
Curso de especialización en

Gestión Laboral y de Recursos Humanos 

Direcció acadèmica del màster
Enrique Rovira del Canto. Doctor en Dret. Magistrat de la sala setena de l'Audiència 
Provincial de Barcelona.

Programa complet
Aquest curs es pot integrar en el curs d'especialització en Compliance i Òrgans de 
Compliment.

* La meitat dels crèdits es faran en sessió presencial. Tot i això, les 
classes es poden fer totalment online si:

- Els alumnes matriculats viuen a l'estranger o fora de 
Catalunya.

- Per motius acordats per les autoritats sanitàries.

Durada: 8 mesos / 15 ECTS

Modalitat:semipresencial*

Lloc: Campus Bellesguard. Barcelona

Calendari: d'octubre a maig (els divendres de 16:30 

a 19:30)

Preu:2.950 €

L'estudiant dominarà les 
exigències probatòries i 

les estratègies de defensa 
i acusació en els delictes 

econòmics.

El dret penal econòmic és avui una disciplina 
singularment demanada que no es limita al 
desenvolupament i a l'estudi dels delictes considerats 
econòmics, sinó que també s'ha estès a l'anàlisi dels 
seus aspectes metodològics. Curs d'especialització 
complet i pràctic impartit per experts prestigiosos 
amb una experiència docent i professional 
contrastada. 

Presentació

Més informació
Àrea de Màster i Postgrau
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona 
T. 932 537 203 • WhatsApp: +34 677 495 486
master@uao.es

Programa
• Part general del dret penal econòmic i els seus aspectes processals: els riscos de 

l'activitat econòmica per als consumidors.

• Els riscos de l'activitat econòmica de l'empresa en relació amb interessos públics.

• Protecció dels interessos de l'empresa i de la seva posició al mercat.

• Criminal compliance

Admissió i matrícula
Per accedir al programa els candidats han 
d'emplenar la sol·licitud d'admissió a la pàgina 
web de la Universitat. La Comissió d'Admissió 
els avalua basant-se en l'expedient acadèmic, 
l'experiència professional i la formació 
complementària. La Comissió, si ho creu 
oportú, pot demanar una entrevista personal 
de forma virtual amb el candidat o candidata, i 
pren la decisió final en un termini aproximat de 
set dies des del moment en què es presenta la 
sol·licitud.



Duración: 64 horas / 16 créditos

Modalidad: semipresencial

Lugar: Campus Bellesguard. Barcelona

Calendario: septiembre a junio (Martes y jueves tardes)

Precio:  2.995 €

Dirigido a personas 
que quieran orientar su 
actividad profesional, 

dentro del ámbito 
socio-laboral, hacia la 
gestión de personas 

en las empresas y 
organizaciones sindicales

Presentación
El curso de gestión laboral y recursos humanos está 
dirigido a personas que quieran orientar su actividad 
profesional a desarrollar todo el potencial del equipo 
humano en la empresa o en organizaciones sindicales y 
patronales empresariales.

Con este curso obtendrás los conocimientos esenciales 
para adquirir una buena perspectiva de la gestión 
laboral y de los recursos humanos, para su integración, 
colaboración y cooperación en todos los ámbitos, desde 
los procesos de selección de personal, la contratación 
laboral o la prevención de riesgos laborales, hasta la 
negociación sindical y los nuevos derechos de los 
trabajadores, tratando de incorporar nuevas 
perspectivas, como los cambios que supone la 
digitalización empresarial, el teletrabajo o la seguridad 
del trabajo en red y la comunicación interna y externa 
en la empresa.

Más información
Área de Máster y Postgrado
Bellesguard, 30. 08022 Barcelona 
T. 932 537 203 • WhatsApp: +34 677 495 486
master@uao.es

11a edició

Curs d’especialització en

Dret Penal Econòmic

Coordinación académica del curso

Carina Mejías Sánchez. Abogado y 
Procurador de los tribunales, Máster en 
Estudios Humanísticos y Sociales por la UAO 
CEU itinerario jurídico. Ejerció durante diez 
años como Procuradora de los Tribunales, 
dedicándose después al sector público 
institucional donde cuenta con más de 20 
años de experiencia en la dirección de 
equipos institucionales trabajando en la 
negociación y alineación de intereses entre 
el sector público y los sectores económicos 
y empresariales.

Admisión y matrícula Para acceder al 
programa los candidatos deben cumplimentar 
la solicitud de admisión en la página web de la 
Universitat. La Comisión de Admisión los 
evalúa en base 
al expediente académico, la experiencia 
profesional y la formación complementaria. La 
Comisión puede pedir una entrevista personal 
de forma virtual con el ce se presenta la 
solicitud.


