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ESTRUCTURA DELS ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS

La nova estructuració dels ensenyaments universitaris s’organitza en estudis de grau i estudis de postgrau. D’una banda, els
estudis de grau condueixen a l’obtenció del títol oficial de grau, equivalent als actuals de diplomat i llicenciat. De l’altra, els
estudis de postgrau condueixen als títols oficials de màster i de doctor/a.

En aquest marc, el postgrau es configura íntegrament com una etapa d’estudis amb ple reconeixement oficial, cosa que fins
ara en aquest nivell només tenien els estudis de doctorat. D’aquesta manera, la formació superior que imparteixen les nostres
universitats s’homologa a la que s’ofereix en els altres països capdavanters d’Europa i del món.

Pel que fa al postgrau, les universitats catalanes, amb l’aprovació de l’anterior Departament d’Universitats, Recerca i Societat de
la Informació (DURSI), van començar a oferir els primers nous màsters oficials el curs 2006-2007. Pel que fa als estudis de grau, les
universitats catalanes han participat des del curs 2004-2005 en el Pla pilot d’adaptació a l’espai europeu d’educació superior.

LA NOVA PROGRAMACIÓ OFICIAL DE POSTGRAU

ELS MÀSTERS OFICIALS

• UN MODEL D’APRENENTATGE BASAT EN EL SISTEMA EUROPEU DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

Els nous màsters oficials segueixen un model docent basat en l’estudiant com a centre del procés d’aprenentatge. La càrrega
lectiva es mesura  en crèdits ECTS, que comptabilitzen l’assistència a classe, la preparació de treballs, les hores d’estudi,
les pràctiques, les proves, etc. Un crèdit ECTS equival a 25 hores de feina.

Els programes de màster tenen un extensió mínima de 60 crèdits i màxima de 120, segons la formació prèvia de l’estudiant.

• MODALITATS DE MÀSTERS

Els màsters oficials poden correspondre a diverses modalitats, segons les finalitats de formació que persegueixen. Essencialment,
els màsters proporcionen una formació avançada per a assolir una especialització acadèmica o professional, o bé promouen
la iniciació a la recerca.

• TIPUS DE MÀSTERS

Hi ha màsters organitzats per una única universitat i d’altres d’organitzats conjuntament per més d’una universitat. En els
màsters interuniversitaris hi ha una universitat que coordina i diverses de participants. En els màsters Erasmus Mundus,
l’estudiant ha de cursar els estudis en almenys dues universitats diferents.

• PERSPECTIVES ACADÈMIQUES I PROFESSIONALS

Amb aquesta reforma es pretén la convergència dels diferents sistemes europeus d’educació per tal de facilitar la mobilitat
tant dels estudiants com dels futurs professionals, els quals podran exercir l’activitat professional als països europeus més
fàcilment, sense homologació.

Així mateix, els màsters oficials són la via ordinària d’accés als doctorats.

ESTUDIS DE 1r CICLE

Diplomat/ada
Mestre/a
Arquitecte/a tècnic/a
Enginyer/a tècnic/a

ESTUDIS DE POSTGRAU (inici curs 2006-2007)

ESTUDIS DE 3r CICLE

Doctor/a

ESTUDIS DE 1r I 2n CICLE / ESTUDIS DE 2n CICLE

Llicenciat/ada Arquitecte/a Enginyer/a
Màster oficial

Màster

Doctorat

Doctor/a

ESTUDIS DE GRAU (inici previst curs 2008-2009)

Grau
(Càrrega lectiva: de 180 a 240 crèdits ECTS)
(Durada: de 3 a 4 anys)

professionalitzador,
acadèmic, de recerca
(càrrega lectiva: de 60
a 120 crèdits ECTS)

Període de Formació
(Càrrega lectiva: 60
crèdits ECTS)

Període d’Investigació
(Inclou la tesi doctoral)

ESTRUCTURA ACTUAL DELS ESTUDIS NOVA ESTRUCTURA DELS ESTUDIS



ELS ESTUDIS DE DOCTORAT

Si es vol continuar la carrera acadèmica  o de recerca, es pot accedir a un doctorat.

El títol de doctor s’obté amb l’elaboració i aprovació d’una tesi doctoral com a treball original de recerca.

El programa de doctorat comprèn un període de formació i un període d’investigació.

Poden accedir al període de formació els estudiants que tinguin un títol de grau. Per accedir al període d’investigació cal haver
superat el període de formació o haver obtingut un títol de màster.

ACCÉS ALS MÀSTERS OFICIALS

• REQUISITS D’ACCÉS

Pot accedir-hi qualsevol persona que tingui un títol universitari oficial, és a dir, llicenciatura, enginyeria, arquitectura i també
diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica.

A més dels actuals titulats, hi pot accedir qualsevol persona que tingui un dels nous títols de grau o que hagi cursat 180 ECTS
d’un d’aquests títols, sempre que aquests 180 crèdits comprenguin tots els continguts formatius comuns del títol de grau.

Així mateix, a alguns màsters oficials també poden accedir-hi les persones que hagin superat 3 anys d’estudis universitaris
oficials i un mínim de 180 crèdits dels plans d’estudis actuals, sempre que hagin superat tota la troncalitat del primer cicle.
Cal que consultin les condiciones específiques d’accés.

També poden accedir-hi, les persones amb un títol universitari estranger sempre que obtinguin l’homologació prèvia a un títol
que hi doni accés o bé, sense homologació, si es comprova que aquests estudis acrediten un nivell de formació equivalent
als títols estatals de grau i que faculten, en el país que va expedir el títol, per accedir a estudis de postgrau. (L’admissió
a un màster no significa pas el reconeixement ni l’homologació del títol previ però, un cop superats els estudis, el títol de
màster que s’obtingui sí que té plena validesa oficial.)

Si s’escau, es valorarà l’accés de persones que tinguin una altra titulació com ara, màsters propis, diplomatures de postgrau,
DESE, cursos de postgrau, etc.

• PREINSCRIPCIÓ

Les persones que compleixin els requisits d’accés poden demanar l’admissió a un màster a la UAB, d’acord amb els criteris
establerts.
Cal omplir una sol·licitud i enviar-la a l’Escola de Postgrau, junt amb la documentació necessària mitjançant una còpia
electrònica (digitalitzada) o bé en paper.
Els documents que cal presentar són els següents:

- l’expedient acadèmic compulsat expedit per la universitat d’origen en què hi constin les matèries cursades, la durada, el
nombre de crèdits, les qualificacions, etc.

- el títol acadèmic.
- altres certificats de formació, si s’escau.

Podeu consultar els terminis de preinscripció, el lloc i la resta de documentació necessària, segons els requisits de cada
màster, al web de l’Autònoma.

• MATRICULACIÓ

Les persones que rebin la resolució d’admissió a un màster, cal que facin una tutoria a la Coordinació del Màster.
El coordinador/tutor del màster signarà la llista dels mòduls als quals us heu de matricular.

Per tal de confirmar la matrícula, en el primer període d’inscripció, cal fer un pagament anticipat de 150 euros.

La matrícula es formalitza a la Gestió Acadèmica del centre on es faran els estudis del màster. Heu de lliurar les còpies
compulsades de la documentació d’admissió (si l’ha emès una universitat espanyola o de la Unió Europea o el Ministeri
d’Educació i Ciència) o bé les còpies legalitzades de la resolució d’admissió (si aquesta l’ha emesa la resta de països que
no integren la Unió Europea), junt amb la resta de documentació necessària.

El pagament de la matrícula es farà per domiciliació bancària. Es pot fer en un únic pagament o en dos terminis. També podeu
fer el pagament mitjançant la contractació d’un préstec.

Trobareu tota la informació sobre terminis de matrícula, pagaments, gratuïtats i descomptes, documentació necessària,
legalització, etc. al web de la Universitat (a l’apartat matrícula).
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ART I MUSICOLOGIA

MÀSTER EN ESTUDIS MEDIEVALS.
ART, HISTÒRIA I LITERATURA

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

30

• Tenir una llicenciatura d’Història de l’Art, Filologia, Història, Humanitats o un títol homologable o assimilable
o un graduat del catàleg europeu de titulacions oficials afí a les anteriors.

• També s’hi poden admetre estudiants amb altres títols de l’àrea de les humanitats i les ciències socials, o el 
d’arquitecte, però l’admissió dependrà d’una entrevista personal.

CRITERIS DE SELECCIÓ • L’expedient acadèmic
• El coneixement d’idiomes moderns, com a mínim a nivell de lectura, especialment anglès, francès, alemany i italià.
• El coneixement de llengües clàssiques, especialment llatí
• Currículum (experiència investigadora i/o professional)

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

• Conèixer i analitzar els corrents, les metodologies, investigacions i temes d’estudi més actuals sobre l’edat mitjana.
• Domini dels corpus i eines de recerca bibliogràfics i de les principals disciplines auxiliars per a tenir un coneixement

integral de l’edat mitjana.
• Desenvolupar treballs de recerca sobre l’edat mitjana.
• Saber escriure una comunicació científica i fer-ne la presentació a públics especialitzats.
• Analitzar un problema mal definit i poder identificar les tècniques apropiades per a la resolució.
• Tenir una visió panoràmica de la història i la cultura medievals catalanes.
• Entendre les relacions entre política, religió, literatura, art, etc. en un temps o espai determinat.
• Ser capaç d’idear noves estratègies de gestió i de difusió del patrimoni medieval.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

Proporcionar un coneixement interdisciplinari de la història i la cultura de l’edat mitjana, amb l’objectiu que
l’alumnat aprofundeixi en el coneixement d’aquest període històric i adquireixi una metodologia d’investigació
exigent i integral.

