38è Curs Anual de Drets Humans 2020.
LA NO DISCRIMINACIÓ DES DE LA PERSPECTIVA
INTERSECCIONAL

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ
Institut de Drets Humans de Catalunya - IDHC

L'IDHC en el marc del Curs anual, ofereix als seu alumnat la possibilitat de convalidar
els crèdits ECTS en diferents Universitats catalanes i espanyoles:
!

Universitat de Barcelona: Grau de Dret: 2 crèdits ECTS

!

Universitat Internacional de Catalunya: 1crèdits ECTS a tots els graus

!

Universitat Oberta de Catalunya: Grau de Dret: 2 crèdits ECTS; Grau de
Criminologia: 2 crèdits ECTS

!

Universitat de Lleida: 3 crèdits ECTS a tots els graus

!

Universitat de Girona: pendent de resolució

!

Universidad Complutense de Madrid: 3 crèdits ECTS tots els graus

Per a això l’alumnat de la present edició del Curs, haurà de fer seguiment del curs i
realitzar un treball de recerca.
•

Temàtica

El treball ha de versar i desenvolupar alguna de les temàtiques abordades durant el
Curs.
•

Format
• Els treballs han de tenir una extensió màxima de 15 fulls
• S’escriuran amb lletra Times New Roman 12 i espai a 1’5.
• Poden estar escrits en català o en castellà.
• En el treball ha de constar la bibliografia utilitzada per la seva realització.
• S’haurà de lliurar una copia digital a cursdretshumans@idhc.org dins el

termini de presentació de treballs.

•

Altres consideracions
• No s'admeten treballs col·lectius.
• Es valorarà l'originalitat i actualitat del tema, l'estructura del treball, el

rigor científic i la bibliografia utilitzada.

• El director del curs, Karlos Castilla, serà l’encarregat de corregir els

treballs per al seu reconeixement en crèdits ECTS.

• A l’alumnat que hagi aprovat el treball se li serà expedirà un certificat, el

qual haurà de ser presentat a la seva Universitat per tal de que se li
reconeguin els crèdits ECTS a l’expedient.
El termini de presentació dels treballs finalitza el 28 de maig de 2020. Es
comunicarà per correu electrónic si s’ha aprovat el treball i si es concedeix el
certificat perquè el curs es convalidi amb crèdits ECTS.

