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COORDINADORA ACADÈMICA
Ana Mª Romero Burillo

PERFIL DE L’ESTUDIANTAT
El Mínor va dirigit a l’estudiantat de Grau en Dret de la UdL que vulgui completar la seva 
formació bàsica amb un domini de les relacions transversals entre gènere i dret des d’una 
perspectiva interdisciplinària, analítica i crítica dels continguts dels seus estudis

No es requereix cap coneixement previ de les matèries que configuren el Mínor

ADMISSIÓ I MATRÍCULA DE L’ESTUDIANTAT
La matrícula del Mínor es realitzarà en el moment de formalitzar la matrícula ordinària del curs 
acadèmic, d’acord amb els terminis ordinaris fixats per a la titulació del Grau. 

Pot ser admès al Mínor l’estudiantat que pugui cursar assignatures optatives d’acord amb els 
requeriments previstos a cada titulació

PREU
El preu del crèdit del Mínor serà el corresponent a la titulació que cursa l’alumne/a

MODALITAT D’ENSENYAMENT
Semipresencial

PLACES
20

INFORMACIÓ
Facultat de Dret, Economia i Turisme
Secretaria Administrativa
C/ Jaume II, 73 (despatx 0.39) 25001 Lleida
Tel. 973 703352 / 973 703354 / 973 703355

Més informació

www.minorgeneredret.udl.cat
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Minor en Gènere i Dret 

QUÈ ÉS UN MÍNOR?

El Mínor és una formació complementària dins dels estudis del Grau de Dret que permet a 
l’estudiantat obtenir competències determinades en aquesta àrea específica del coneixement. 
La proposta de Mínor en Gènere i Dret sorgeix de la conjunció de dos factors:

1. En primer lloc, l’existència d’un grup de professorat de la Facultat de Dret i Economia que 
han introduït la perspectiva de gènere a la recerca i docència del dret o bé que han realit-
zat una part de la seva recerca sobre aspectes o temes relacionats amb la dona.

2. L’aposta decidida per lluitar contra la invisibilitat i crear una cultura de sensibilització en-
vers qualsevol situació discriminatòria, d’assetjament i violència.

El Mínor en Gènere i Dret consta de 30 crèdits a realitzar entre l’oferta específica d’assigna-
tures optatives. Les assignatures del Mínor es poden cursar en un o més cursos acadèmics.

Les assignatures s’impartiran per mitjà del sistema de formació semipresencial durant el 
primer i segon semestre de cada curs acadèmic.

ASSIGNATURES DEL MÍNOR

Crèdits Semestre

Els Drets de les Dones i les Polítiques Públiques 6 1r

Dona i Treball 6 1r
Dones i Violència de Gènere 6 2n
Gènere i Drets Humans 6 2n
Dona i Protecció Social 6 2n
Matèria transversal* 6 1r i 2n

(*) L’estudiantat podrà opcionalment realitzar activitats susceptibles de reconeixement com a 
matèria transversal, relacionades amb la temàtica de qualsevol de les matèries que s’oferten 
al Mínor.

I després..., si vols continuar cursant estudis en gènere...

Màster Universitari en Estudis de Gènere  
i Gestió de Polítiques d’Igualtat
Es tracta d’un màster on-line, adreçat a la formació d’experts i expertes en l’aplicació de la 
perspectiva de gènere a les tasques professionals, en el tractament de la violència de gènere 
i en l’aplicació de la categoria “gènere” a la recerca en l’àmbit de les ciències jurídiques, hu-
manes i socials.

L’objectiu general del màster és establir les bases teòriques i metodològiques per identificar 
les situacions de desigualtat per raó de sexe i els indicadors de violència de gènere, així com 
per intervenir obrint nous camins del coneixement a través de la recerca en les relacions de 
gènere, i dissenyant, implementant i avaluant actuacions encaminades a la consecució de la 
igualtat d’oportunitats i de tracte entre homes i dones i al tractament i eradicació de la violència 
familiar, social i estructural contra les dones.

Consta de 60 crèdits distribuïts en un Mòdul Obligatori, un Mòdul d’Especialitat, un Mòdul 
Optatiu i el Treball Final de Màster.

El règim d’estudis és a temps complet (60 crèdits en un any) o a temps parcial (12 crèdits com 
a mínim per any.

S’ofereixen tres especialitats que quedarà reflectida en el títol expedit pel Ministeri.

1. Ciències Jurídiques i Violència de gènere. Dissenyada per formar persones expertes o 
professionals que han de treballar en la sensibilització i prevenció de la violència de gè-
nere, així com en l’atenció a les seves víctimes.

2. Ciències Humanes i Socials. Dissenyada per formar persones expertes en estudis de 
gènere en l’àmbit de les humanitats i de les ciències socials. Especialment pensada per 
promoure la recerca en gènere.

3. Agent d’igualtat. Dissenyada per formar persones expertes que s’ajusten al perfil d’agent 
d’igualtat que ha quedat definit en la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efecti-
va de dones i homes.

www.masterestudiosypoliticasdegenero.udl.cat