ITINERARI Recerca

CENTRE DOCENT Facultat de Filosofia i Lletres

PERFIL D’INGRÉS El perfil de l’estudiant al qual va dirigit és el d’una persona interessada en la recerca i la docència en l’àmbit dels
estudis culturals medievals des d’una perspectiva interdisciplinària.

PREU PER CRÈDIT Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.

MODALITAT Presencial

HORARI Matí i tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ Castellà i també català

RÈGIM D’ESTUDI Temps complet

PERÍODE LECTIU Semestral

• Capacitat d’adaptació a nous pensaments i reptes científics.
• Capacitat d’autoaprenentatge.
• Capacitat per integrar-se al món laboral en àmbits no específics a l’edat mitjana.
• Ser capaços de comunicar-se eficientment i d’expressar-se en anglès.
• Dominar la terminologia científica per a comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.
• Capacitat de treballar en equip i també de manera autònoma, amb iniciativa i creativitat.
• Planificar, dissenyar i realitzar una investigació i utilitzar la metodologia adequada al disseny de la investigació.
• Capacitat d’argumentar els resultats de la recerca en el context de la producció científica i de fer una

valoració crítica.
• Resoldre problemes complexos.
• Saber cercar fonts d’informació i bases de dades.

COMPETÈNCIES

TRANSVERSALS
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ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAL

30 30 60

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

MÒDULS OBLIGATORIS

• El Patrimoni Artístic Medieval a Catalunya
• Treball de Recerca

MÒDULS OPTATIUS

• Estudis Avançats en Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
• Estudis Avançats en Història Medieval
• Estudis Avançats en Filologia Llatina
• Estudi i Edició de Textos, Còdexs i Diplomes



• Títol previ universitari amb que s’accedeix al màster
- En primer lloc, tenen preferència els candidats que procedeixin d’una titulació vinculada a l’àrea de música. 
- En segon lloc, tenen preferència els candidats que procedeixin de titulacions vinculades a les humanitats (Història

de l’Art, Història, Humanitats, etc.) o a les ciències de l’educació (Mestre, Pedagogia). 
- En tercer lloc, es consideren els candidats procedents d’altres disciplines. 
• L’expedient acadèmic 
• Els resultats obtinguts en la prova d’accés (entre els aspirants que hagin de fer-la)
• En igualtat de condicions es valora, per aquest ordre:
- Experiència investigadora
- Publicacions
- Beques i ajuts obtinguts
- Experiència professional

ART I MUSICOLOGIA

MÀSTER EN MUSICOLOGIA I EDUCACIÓ MUSICAL

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

60

• Tenir un títol de llicenciat universitari o títol superior de música o equivalent.
• Tenir un títol de diplomat universitari o equivalent.
• Tenir un títol estranger homologat o assimilat als anteriors.
• Es requereixen coneixements musicals. Cal posseir un títol, com a mínim, de grau mitjà de música o bé superar 

una prova específica d’accés.

CRITERIS DE SELECCIÓ

PERFIL D’INGRÉS  El perfil de l’estudiant al qual va dirigit és el d’una persona que posseeix una formació universitària i alhora té 
coneixements musicals.

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

ESPECIALITATS • Musicologia Històrica, itinerari recerca
• Etnomusicologia, itinerari recerca
• Educació musical, itinerari recerca

• Conèixer les diferents metodologies de recerca musicològica i de recerca sobre didàctica de la música.
• Analitzar i interpretar les fonts històriques i documentals en relació amb la música.
• Dur a terme activitats d’investigació arxivística, hemerogràfica, bibliogràfica, etc., relacionades amb el camp de 

la música.
• Establir hipòtesis a partir de les dades disponibles i procedir a la confirmació o refutació mitjançant l’aplicació 

d’una metodologia científica.
• Fer treballs interdisciplinaris des de la perspectiva musical.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

L’objectiu del màster és proporcionar un coneixement avançat, en l’àmbit de la musicologia i de l’educació musical,
que permeti a l’estudiant conèixer les principals metodologies de recerca, anàlisi i interpretació de les fonts 
històriques, orals, documentals i didàctiques relatives a la música.

CENTRES DOCENTS • Facultat de Filosofia i Lletres
• Facultat de Ciències de l’Educació

• Conèixer l’entorn social i econòmic que envolta la professió musical.
• Saber reconèixer la diversitat i multiculturalitat en relació amb l’àmbit musical en l’entorn artístic i social que 

correspongui.
• Capacitat de comunicació oral per transmetre els coneixements adquirits, tant davant de públic especialitzat com

en activitats de divulgació.
• Utilitzar amb suficient destresa els mitjans informàtics i els diferents programaris de música que hi ha al mercat.
• Capacitat de comunicació escrita, amb la qualitat que correspon a una revista científica.

COMPETÈNCIES

TRANSVERSALS

PREU PER CRÈDIT Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.

RÈGIM D’ESTUDI Temps complet

MODALITAT

PERÍODE LECTIU

HORARI

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Semipresencial

Semestral

Matí i tarda

Català i també castellà
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ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

• Musicologia Històrica (itinerari recerca)

• Etnomusicologia (itinerari recerca)

• Educació Musical (itinerari recerca)

Especialitats

MÒDULS OPTATIUS

• Metodologia de la Recerca en Ciències de la Música II (obligatori per a l’especialitat Musicologia Històrica)
• Músiques i Cultures (obligatori per a l’especialitat Etnomusicologia)
• Didàctica de la Música (obligatori per a l’especialitat Educació Musical)
• Arxivística i Patrimoni Musical
• Processos d’Aprenentatge i Música

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAL

30 30 60

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials

MÒDULS OBLIGATORIS

• Treball de Recerca
• Metodologia de la Recerca en Ciències de la Música I



• L’expedient acadèmic
• El coneixement d’idiomes, com a mínim, a nivell de comprensió lectora, i en especial d’anglès, francès i italià
• El currículum
• Entrevista personal

ART I MUSICOLOGIA

MÀSTER EN PATRIMONI ARTÍSTIC A CATALUNYA

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

50

• Tenir una llicenciatura en Història de l’Art, Humanitats o Belles Arts o altres llicenciatures de l’àrea d’humanitats
(Història, Filologia, etc.).

• Tenir el títol d’arquitecte.
• Tenir altres títols homologats, equivalents o assimilables.
• També es poden admetre altres titulats de l’àmbit de les humanitats o les ciències socials, però l’admissió depèn

de la valoració del currículum i d’una entrevista personal amb el sol·licitant.

CRITERIS DE SELECCIÓ

PERFIL D’INGRÉS  Llicenciats i graduats interessats en la recerca i l’exercici crític en l’àmbit de la història de l’art, amb inquietuds 
culturals, i amb un nivell adequat de comprensió lectora, capacitat analítica i expressió oral i escrita.

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

ITINERARI Recerca

• Ser conscient del valor auxiliar que poden tenir altres disciplines humanístiques i cientificotècniques per
a la interpretació de les obres d’art en un context historicoartístic.

• Explorar noves estratègies interdisciplinàries.
• Reconèixer el valor que tenen el domini de la llengua, l’expressió i els recursos retòrics en la interpretació

i la crítica historicoartístiques.
• Plantejar un treball de camp i recopilar els materials necessaris. 
• Conèixer el context acadèmic i institucional en què ha de plantejar i desenvolupar la recerca.
• Conèixer la tradició historiogràfica relativa a l’art català i ser capaç de revisar críticament aquesta tradició en el

context de la bibliografia i dels debats acadèmics internacionals sobre temàtiques afins.
• Saber construir els seus propis arguments sobre el tema o objecte d’estudi.
• Ser capaç d’avaluar d’una manera realista i honesta la pròpia recerca i els resultats.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

L’estudiant ha d’aprendre a definir un tema o objecte d’estudi en l’àmbit del patrimoni artístic català i saber-hi 
aplicar una metodologia adequada, formulant interrogants i hipòtesis i orientant la recerca cap a l’obtenció d’uns
resultats originals. Amb aquest objectiu, l’estudiant es familiaritza amb recursos i àmbits propis de la disciplina:
tradició i context historiogràfics i crítics, paradigmes teòrics, enfocament interdisciplinari, institucions
patrimonials, etc.

CENTRE DOCENT Facultat de Filosofia i Lletres

• Treballar de manera autònoma i ser capaç de desenvolupar noves estratègies d’autoaprenentatge.
• Reconèixer el valor que pot tenir el diàleg i la cooperació amb especialistes d’altres disciplines.
• Capacitat de treballar en equip.
• Ser capaç d’aplicar els coneixements a la pràctica en diferents contextos professionals.
• Desenvolupar una gamma d’habilitats comunicatives, tant en el registre oral com escrit.
• Ser conscient dels valors deontològics que han de guiar l’activitat intel·lectual i professional.
• Discriminar entre recerca rellevant i divulgació cultural, i sense renunciar a les formes més exigents de la recerca,

reconèixer el valor que tenen la recerca original i el compromís intel·lectual per a la divulgació i la socialització 
de la cultura.

• Ser conscient de la rellevància social de la cultura i de la responsabilitat de l’historiador o crític de l’art en la 
valorització d’un patrimoni col·lectiu i de la força que pot tenir el discurs públic de l’historiador i el crític per
a la preservació del patrimoni cultural.

COMPETÈNCIES

TRANSVERSALS
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PREU PER CRÈDIT Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.

