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Breu text respecte l’Associació Interuniversitària de Criminologia (AIC)

L’Associació Interuniversitària de Criminologia (AIC) és un emprenedor i reconegut
projecte d’estudiants dels diferents Graus en Criminologia a Catalunya, tant a nivell
universitari, com per diverses entitats relacionades amb el món criminològic, ja sigui a
nivell català o bé a nivell nacional.

Aquesta Associació ja té prop de cinc anys i neix en conseqüència de la motivació d’un
grup d’estudiants del present grau dins de la Universitat de Barcelona que va fer créixer
la força d'aquesta veu criminològica a partir de l'any 2009. L’Associació es va
desenvolupar amb la finalitat d'impulsar la millora de les assignatures i les relacions
amb el professorat del nou grau de criminologia., així com fer difusió sobre la figura del
criminòleg (és a dir, del professional en l’àmbit jurídico-social, que té com a objecte
d’estudi el delinqüent, el fet delictiu, així com els mecanismes de prevenció del mateix i
víctima del delicte), ademés del seu correcte reconeixement a nivell professional i com a
ciència interdisciplinari, intentant lluitar contra els populismes socials (lupes,
empremtes dactilars...configurant aquestes, algunes de les marques que no
s’identifiquen amb la praxi pròpia dels criminòlegs) que ennuvolen un Grau que porta
rere seu una gran història dins la casa de la Universitat de Barcelona.

La necessitat de fer vigent aquest reconeixement professional ha provocat que
estudiants de les diferents universitats catalanes arribin a configurar l’actual associació,
composta per cinc universitats catalanes: UB, UAB, UdG, Upf i UOC. L'AIC manté una
actitud oberta potenciant el contacte interuniversitari amb estudiants dels ensenyaments
criminològics arreu del món.

No només amb això, l' AIC col·labora amb altres associacions de professionals en busca
de la millora d’aptituds i competències per a desenvolupar i impulsar la tasca com a
professionals, organitzant tallers de tècniques d’inserció social per a criminòlegs, la
realització de diverses Jornades en les diferents universitats amb temàtiques
transcendentals dins el món de les ciències criminològiques. També manté vincles amb
professionals i junts col·laborar en tota mena de certàmens: com a ciència
interdisciplinària, col·labora amb professionals d’altres disciplines per així poder
ampliar les nostres expectatives com a criminòlegs, com bé pot ser l’exemple d’alguns
membres que treballen juntament amb els ensenyaments de dret en l'organització del
Congrés d’Estudiants de Dret Penal, un esdeveniment anual amb un reconegut prestigi
dins la casa de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

Creiem com a membres de l’AIC, que la nostra vivència dins la mateixa Associació
suposa una col·laboració de treball grup molt profitosa, que mostra molta energia per
motivar les noves propostes de les sortides professionals dels criminòlegs i que mereix
una correcta difusió, per a mostrar als estudiants dels diferents ensenyaments que
podem obtenir eines per a projectes que pertoquen a molts estudiants en conjunt i que
fan possible aprofitar l’experiència d’ésser universitari de forma exponencial, així com
maximitzar la motivació professional per insertar-se dins el món professional.
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