo  i Lluis Saez. Josep Cid actua com a secretari
del  claustre.  Excusen  la  seva  assistència  per  motius  personals  o  professionals  els
següents professors: M. Ajenjo, P. Giménez, F. Miguel, X. Moreno i M.J. Rodríguez.

En la reunió es tracten els punts següents i es fan les següents propostes:

1. El  coordinador informa al  claustre sobre els següents assumptes: reforma del pla
d’estudis  del  grau  de criminologia,  esborrany  de treball  final  de  grau,  reforma del
sistema d’assistència obligatòria. A la vegada també informa sobre l’informe del curs
2010-2011, en el que es plantegen diferents propostes de millora: millorar la taxa d’èxit
de la titulació, incrementar l’ús de l’anglès en  la titulació, millorar les competències
d’expressió oral de l’alumnat, fomentar la participació en la recerca de l’alumnat més
destacat  de  la  titulació  i  fer  accions  dirigides  a  les  institucions  per  millorar  la
empleabilitat dels graduats en criminologia.

2. Es discuteix el tema de l’assistència obligatòria. El professor Flaquer  planteja si el
nou sistema comporta l’obligació de passar llista. El coordinador indica que existeix
obligatorietat  per  part  del  professorat  de  controlar  l’assistència,  però  que  és  el
professorat qui decideix el sistema.

3. Es discuteix l’esborrany de Treball final de Grau. La professora Bodelón proposa que
el  criteri  per  assignar  un treball  a  un professor  no sigui  el  de la nota mitjana sinó
preferentment el de la nota que l’alumnat hagi obtingut amb el professor al que opta per
que li tutoritzi el TFG. Aquest criteri és el que té més consens entre el prfessorat del
grau  present  a  la  reunióEl  coordinador  accepta  que  elevarà  aquesta  proposta  a  la
Comissió d’afers acadèmics de la Facultat de Dret.

4.  Es discuteix  la  menció de policia i  seguretat.  El  prof.  Guillén planteja  que una
assignatura de “Criminalistica aplicada”, tal com es preveu en la proposta presentada de
reforma  del  grau  (que  comporta  que  desapareixen  les assignatures  de  Prevenció
situacional  i  de  Medis  de  comunicació  i  delinqüència  ,  les  quals   passen  a  ser
substituïdes  per  una  assignatura  anomenada:  Criminalistica  aplicada)  potser  no  és
necessària  en la menció de policia i  seguretat  i  que possiblement  assignatures  més



genèriques de prevenció serien de més utilitat. Es planteja un debat entre els professors
sobre si resulta necessari una assignatura de Investigació criminal que sigui la base de la
prevenció  situacional  de  la  delinqüència.  El  coordinador  del  grau  es  compromet  a
prendre en consideració el debat que s’ha tingut en la reforma final que es presenti de
reforma del grau, davant la comissió d’afers acadèmics de la facultat.

I sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 17 hores del dia 24 de gener de
2012.

Signat: Josep Cid Moliné (Coordinador del Grau, en funcions de Secretari del claustre).