RÈGIM D’ESTUDI Temps complet

MODALITAT

PERÍODE LECTIU

HORARI

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Presencial

Semestral

Matí i tarda

Català i també castellà

ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

MÒDULS OBLIGATORIS

• L’Art a Catalunya i els Corrents Culturals Internacionals
• Treball de Recerca

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAL

40 20 60

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials

MÒDULS OPTATIUS

• Importacions, Corrents Forans i Produccions Locals en l’Art Antic de Catalunya
• El Patrimoni Artístic Medieval a Catalunya
• Obres, Models i Artistes en els Itineraris de l’Art Modern
• Cultura Visual i Modernització en la Catalunya Contemporània



ITINERARI Recerca

• Comprendre els debats filosòfics del pensament actual.
• Reconèixer extensivament i intensivament les diferents tendències del pensament actual europeu i americà

i els instruments metodològics requerits i adreçats a la recerca.
• Reconèixer l’argumentari dels principals debats contemporanis en el camp de la filosofia, la filosofia de la ciència,

la filosofia moral i política i l’estètica.
• Dominar exhaustivament la terminologia filosòfica i dels altres discursos culturals (científic, artístic, literari, 

sociològic, històric, mèdic).
• Relacionar els debats actuals amb la tradició humanística en el seu conjunt.
• Utilitzar i criticar terminologia filosòfica especialitzada.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

Proporcionar a l’estudiant els coneixements per comprendre els debats del pensament actual, i preparar-lo
metodològicament per continuar treballant-los en el futur.

• Expedient acadèmic.
• Coneixements de llengües, especialment anglès.

FILOSOFIA I HUMANITATS

MÀSTER EN LA FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA:
TENDÈNCIES I DEBATS

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

50

• Llicenciatura de Filologia, Lingüística, Traducció i Interpretació, Humanitats, Matemàtiques o àmbits afins.
• Diplomatura en àmbits afins als abans esmentats.
• Enginyeria en Informàtica, enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes o àmbits afins.
• Pot accedir-hi també, l’alumnat que tingui 180 crèdits cursats i totes les assignatures troncals i obligatòries

del primer cicle superades.
• Titulacions o cursos universitaris estrangers afins a les abans esmentades amb un mínim de 180 ECTS superats.

CRITERIS DE SELECCIÓ

PERFIL D’INGRÉS El màster s’adreça a alumnat del grau de Filosofia però no exclusivament; també s’adreça a titulats que tradicionalment
han tingut una vinculació amb aquests estudis: humanitats, filologies, física, matemàtiques, biologia, història,
història de l’art, sociologia, dret.

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

MÀSTER

INTERUNIVERSITARI

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (coordinadora)
UNIVERSITAT DE GIRONA

• Comprensió de la cultura humanística i científica contemporània.
• Capacitat d’intervenció en àmbits educatius i culturals contemporanis i en entorns no estrictament filosòfics.
• Capacitat de mirada crítica i constructiva envers altres disciplines.
• Capacitat de generació de dinàmica de grups i de dinàmiques comunicatives.
• Sensibilitat respecte a la diversitat d’opinions i als discursos de gènere.
• Capacitat de reflexió, d’anàlisi i de síntesi.
• Autonomia en l’aprenentatge.
• Habilitat en el tractament de les relacions interpersonals.
• Capacitat de treballar en equip, de coordinació i interdisciplinàriament.
• Habilitat argumentativa i deliberativa i de definició.
• Capacitat per a resoldre problemes.
• Domini del comentari de text.
• Capacitat d’organització i jerarquització de la informació i de reconeixement i gestió de les fonts essencials.
• Disseny i gestió de projectes.

COMPETÈNCIES

TRANSVERSALS

PREU PER CRÈDIT Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.

RÈGIM D’ESTUDI Temps complet

MODALITAT

PERÍODE LECTIU

HORARI

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Presencial

Semestral

Matí i tarda

Català i castellà

CENTRE DOCENT Facultat de Filosofia i Lletres
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ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

MÒDULS OBLIGATORIS

• Mòdul de Recerca

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAL

15 45 60

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials

MÒDULS OPTATIUS

• Ètiques Contemporànies
• Estètiques Contemporànies
• Filosofia de la Ciència i la Tecnologia
• Antropologia Filosòfica
• Metafísica



HISTÒRIA

MÀSTER EN ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

• Tenir el títol de graduat/ada o de llicenciat/ada en Història, Història de l’Art o altres títols superiors universitaris
equivalents o bé haver superat un nombre de crèdits igual o superior a 180 crèdits, sempre que incloguin la totalitat
dels continguts formatius comuns del títol que correspongui.

• Els candidats que tinguin altres estudis superiors universitaris, hauran d’haver cursat 24 crèdits ECTS d’assignatures
amb el contingut següent: Història i Arqueologia de les Civilitzacions Antigues (18 ECTS) i Introducció
a una Llengua Antiga (6 ECTS).

• En qualsevol cas, s’exigeix el coneixement bàsic de, com a mínim, dues de les llengües que s’utilitzen al màster 
(italià, francès i català o castellà).

CRITERIS DE SELECCIÓ  La selecció segueix les indicacions del programa Erasmus Mundus  quant a l’excel·lència dels candidats, la seva
motivació i els seus objectius professionals. La comissió de selecció aplicarà els criteris expressats a continuació:

• Currículum acadèmic: 50%
• Llengües antigues: 10%
• Llengües modernes: 20%
• Experiència en arqueologia de camp: 20%

La comissió es reserva el dret a convocar exàmens d’admissió en els quals els candidats hauran de demostrar
els seus coneixements en història, arqueologia i filologia de les civilitzacions antigues.

45PLACES DE NOU

INGRÉS

MÀSTER

INTERUNIVERSITARI

INFORMACIÓ GENERAL

• Formació metodològica i capacitació professional com a arqueòleg, així com una preparació per a l’activitat 
investigadora en els camps de l’arqueologia protohistòrica mediterrània, de l’arqueologia grega i romana
i de l’antiguitat tardana.

• Experiència teòrica i pràctica en arqueologia de camp (prospeccions, excavacions arqueològiques, etc.)
amb un bon coneixement de les metodologies i dels sistemes de registre.

• Anàlisi tecnicoarqueològica dels monuments històrics.
• Domini dels mètodes i tècniques de l’arqueologia territorial.
• Coneixement de la cultura material de les societats mediterrànies antigues.
• Familiaritzar-se amb el dibuix tècnic, el topogràfic i l’arquitectònic, la fotografia i les bases de dades informatitzades.
• Coneixement bàsic de les ciències de l’antiguitat relacionades amb l’arqueologia: història, filologia clàssica, 

epigrafia i numismàtica, i història de l’art clàssic.
• Coneixement de les línies d’investigació actuals de l’arqueologia.
• Formació bàsica en gestió del patrimoni arqueològic i de projectes culturals que tenen fonament en el patrimoni

arqueològic, sobretot pel que fa a les estratègies de difusió i del seu ús social.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

El màster es proposa introduir la investigació en arqueologia clàssica i protohistòrica del Mediterrani, així com
reforçar la investigació bàsica i la innovació teòrica i metodològica en programes i projectes nous.
Destaca el coneixement general de la cultura clàssica i la seva interpretació històrica. En relació amb la formació
experimental, es considerarà, en general, una formació àmplia en tècniques d’excavació, registre i anàlisi de les
dades obtingudes.
El programa preveu una major especialització en el segon curs, oferint cursos concentrats per afavorir la mobilitat
dels estudiants.

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI (coordinadora)
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
UNIVERSITÉ DE PROVENCE
UNIVERSITÀ DEGLI ESTUDI DI NAPOLI

www.urv.net

ITINERARIS • Recerca
• Professional

CENTRE DOCENT Facultat de Filosofia i Lletres

PERFIL D’INGRÉS El perfil de l’alumnat que opta a especialitzar-se en arqueologia procedeix essencialment dels estudiants d’Història
o d’Història de l’Art. Una part podrà provenir d’altres disciplines afins com Humanitats, Filologia Clàssica,
Antropologia Cultural o bé de qualsevol altre estudi universitari, si es tenen els requisits de formació previs
especificats en els criteris d’admissió.



PREU VIGENT
PER CRÈDIT

24 euros

13
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COMPETÈNCIES

TRANSVERSALS

• Capacitat d’aplicació del pensament crític, lògic i creatiu.
• Treball autònom i amb iniciativa.
• Capacitat d’aprenentatge en el treball en equip i de coordinar equips pluridisciplinaris.
• Resolució de problemes de manera efectiva.
• Saber plantejar un treball de manera coherent i saber comunicar-lo de manera efectiva.
• Preparació cultural sòlida.
• Compromís ètic i responsabilitat social.
• Aprendre a aprendre.

MODALITAT Presencial

HORARI Matí i tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ Català o castellà

ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAL

60 60

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

MÒDULS OBLIGATORIS

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/Document/Arqueologia-classica.pdf

• Arqueologia de la Ciutat i del Paisatge de la Protohistòria a l’Antiguitat Tardana
• Arqueologia de l’Arquitectura i Gestió del Patrimoni Arqueològic
• Economia, Comerç i Produccions Artístiques
• Treball de Recerca d’Arqueologia Clàssica



HISTÒRIA

MÀSTER EN ARQUEOLOGIA PREHISTÒRICA

INFORMACIÓ GENERAL

• Analitzar de manera crítica els plantejaments teoricometodològics que han guiat fins al moment la recerca en 
arqueologia prehistòrica.

• Analitzar una problemàtica historicoarqueològica concreta.
• Seleccionar i aplicar els mètodes i tècniques més efectius per a cada problema i moment de la recerca o treball 

arqueològic.
• Planificar com desenvolupar una recerca específica o una intervenció de camp.
• Assolir un cert nivell de capacitat oral i escrita.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

Desenvolupar els coneixements i les competències necessaris per obtenir un coneixement avançat en el camp
de l’arqueologia prehistòrica que permetin a l’estudiant tant desenvolupar la capacitat investigadora com capacitar-
lo per al futur exercici de la professió d’arqueòleg.

ITINERARIS • Recerca
• Professional

CENTRE DOCENT Facultat de Filosofia i Lletres

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

50

• Tenir una llicenciatura d’Història, d’Antropologia, d’Història de l’Art, de Geografia o d’Humanitats.
• Titulacions afins expedides per les autoritats competents de l’Espai Europeu d’Educació Superior o equivalents 

de tercers països.
• També pot accedir al màster l’alumnat de les llicenciatures abans esmentades amb 180 crèdits cursats i totes 

les assignatures troncals i obligatòries de primer cicle superades. 

CRITERIS DE SELECCIÓ • Nota mitjana de l’expedient acadèmic.
• Experiència en arqueologia de camp.
• Coneixement bàsic de, com a mínim, dues de les llengües en què s’imparteix el màster.
• No és imprescindible el grau d’Història, encara que es valorarà el fet d’estar familiaritzat amb aquesta disciplina

i haver cursat assignatures d’arqueologia prehistòrica.
• A criteri de la Comissió d’Admissió, es poden dur a terme entrevistes personals per tal d’ampliar i completar la

informació sobre els candidats.

PLACES DE NOU

INGRÉS

PERFIL D’INGRÉS El perfil de l’estudiant al qual va dirigit és el de llicenciats o graduats en Història, Història de l’Art, Humanitats,
Antropologia, Biologia o Geologia. El perfil de recerca s’adreça principalment als que vulguin seguir una carrera
d’investigador o de professor, i el perfil professional està adreçat als que vulguin desenvolupar una carrera en el
camp de l’arqueologia de salvament, la gestió del patrimoni, etc.

PREU PER CRÈDIT Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.

COMPETÈNCIES

TRANSVERSALS

• Capacitat de treball en equips multidisciplinaris
• Saber aplicar el raonament crític i el pensament analític
• Capacitat de comunicació oral i escrita
• Capacitat d’organització i planificació
• Tenir iniciativa.

MODALITAT Presencial

HORARI Matí i tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ Català, castellà i anglés

RÈGIM D’ESTUDI Temps complet i temps parcial

PERÍODE LECTIU Semestral
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MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials

ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAL

30 30 60

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

MÒDULS OBLIGATORIS

• Teories i Mètodes en Arqueologia I
• Treball de Recerca (per a l’alumnat que vulgui fer un itinerari de Recerca)
• Pràctiques de Camp i de Laboratori (per a l’alumnat que vulguin fer un itinerari Professionalitzador)

MÒDULS OPTATIUS

• Ciències i Tècniques Aplicades a l’Arqueologia
• Arqueologia Mediterrània
• Teories i Mètodes en Arqueologia II
• Arqueologia d’Amèrica



HISTÒRIA

MÀSTER EN CIÈNCIES DE L’ANTIGUITAT
I DE L’EDAT MITJANA

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

50

• Tenir una llicenciatura d’Història, d’Història de l’Art o de Filologia.
• Tenir un títol de grau d’humanitats, de ciències socials o un altre grau universitari. Els titulats en ciències socials

o altres àmbits acadèmics han de demostrar una formació suficient en humanitats.
• Pot accedir-hi també, l’alumnat de les llicenciatures abans esmentades amb 180 crèdits cursats i totes les 

assignatures troncals i obligatòries de primer cicle superades.

CRITERIS DE SELECCIÓ • Títol previ i expedient acadèmic
• Currículum
• Coneixement de llengües clàssiques
• Coneixement d’idiomes moderns
• Experiència professional
• Experiència investigadora o publicacions
• Carta explicativa de la motivació pels estudis

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

• Conèixer i comprendre en la seva diversitat, els diferents mètodes, la tradició i l’actualitat científica de la Filologia
Clàssica, de la Història Antiga i Medieval, de les Ciències i Tècniques Historiogràfiques i de l’Arqueologia aplicades
a la recerca sobre l’antiguitat i l’edat mitjana.

• Desenvolupar la capacitació investigadora i comunicadora individual en qualsevol d’aquests camps específics. 
• Saber aplicar els coneixements i els recursos instrumentals adquirits a la solució de problemes filològics, històrics,

arqueològics o documentals.
• Aprendre a investigar en grup i en contextos interdisciplinaris sobre la problemàtica pròpia de l’antiguitat i l’edat

mitjana.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

Proporcionar les bases científiques i metodològiques que permetin desenvolupar els coneixements i les competències
de l’alumnat en l’estudi de l’antiguitat i de l’edat mitjana, amb vista a la seva dedicació investigadora, docent o
professional.

ITINERARI Recerca

CENTRE DOCENT Facultat de Filosofia i Lletres

PERFIL D’INGRÉS L’estudiant ha de tenir un grau de Filologia Clàssica, d’Història o d’altres titulacions d’humanitats. Els estudiants
que tinguin un altre títol de grau han de demostrar una formació suficient en l’àmbit de les humanitats o en
matèries afins (180 ECTS).

PREU PER CRÈDIT Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.

COMPETÈNCIES

TRANSVERSALS

• Desenvolupar el raonament crític aplicat a la solució de problemes científics i en el marc estricte de l’ètica 
professional.

• Obtenir i sistematitzar dades de la documentació textual o arqueològica i de la tradició científica. 
• Dissenyar o planificar accions de recerca i gestionar i sintetitzar la informació adequada.
• Fer presentacions idònies del material gestionat o generat i dels resultats obtinguts.
• Aplicar en grups el treball interdisciplinari o de cada disciplina a les problemàtiques genèriques.
• Aprendre a gestionar el temps i l’autoaprenentatge i a interioritzar la diversitat social i científica.

MODALITAT Presencial i semipresencial

HORARI Matí i tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ Català (majoritàriament) i també castellà

RÈGIM D’ESTUDI Temps complet

PERÍODE LECTIU Semestral
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MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials

ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAL

25 35 60

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

MÒDULS OBLIGATORIS

• Estudis Avançats en Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana
• Treball de Recerca

MÒDULS OPTATIUS

• Estudis Avançats en Filologia Llatina
• Estudis Avançats en Filologia Grega
• Estudis Avançats en Història Antiga
• Estudis Avançats en Història Medieval
• Estudi i Edició de Textos, de Còdexs i de Diplomes
• Aplicacions Arqueològiques



HISTÒRIA

MÀSTER EN HISTÒRIA COMPARADA,
SEGLES XVI-XX

• Analitzar, sintetitzar i interrelacionar fets i conceptes històrics des d'una perspectiva crítica.
• Establir hipòtesis a partir de dades disponibles i procedir a la seva confirmació o refutació mitjançant l'aplicació

d'una metodologia científica.
• Realitzar activitats d'investigació arxivística, bibliogràfica, hemerogràfica, audiovisual i informàtica.
• Treballar interdisciplinàriament.
• Presentar per escrit, amb la qualitat que correspon a un article d'una revista científica, els resultats del treball 

d'investigació realitzat.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

Oferir un coneixement ampli, detallat i actualitzat de la història moderna i contemporània, fonamentalment de
Catalunya, Espanya i Europa, sense deixar de banda, tanmateix, altres àmbits geopolítics i culturals de gran
importància al món actual com ara el món arabomusulmà o la zona que podríem anomenar el territori exotomà
i que s’estén  de Turquia fins al Caucas i bona part de l'Orient Mitjà i fins als Balcans a l'Europa de l'Est.
Aquests coneixements faran referència no només a continguts temàtics, sinó també a les diferents línies d'anàlisi
historiogràfica, tant des del punt de vista de la interpretació dels processos històrics com de la metodologia per
a la seva investigació.
En finalitzar el màster l'estudiant serà capaç de:

• Desenvolupar els coneixements i la comprensió adequada de les dades bàsiques de la història social, econòmica,
política i cultural del món modern i contemporani.

• Conèixer els principals corrents historiogràfics actuals, tant des del punt de vista de la interpretació dels processos
històrics com de la metodologia per a analitzar-los i investigar-los.

• Aprofundir en l'anàlisi dels processos històrics a partir del coneixement de diferents realitats espaciotemporals.
• Relacionar les condicions socials amb els conflictes que es plantegen en una determinada societat en un moment

històric concret.
• Analitzar i reflexionar sobre els problemes relatius a una sèrie de països i cultures sobre els quals existeix

un profund desconeixement.

PREU VIGENT
PER CRÈDIT

28 euros

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

25

• Tenir el títol de llicenciat/ada o de graduat/ada en Història o altres carreres d'humanitats o ciències socials.
• Tenir el títol de diplomat/ada.
• Títols estrangers homologats o assimilats.

CRITERIS DE SELECCIÓ • Títol previ amb què s'accedeix al màster (tenen prevalència els titulats/des - llicenciatures o graus - en Història)
• Expedient acadèmic
• Coneixement d'idiomes
• Entrevista personal

PERFIL D’INGRÉS  El perfil d’ingrés al màster requereix una formació prèvia en l'àmbit de les humanitats o de les ciències socials.

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

ITINERARI Recerca

CENTRE DOCENT Facultat de Filosofia i Lletres

MODALITAT Presencial

HORARI Tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ Català i castellà



ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAL

30 30 60

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

MÒDULS OBLIGATORIS

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/Document/Historia-comparada.pdf

• Treball de Recerca
• La Història Contemporània: Pensament, Teoria i Mètodes

MÒDULS OPTATIUS

• Cultures Polítiques del Segle XX. Feixisme, Comunisme, Democràcia
• Història de la Llibertat (Europa i el Món Atlàntic, Segles XVIII-XX)
• La Dictadura Franquista i la Transició a la Democràcia
• La Matriu Crítica dels Conflictes Actuals, Amazics, Àrabs, Jueus i Turcs al Món Contemporani
• Dictadura i Democràcia a Catalunya i a Espanya (1931-1986)
• Religió, Cultura i Identitats a l’Època Moderna
• Societat, Nació i Nacionalismes

19

18



HISTÒRIA

MÀSTER EN HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

CRITERIS DE SELECCIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

25PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

ITINERARIS • Acadèmic
• Recerca

PERFIL D’INGRÉS El perfil d’ingrés al màster requereix una formació prèvia en humanitats o ciències socials, preferentment
en Història.
En el cas provenir de titulacions diferents de la d’Història, es pot exigir la realització de fins a 30 crèdits
de complements de formació.

 La selecció dels candidats als estudis que condueixen al màster d’Història Contemporània es farà valorant
els aspectes següents:

• Títol previ amb el qual s’accedeix, donant prioritat a la possessió d’una llicenciatura o grau d’Història.
• Expedient acadèmic per als que hagin obtingut el títol previ els darrers 5 anys.
• Experiència investigadora.
• Experiència professional.
• Publicacions.
• Estades acadèmiques a l’estranger i coneixement d’idiomes.
• Obtenció d’ajuts o beques de recerca.

REQUISITS D’ADMISSIÓ  Per accedir al màster és necessari:
• Ser llicenciat en Història o Geografia o Filosofia i Lletres (en alguna de les especialitats d’Història),

o bé en alguna de les llicenciatures d’humanitats o ciències socials.
• Podran accedir també els alumnes que tinguin alguns dels actuals títols de diplomat universitari d’humanitats

o ciències socials. En aquest cas, s’hauran de cursar 120 crèdits del màter.

MÀSTER

INTERUNIVERSITARI

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (coordinadora)
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENÉNDEZ PELAYO

www.uam.es

CENTRE DOCENT Facultat de Filosofia i Lletres

OBJECTIUS
FORMATIUS

El màster d’Història Contemporània ofereix un aprofundiment, una ampliació i una millora dels coneixements
adquirits en el grau d’Història o en altres graus, amb vistes a la consecució d’una capacitat investigadora
que permeti als estudiants ser originals en el desenvolupament de treballs historiogràfics.
En finalitzar el màster, l’estudiant ha de ser capaç de:

• Desenvolupar un projecte d’investigació enfrontant-se a espais de coneixement més amplis i multidisciplinaris.
• Integrar coneixements i formular judicis que s’enfrontin a les responsabilitats socials i morals del treball historiogràfic.

Desenvolupar i millorar la seva comunicació oral i escrita, amb èmfasi especial en la presentació i justificació
de tesis acadèmiques davant dels companys i dels professors.

• Abordar la realització d’una tesi doctoral de manera autònoma.

COMPETÈNCIES • Analitzar, sintetitzar i interrelacionar fets i conceptes històrics des d’una perspectiva crítica.
• Establir hipòtesis a partir de les dades disponibles i procedir a la confirmació o refutació mitjançant l’aplicació

d’una metodologia científica.
• Dur a terme activitats d’investigació arxivística, bibliogràfica, hemerogràfica, audiovisual i informàtica.
• Treballar interdisciplinàriament.
• Presentar per escrit, amb la qualitat corresponent a una publicació científica, els resultats del treball d’investigació

dut a terme.

MODALITAT Presencial

HORARI Tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ Català i castellà

PREU VIGENT

PER CRÈDIT

22 euros



• Els mòduls optatius estan agrupats per àmbits temàtics. Aquests àmbits són els següents:
• L’Estat i l’espai públic
• Societat, nacions i nacionalisme
• Història de les societats rurals

L’estudiant ha d’escollir un dels àmbits temàtics optatius i cursar-ne 15 crèdits. Els 15 crèdits restants els pot fer amb mòduls d’altres àmbits
temàtics o d’aquest mateix.

ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAL

30 30 60

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

MÒDULS OBLIGATORIS

• Iniciació a la Recerca
• Ensenyament en Xarxa
• Cicle de Conferències

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/Document/Historia-contemporania.pdf

MÒDULS OPTATIUS
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LLENGUA I LITERATURA

MÀSTER EN ADQUISICIÓ DE L’ANGLÈS
I COMUNICACIÓ INTERCULTURAL

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

• Tenir el títol de llicenciat, graduat, enginyer, arquitecte superior o tècnic.
• S’hi poden admetre també, els estudiants que hagin superat un nombre de crèdits ECTS igual o superior a 180

d’estudis superiors cientificotècnics.
• Bachelors of Arts (BA) i titulacions universitàries afins i mestres especialitat de Llengua Estrangera (anglès).

PERFIL D’INGRÉS  És un programa obert a alumnes de diferents àrees que vulguin formar-se en una nova especialitat, amb un bon
nivell d’anglès.

CRITERIS DE SELECCIÓ • Domini de l’anglès a nivell de Proficiency (acreditat mitjançant títol o una entrevista).
• Entrevista

INFORMACIÓ GENERAL

• Analitzar les necessitats i dur a terme dissenys curriculars de l’ensenyament de l’anglès per atendre les necessitats
específiques de les empreses i institucions.

• Utilitzar les tecnologies per a l’ensenyament de l’anglès.
• Codificar i analitzar dades en múltiples idiomes de diverses comunitats multilingües europees.
• Implementar programes lingüístics de mediació i traducció per a la població immigrant.
• Dissenyar i desenvolupar projectes de gestió cultural.
• Realitzar investigacions en l’àmbit de la comunicació intercultural.
• Aprendre de manera autònoma.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

CENTRE DOCENT Facultat de Filosofia i Lletres

ORIENTACIÓ Acadèmic i professional

OBJECTIUS FORMATIUS Proporcionar una formació teòrica i aplicada en l’adquisició i l’ús de llengües en nous contextos de multilingüisme
i multiculturalitat i, en particular, en l’adquisició i l’ensenyament de l’anglès com a llengua internacional.
En finalitzar el màster l’estudiant ha de ser capaç de:

• Entendre l’adquisició i ús de l’anglès en el context multilingüístic i multicultural europeu.
• Analitzar el desenvolupament bilingüe i multilingüe a partir d’un enfocament interdisciplinari.
• Incidir en els processos implicats en l’adquisició de l’anglès com a primera i segona llengua.
• Entendre la interacció entre llengua, identitat, cultura, educació i comerç.
• Expressar i compartir els coneixements amb professionals de diferents àrees: sociòlegs, professors, agents de

política lingüística, agents socials de mediació lingüística.
• Conèixer les estratègies i els problemes de la comunicació intercultural.

ITINERARIS • Adquisició i Ús de la Llengua en Contextos Multiculturals
• Ensenyament de l’Anglès

HORARI Tarda

PREU PER CRÈDIT Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.
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ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

• Adquisició i Ús de la Llengua en Contextos Multiculturals

• Ensenyament de l’Anglès

Itineraris

MÒDULS

• Teoria i Mètodes en l’Adquisició de Llengües
• Habilitats Acadèmiques en Llengua Anglesa
• Comunicació Intercultural: Pragmàtica de la Llengua i la Cultura Angleses
• Adquisició de la Sintaxi i del Lèxic de l’Anglès en Primeres i Segones Llengües
• Ensenyament de l’Anglès i Metodologia CLIL
• Pràcticum
• Projecte

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials



LLENGUA I LITERATURA

MÀSTER EN CIÈNCIA COGNITIVA I LLENGUATGE

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

25

• Llicenciats en Psicologia, Filosofia, Lingüística, Traducció i Interpretació o qualsevol filologia.
• També poden accedir-hi altres titulats amb el vistiplau d’un professor tutor del programa.
• Nivell d’anglès equivalent al B2 del marc europeu comú de referència d’Europa.

PERFIL D’INGRÉS  El perfil de l’estudiant d’aquest màster és el de llicenciats en Psicologia, Filosofia, Lingüística, Traducció i
Interpretació o qualsevol Filologia.

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

MÀSTER

INTERUNIVERSITARI

UNIVERSITAT DE BARCELONA (coordinadora)
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
UNIVERSITAT DE GIRONA

www.ub.edu

CRITERIS

DE SELECCIÓ

Tenen preferència els llicenciats en Psicologia, Filosofia, Lingüística, Traducció i Interpretació o Filologia.

OBJECTIUS
FORMATIUS

El programa introdueix a la recerca del llenguatge i la cognició des de tres perspectives científiques: la del
lingüista, la del psicòleg cognitiu i la del filòsof analític, a fi de proporcionar, en cada cas, una formació
interdisciplinària que capaciti l’alumne a seguir de prop les aportacions de les altres dues perspectives que siguin
necessàries per a la investigació, en el seu àmbit específic. El programa inclou també la possibilitat d’obtenir una
formació acadèmica avançada de caràcter interdisciplinari en aquests tres àmbits.

PREU VIGENT
PER CRÈDIT

24 euros

CENTRE DOCENT Facultat de Filosofia i Lletres

ITINERARIS • Acadèmic
• Recerca

COMPETÈNCIES • Conèixer els principis que configuren la ciència cognitiva amb una visió interdisciplinària de les interaccions que
es donen en els enfocaments lingüístic, psicolingüístic i filosòfic.

• Capacitat d’anàlisi i reflexió sobre l’estructura i el funcionament del llenguatge natural en cadascun dels seus
nivells o components.

• Domini crític de les principals teories que estudien la ment.
• Domini crític dels problemes que es planteja la filosofia analítica.
• Conèixer els principis en què es basa el processament del llenguatge natural i capacitat pràctica per treballar en

aquest àmbit.
• Aptitud per desenvolupar recerca bàsica o aplicada en algun dels àmbits de la ciència cognitiva.

MODALITAT Presencial

HORARI Matí i tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ Català, castellà i anglès



ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OBLIGATORIS CONDICIONATS OPTATIUS TOTAL

20 10 30 60

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

MÒDULS OBLIGATORIS

• Treball de Recerca

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/Document/Ciencia-cognitiva-llenguatge,0.pdf

MÒDULS OBLIGATORIS CONDICIONATS

• Fonaments i Principis del Llenguatge
• The Nature of Language
• Processos d Integració Multisensorial
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LLENGUA I LITERATURA

MÀSTER EN EL CATALÀ I EL CASTELLÀ COM
A LLENGÜES ESTRANGERES

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

50

• Tenir una llicenciatura de Filologia Hispànica, Filologia Catalana, o una altra filologia, Lingüística, Teoria
de la Literatura i Literatura Comparada, Humanitats, Traducció i Interpretació o Ciències de la Comunicació.

• Tenir una diplomatura de Mestre o graduats del catàleg europeu de titulacions oficials afins al màster.
• També pot accedir al màster l’alumnat de les llicenciatures abans esmentades amb 180 crèdits cursats i totes 

les assignatures troncals i obligatòries del primer cicle superades.

CRITERIS DE SELECCIÓ • Titulació
• Expedient acadèmic
• Coneixement del català i de l’espanyol (els estudiants estrangers)
• Document explicatiu de la motivació per als estudis en el cas de les titulacions afins
• Entrevista amb la comissió d’admissió en el cas de sol·licituds especials

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

• Exposar i valorar els mecanismes mentals que permeten l’adquisició de la primera llengua o llengua materna
i de les llengües estrangeres. 

• Formular, exposar i valorar la gramàtica explícita que ret compte del coneixement gramatical implícit assolit per 
un parlant nadiu i no nadiu d’una llengua.

• Analitzar, presentar i discutir els condicionants pragmàtics, socioculturals i sociolingüístics que intervenen
en el desenvolupament de la competència comunicativa dels parlants nadius i no nadius.

• Reconèixer els errors comesos en el procés evolutiu de l’adquisició de les primeres i segones llengües com
a indicis de les característiques de la interllengua dels parlants. 

• Avaluar el coneixement gramatical implícit que té l’individu en procés d’adquisició d’una llengua en cada un dels
estadis evolutius i diferenciar-los de problemàtiques específiques.

• Fer una valoració crítica dels diversos corrents metodològics emprats per a l’ensenyament de les llengües 
estrangeres.

• Avaluar els materials existents per a l’ensenyament i decidir-ne l’aplicabilitat en cada situació i crear materials 
nous. 

• Saber aplicar a la recerca les eines i els recursos informàtics.
• Desenvolupar-se autònomament en un context d’aprenentatge i fer una valoració crítica de situacions d’aprenentatge

alienes.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

L’objectiu del màster és formar professionals que  puguin treballar en qualsevol àmbit relacionat amb la llengua
catalana i espanyola com a segones llengües i llengües estrangeres.

ITINERARI Professional

CENTRE DOCENT Facultat de Filosofia i Lletres

PERFIL D’INGRÉS El perfil de l’estudiant al qual va dirigit és el de llicenciat o graduat de Filologia Catalana o Hispànica, d’altres
filologies romàniques, de Traducció i Interpretació, i d’altres professionals graduats que treballin en àmbits afins.

COMPETÈNCIES

TRANSVERSALS

• Treballar de manera autònoma i ser capaç de desenvolupar processos d’autoaprenentatge.
• Desenvolupar mecanismes de valoració i crítica.
• Portar a terme una cerca bibliogràfica de qualsevol tema vinculat.
• Localitzar, seleccionar i valorar els recursos en línia disponibles.
• Portar a terme una recerca d’informació emprant els recursos i eines informàtiques.
• Ser capaç de fer una mostra de camp de l’adquisició del CLE i/o de l’ELE.
• Capacitat de treballar tant individualment com en grup.
• Capacitat de transmetre els coneixements a persones en formació.
• Capacitat de valorar la incorporació de propostes noves en un treball en curs.
• Valorar diversos tipus de metodologia de treball en equip.
• Adaptar els coneixements adquirits en l’àmbit de la Filologia Espanyola i Catalana a altres filologies

i  àmbits no filològics.

MODALITAT Presencial

IDIOMA D’IMPARTICIÓ Català i també castellà

RÈGIM D’ESTUDI Temps complet

PERÍODE LECTIU Semestral

PREU PER CRÈDIT Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.
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ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAL

45 15 60

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

MÒDULS OBLIGATORIS

• Adquisició Lingüística i Competència Comunicativa
• Lingüística i Llengües Estrangeres
• Recursos per a l’Estudi de les Llengües Estrangeres
• Pràcticum

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials



LLENGUA I LITERATURA

MÀSTER EN ESTUDIS ANGLESOS AVANÇATS:
LITERATURA I CULTURA

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

40

• Tenir una llicenciatura, o un títol de grau de 240 crèdits ECTS, o un títol de grau de 180 crèdits ECTS.
• També poden accedir-hi els estudiants que estiguin cursant un doctorat.
• També pot accedir al màster  l’alumnat de les llicenciatures abans esmentades que hagin cursat 180 crèdits i amb

totes les assignatures troncals i obligatòries del primer cicle superades.
• Els llicenciats i graduats que no siguin de Filologia Anglesa han d’acreditar haver superat l’examen de Cambridge

nivell Proficiency o el TOEFL (550, 213 CBT, 79 IBT).
• La Comissió del màster valora si els titulats i estudiants de doctorat d’altres àmbits que no siguin les humanitats,

són aptes per accedir-hi.

CRITERIS DE SELECCIÓ • L’expedient acadèmic. Es donarà prioritat, si escau, als titulats d’estudis afins a la Filologia Anglesa.
• L’experiència professional
• El nivell de domini de l’anglès

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

• Demostrar un nivell de coneixement molt alt dels principals textos literaris, manifestacions culturals i corrents 
teòrics que integren la cultura, en un sentit ampli, de les diverses àrees geogràfiques de parla anglesa, com també
dels processos històrics pels quals s’ha format aquesta cultura i del desenvolupament dels corrents acadèmics 
que l’estudien.

• Desenvolupar la pròpia aportació original en el context de la investigació avançada en àmbits dels estudis literaris
i culturals en llengua anglesa.

• Contribuir a millorar els vincles entre cultures des del coneixement profund de la parla anglesa, en l’àmbit acadèmic
però també, si s’escau, professional dins la gestió cultural o l’educació.

• Analitzar i interpretar textos literaris i altres manifestacions culturals en anglès aplicant mètodes acadèmics 
derivats dels diferents models teòrics multidisciplinaris.

• Usar metodologies i eines de recerca pròpies dels corrents dels estudis literaris culturals actuals al món de parla
anglesa.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

Proporcionar una formació avançada en la recerca relacionada amb els àmbits de la literatura i la cultura en
anglès. A diferència de la majoria de màsters similars que s’ofereixen arreu d’Europa i de l’Estat espanyol, ofereix
estudis literaris i estudis culturals simultàniament.

ITINERARI Recerca

CENTRE DOCENT Facultat de Filosofia i Lletres

PERFIL D’INGRÉS Aquest màster s’adreça, principalment, a:
• Llicenciats de Filologia Anglesa i titulats del grau que pugui substituir aquesta llicenciatura.
• Titulats de graus relacionats amb altres llengües i literatures modernes que demostrin domini de la llengua anglesa

a nivell Proficiency o equivalent TOEFL.
• Llicenciats, graduats i estudiants de programes de doctorat convencionals de l’àmbit de les ciències humanes i

els estudis artístics que demostrin domini de la llengua anglesa a nivell Proficiency o equivalent TOEFL.

• Millora de la capacitat d’aprenentatge.
• Ús de les noves tecnologies a l’aprenentatge i la recerca.
• Resolució de problemes relacionats amb la comprensió de textos.
• Millora de la comunicació oral i escrita en llengua anglesa i de la qualitat en la comunicació intercultural.
• Capacitat de comprensió intercultural i apreciació de la diversitat.
• Capacitat per aplicar els coneixements a la pràctica.
• Millora de la capacitat de síntesi i d’anàlisi.
• Capacitat d’organització i planificació.
• Capacitat de cercar i utilitzar diverses fonts d’informació.
• Capacitat de crítica i autocrítica.
• Capacitat de treballar de forma autònoma, com també en equip i tant en equips interdisciplinaris com en contextos

internacionals.
• Capacitat per generar noves idees.
• Habilitats de recerca.

COMPETÈNCIES

TRANSVERSALS
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PREU PER CRÈDIT Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.

MODALITAT Presencial

HORARI Tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ Anglès i ocasionalment castellà i català.

RÈGIM D’ESTUDI Temps complet

PERÍODE LECTIU Semestral

ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAL

40 20 60

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

MÒDULS OBLIGATORIS

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials

• Estudis Literaris i Culturals Avançats Nord-americans
• Estudis Literaris i Culturals Avançats Britànics
• Mètodes de Recerca i l’Aplicació als Estudis Literaris i Culturals en Anglès



ITINERARI Recerca

• Solucionar els problemes lingüístics, a partir del domini de la llengua estàndard i dialectal.
• Controlar les possibilitats que el codi lingüístic ofereix pel que fa als graus de formalitat i als contextos d’ús.
• Dominar els mètodes bàsics d’investigació en llengua i literatura catalana.
• Conèixer les implicacions lingüístiques del fet literari.
• Relacionar la tradició literària catalana amb la tradició europea.
• Dominar els mecanismes interns de funcionament del text literari i de les seves estratègies de lectura.
• Conèixer el funcionament social de la llengua catalana.
• Aplicar els mètodes d’anàlisi històrica i social de la literatura.
• Donar resposta a qüestions avançades de fonologia, morfologia, sintaxi i semàntica.
• Obtenir dades pertinents a partir de les fonts documentals o experimentals i gestionar la informació

de manera adequada.
• Emprar els principals instruments bibliogràfics per als estudis literaris i lingüístics.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

L'objectiu del màster és proporcionar una formació específica en estudis de llengua i de literatura catalana que,
permeti una orientació cap a la investigació

En finalitzar el màster l'estudiant serà capaç de:
• Tenir un domini instrumental de llengües, especialment de la llengua catalana.
• Gestionar nous enfocaments en l'àmbit lingüístic i literari.
• Desenvolupar la seva activitat en el camp de la investigació relacionat amb els coneixements lingüístics i literaris.
• Aplicar professionalment aspectes socials de l'ús de la llengua.
• Analitzar els models de llengua estàndard.

PREU VIGENT
PER CRÈDIT

28 euros

• L’expedient acadèmic
• Si es considera oportú, es podran realitzar entrevistes personalitzades o arbitrar altres procediments de selecció.

LLENGUA I LITERATURA

MÀSTER EN ESTUDIS CATALANS:
LLENGUA I LITERATURA I LES SEVES APLICACIONS

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

25

• Tenir el títol de llicenciat/ada o graduat/ada, o d'enginyer/a/ arquitecte/a superior o tècnic/a. També es podran 
admetre els estudiants que hagin superat un nombre de crèdits igual o superior a 180 crèdits ECTS d'estudis
superiors cientificotècnics.

• A més dels llicenciats en l'actual titulació de Filologia Catalana, podran accedir al màster els llicenciats en altres
titulacions de Filologia, Humanitats, Ciències de la Comunicació i Traducció i Interpretació, els futurs graduats
en titulacions afins i l’estudiantat que tingui títols estrangers homologats o assimilats. La comissió d'admissió
pot establir criteris específics i proposar formació complementària per a estudiants procedents d'àrees de
coneixement més allunyades.

CRITERIS DE SELECCIÓ

PERFIL D’INGRÉS  El perfil idoni de l’estudiant és la formació prèvia en els àmbits de les humanitats, ciències de l'educació, ciències
de la comunicació, traducció i interpretació i afins.

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

CENTRE DOCENT Facultat de Filosofia i Lletres

MODALITAT Presencial

HORARI Tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ Català
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MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/Document/Estudis-catalans.pdf

ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAL

25 35 60

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

MÒDULS OBLIGATORIS

• Treball de Recerca
• Llengua Catalana i Textos Literaris

MÒDULS OPTATIUS

• Components Gramaticals i Anàlisi Lingüística
• Literatura Catalana i Tradició Europea
• Cultura i Societat en la Literatura Catalana
• Lectura i Gèneres Literaris
• Planificació Lingüística, Estandardització i Variació Funcional
• Variació Dialectal i Canvi Lingüístic



LLENGUA I LITERATURA

MÀSTER EN LITERATURA COMPARADA:
ESTUDIS LITERARIS I CULTURALS

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

25

Tenir el títol de llicenciat/ada o graduat/ada o d'enginyer/a/arquitecte/a superior o tècnic/a. També es podran
admetre estudiants que hagin superat un nombre de crèdits igual o superior a 180 crèdits ECTS d'estudis superiors
cientificotècnics.

CRITERIS DE SELECCIÓ  Es prioritzaran els/les estudiants que tinguin coneixements previs en àmbits del coneixement afins al màster,
com són la teoria de la literatura i la literatura comparada, les literatures modernes i antigues, la filologia,
la filosofia, la història de l'art, les humanitats, la traducció, els estudis de cinema i teatre, el periodisme,
la comunicació audiovisual, la sociologia, l'antropologia.

PERFIL D’INGRÉS  El perfil d’ingrés al màster requereix una formació prèvia en l'àmbit de les humanitats o ciències socials.

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

• Analitzar i interpretar els textos i aplicar-hi els diferents models teòrics i genèrics.
• Treballar de manera interdisciplinària en entorns diversos.
• Realitzar aportacions creatives i originals a l'estudi comparatista dels textos literaris i culturals.
• Aplicar les tècniques d'anàlisi cultural als diferents estudis tot respectant els fonaments ideològics presents

en els contextos diversos.
• Demostrar un compromís ètic contra les desigualtats.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

El màster, des d'una perspectiva interdisciplinària, aporta una formació en un dels camps més actius dels estudis
humanístics d’avui dia: la literatura comparada i, en general, els estudis sobre la cultura actual, contemplada
principalment des d’un  vessant textual i discursiu.

En finalitzar el màster, l'estudiant serà capaç de:
• Demostrar un coneixement exhaustiu dels principals corrents teòrics que han integrat i integren la reflexió sobre

la literatura, i podrà aprofundir en la tradició literària occidental.
• Comprendre els processos històrics de la disciplina a partir dels canvis de paradigma.
• Identificar les perspectives diverses de la literatura i la seva relació amb altres disciplines i pràctiques culturals.
• Desenvolupar la seva pròpia aportació original en el context de la investigació avançada i/o l'aplicació professional.
• Afrontar i resoldre de manera creativa qüestions actuals de l'estudi de la literatura i la cultura en el context

multicultural contemporani.

MODALITAT Presencial

CENTRE DOCENT Facultat de Filosofia i Lletres

ITINERARI Recerca

HORARI Matí i tarda

IDIOMA D’IMPARTICIÓ Català i castellà

PREU VIGENT
PER CRÈDIT

28 euros
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• Estudis Culturals
• Estudis de Génere i Sexualitat
• Literatura Comparada: Tradicions Literáries II
• Literatura i Altres Arts

ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

MÒDULS OBLIGATORIS

• Metodologia dels Estudis Literaris

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: : www.uab.cat/Document/Literatura-comparada,1.pdf

MÒDULS OBLIGATORIS CONDICIONATS

DISTRIBUCIÓ OBLIGATORIS OBLIGATORIS OPTATIUS TOTALS

DELS CRÈDITS: CONDICIONATS

20 20/30/40 20/10/0 60

• Gèneres i Textos: Pràctiques d’Anàlisi
 Literatures Postcolonials

MÒDULS OPTATIUS



PREU PER CRÈDIT Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.

RÈGIM D’ESTUDI Temps complet

MODALITAT

PERÍODE LECTIU

HORARI

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Presencial

Semestral

Tarda

Castellà

• Titulació.
• Expedient acadèmic.
• Coneixement de l’espanyol (per a estudiants estrangers).
• Document explicatiu de la motivació pels estudis en el cas de titulacions afins.

LLENGUA I LITERATURA

MÀSTER EN LLENGUA ESPANYOLA
I LITERATURA HISPÀNICA

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

50

• Tenir una llicenciatura de Filologia Hispànica o una altra filologia, de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada,
d’Humanitats, de Traducció i Interpretació, de Ciències de la Comunicació o llicenciatures d’àmbits afins o una 
diplomatura de Mestre.

• Graduats del catàleg europeu de titulacions oficials afins a les anteriors.
• Graus de Llengua Espanyola i Literatura Hispànica o afins, no homologats.
• També pot accedir al màster l’alumnat de les llicenciatures abans esmentades amb 180 crèdits cursats i totes 

les assignatures troncals i obligatòries del primer cicle superades.

CRITERIS DE SELECCIÓ

PERFIL D’INGRÉS  El perfil de l’estudiant d’aquest màster és el de llicenciats i graduats de Filologia Hispànica o de titulacions afins.

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

ITINERARI Recerca

• Aplicar a la recerca els coneixements tant teòrics com aplicats, dels darrers corrents d’investigació en el domini
de la llengua espanyola i de la literatura hispànica.

• Utilitzar i aplicar a la recerca, les eines i els recursos informàtics emprats en aquest camp del coneixement.
• Domini d’especialista de la llengua normativa i de l’expressió oral i escrita.
• Domini dels instruments de recerca bibliogràfica.
• Comentar i explicar un text des del punt de vista filològic.
• Aprofundir en els principals aspectes descriptius de la llengua espanyola.
• Reconèixer les diferents variants sociodialectals de l’espanyol i les característiques de la seva evolució.
• Relacionar els autors i els moviments de la literatura hispànica amb les tradicions europees, des de l’edat mitjana

fins a l’actualitat.
• Tenir nocions d’edició de textos antics i contemporanis. Establir el text crític i anotar-lo (edició global).
• Elaborar treballs d’anàlisi textual i d’història literària.
• Analitzar un text tenint en compte la interrelació de gèneres.
• Estar preparat per a descobrir i valorar nous textos literaris.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

Proporcionar una formació completa i profunda, tant teòrica com aplicada, en els camps de la llengua espanyola
i de la literatura hispànica.

CENTRE DOCENT Facultat de Filosofia i Lletres

• Treballar de manera autònoma i ser capaç de desenvolupar processos d’autoaprenentatge.
• Portar a terme una cerca bibliogràfica.
• Gestionar la bibliografia i la informació recollida; comprendre-la i interpretar-la de manera crítica i conèixer-ne 

el tractament científic, tant des del punt de vista formal, com des del punt de vista de l’aprofitament del contingut.
• Dur a terme una recerca d’informació emprant els recursos i eines informàtiques.
• Dissenyar i portar a terme una investigació.
• Fer una exposició oral i escrita de la investigació desenvolupada (comunicacions en congressos, articles en

revistes, etc.).
• Treballar tant individualment com en grup a l’hora de desenvolupar una recerca.
• Ser capaç de transmetre els coneixements a persones en formació.
• Conèixer la metodologia pròpia dels estudis en llengua i literatura, i treballar amb rigor metodològic.
• Ser capaç de cercar diferents tipus de dades i sistematitzar-les per tal de poder explotar-les.

COMPETÈNCIES

TRANSVERSALS
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ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

MÒDULS OBLIGATORIS

• Metodologia dels Estudis de Llengua Espanyola i Literatura Hispànica
• Treball de Recerca

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: OBLIGATORIS OPTATIUS TOTAL

30 30 60

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials

MÒDULS OPTATIUS

• Descripció Sincrònica de la Llengua Espanyola
• Llengua Espanyola i Variació
• Aplicació i Noves Tecnologies
• Literatura Hispànica i Tradició Europea
• Història, Cultura i Societat en la Literatura Espanyola
• Crítica Textual



• Currículum
• Titulació prèvia i carta de motivació
• Domini instrumental de llengües estrangeres
• Entrevista

LLENGUA I LITERATURA

MÀSTER EN TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I COMUNICACIÓ MULTILINGÜE

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

25

• Tenir una llicenciatura en Filologia, Lingüística, Traducció i Interpretació, Humanitats, Matemàtiques, o àmbits 
afins o una enginyeria en Informàtica, Telecomunicació o àmbits afins.

• Tenir una diplomatura en àmbits afins als abans esmentats o una enginyeria tècnica d’Informàtica de Sistemes 
o àmbits afins.

• Tenir estudis estrangers d’àmbits afins als esmentats, amb un mínim de 180 ECTS o equivalent superats.
• Tenir un títol propi de grau espanyol d’àmbits afins als esmentats que comportin un mínim de 180 ECTS.
• També pot accedir al màster l’alumnat de les llicenciatures i enginyeries esmentades amb 180 crèdits cursats

i totes les assignatures troncals i obligatòries del primer cicle superades.

CRITERIS DE SELECCIÓ

PERFIL D’INGRÉS El perfil de l’estudiant d’aquest màster és doble:
• graduats en llengües (filologies, traducció, lingüística, mestre especialista en llengües estrangeres, etc.) interessats

a adquirir un perfil tecnològic de les seves competències lingüístiques (especialitat PLN) o un perfil especialitzat
en l’ensenyament/aprenentatge de la intercomprensió entre llengües romàniques (especialitat COMM).

• graduats en tecnologies (informàtica, matemàtiques, telecomunicacions…) interessats a especialitzar-se en el 
processament del llenguatge natural (especialitat PLN).

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

ESPECIALITATS • Processament Automàtic del Llenguatge Natural, itinerari recerca i professional
• Comunicació Multilingüe, itinerari recerca i professional

OBJECTIUS
FORMATIUS

Proporcionar als estudiants una formació teòrica i aplicada sobre: 
• Estructura de sistemes informàtics de les indústries de la llengua (recuperació de la informació, sistemes de síntesi

i reconeixement automàtic de la parla, traducció automàtica, etc.).
• Formalització lingüística per a aplicacions tecnològiques.
• Lexicografia bilingüe i multilingüe.
• Ensenyament-aprenentatge simultani de llengües veïnes.
• Intercomprensió entre llengües romàniques.
• Metodologia de la recerca en processament automàtic del llenguatge natural i comunicació multilingüe.

CENTRE DOCENT Facultat de Filosofia i Lletres

• Conèixer, a nivell avançat, almenys dues llengües estrangeres.
• Fer ús de la subsidiarietat lingüística entre parlants de llengües diferents.
• Aplicar amb rigor una metodologia científica, elaborar protocols experimentals, plantejar una recerca acció.
• Idear solucions innovadores i creatives per tal de resoldre problemes pràctics.
• Capacitat de treballar en equips interdisciplinaris i internacionals i de treure profit de les aportacions dels membres

d’un grup de treball amb formacions inicials heterogènies.
• Avaluar l’estat de desenvolupament del tractament de la informació i la comunicació multilingüe en l’àmbit 

econòmic i social, local i internacional.
• Ser capaç d’analitzar els propis processos d’aprenentatge.
• Respectar i valorar la diversitat i les situacions multiculturals i la propietat intel·lectual.
• Afavorir la diversitat lingüística a la xarxa i a les TIC i l’ús i el desenvolupament del programari lliure.

ESPECIALITAT PLN:
• Avaluar i desenvolupar programari específic per al processament automàtic de les llengües.
• Transformar un llenguatge documental en un recurs d’enginyeria lingüística.
• Avaluar i desenvolupar recursos lingüístics per a sistemes de tractament automàtic de la parla.

ESPECIALITAT COMM:
• Gestionar la comunicació multilingüe.
• Creació de recursos multimèdia per a la formació simultània en diverses llengües romàniques.
• Programar i dissenyar els continguts i activitats curriculars adients a diferents objectius formatius.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

MÀSTER

INTERUNIVERSITARI

• UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (coordinadora)
• UNIVERSITÉ DE PARIS XIII
• LUDWIG-MAXIMILIANS UNIVERSITÄT MÜNCHEN
• UNIVERSITÉ MONS-HAINAUT

• UNIVERSITÉ DE TOULOUSE-LE MIRAIL
• UNIVERSIDADE DO ALGARVE
• UNIWERSYTET WARSZAWSKI
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• Adaptar la comunicació oral i escrita a situacions professionals i personals diferenciades.
• Comprendre la llengua catalana, en el cas dels estudiants no nadius.
• Analitzar i sintetitzar la informació rebuda.
• Capacitat de prendre decisions.
• Desenvolupar estratègies d’adaptació a contextos nous.
• Capacitat de raonament crític.
• Aprendre de manera autònoma i ser autocrític.

COMPETÈNCIES

TRANSVERSALS

RÈGIM D’ESTUDI Tems complet i temps parcial

MODALITAT

PERÍODE LECTIU

HORARI

IDIOMA D’IMPARTICIÓ

Presencial i semipresencial

Semestral

Matí i tarda

Francès i castellà, i també català i anglès

ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

MÒDULS COMUNS D’ESPECIALITAT

ESPECIALITAT PLN
• Gramàtiques i Diccionaris Electrònics per a Traducció Automàtica i Motors de Recerca
• Tecnologies de la Parla

ESPECIALITAT COMM
• Intercomprensió i Construcció del Sentit en Llengües Romàniques
• Comunicació Multilingüe

DISTRIBUCIÓ COMUNS COMUNS OBLIGATORIS OPTATIUS TOTALS

DELS CRÈDITS: DE MÀSTER D’ESPECIALITAT

10 20 15 15 60

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/mastersoficials

Especialitats

• Processament Automàtic del Llenguatge Natural (PLN)  (itinerari recerca i professionalitzador)

• Comunicació Multilingüe (COMM) (itinerari recerca i professionalitzador)

MÒDULS COMUNS DE MÀSTER

• Fonaments de Tractament de la Informació i Comunicació Multilingüe

MÒDULS OBLIGATORIS

ITINERARIS DE RECERCA
• Treball de Recerca

ITINERARIS PROFESSIONALITZADORS
• Projecte Professional

PREU PER CRÈDIT Públic. El preu del crèdit el fixarà la Generalitat de Catalunya dins d’uns límits establerts per a tot l’Estat.



• Capacitat lectora en anglès.
Per a l’especialitat de Traducció i Mediació Intercultural

• Llengua materna català i/o castellà o nivell C2.
• Nivell C1 d’una de les llengües de treball següents: anglès, francès, alemany.
• Coneixements teòrics i pràctics de la traducció.
• Coneixements d’àmbits temàtics específics.

Per a l’especialitat d’Interpretació
• Llengua materna català, castellà i/o anglès o nivell C2.
• Nivell C1 d’una de les llengües de treball següents: anglès, francès, alemany.
• Coneixements teòrics i pràctics d’interpretació.
• Coneixements d’àmbits temàtics específics.
• Prova diagnòstica. A més dels criteris anteriors,  l’estudiant farà una prova diagnòstica d’uns 75 minuts davant

una comissió per determinar la seva capacitat traductora, la seva capacitat d’expressió oral en llengua materna
i la seva cultura general. Aquesta prova té una funció orientativa per l’estudiant.
Per a l'especialitat de Traductologia i Estudis Interculturals

• Coneixements teòrics i pràctics de traducció i/o interpretació.
• Coneixements filològics i culturals.
• Coneixements de català i/o castellà
• Capacitat lectora en anglès.

Per a l'especialitat de Recerca respecte d’Àsia Oriental Contemporània
• Nivell intermedi d'una de les llengües de l'àrea geopolítica d'especialitat.
• Coneixements d'una disciplina de les ciències socials.
• Coneixements de català i/o castellà

LLENGUA I LITERATURA

MÀSTER EN TRADUCCIÓ, INTERPRETACIÓ
I ESTUDIS INTERCULTURALS

REQUISITS D’ADMISSIÓ

ACCÉS ALS ESTUDIS

25

• Tenir el títol de llicenciat o de graduat, o d'enginyer/a / arquitecte/a superior o tècnic/a. També es podran admetre
els/les estudiants que hagin superat un nombre de crèdits igual o superior a 180 crèdits ECTS d'estudis superiors
cientificotècnics.

• Podran ser admesos els llicenciats/ades que provinguin de titulacions afins al màster (240 crèdits ECTS) 
i estudiants estrangers/eres amb títol de grau (180 crèdits ECTS).

CRITERIS DE SELECCIÓ

PERFIL D’INGRÉS  El perfil de l'estudiant requereix preferentment una formació prèvia en l'àmbit de la traducció i la interpretació,
com també el domini d'idiomes. Depenent de l'itinerari que s'esculli, es requeriran coneixements previs específics
propis de l'especialització.

PLACES DE NOU

INGRÉS

INFORMACIÓ GENERAL

ESPECIALITATS • Traducció i Mediació Intercultural (itinerari professional)
• Interpretació (itinerari professional)
• Traductologia i Estudis Interculturals (itinerari recerca)
• Recerca respecte d’Àsia Oriental Contemporània (itinerari recerca)

• Gestionar documentació referida al camp d’especialitat.
• Elaborar informació dels camps de l’especialitat.
• Investigar en els camps de l’especialitat.
• Fer servir les eines tecnològiques i informàtiques especialitzades per a la investigació.
• Traduir i revisar textos especialitzats (legals, administratius, científics, literaris, periodístics), audiovisuals

i multimèdia
• Fer interpretació simultània, consecutiva, i d'enllaç.
• Utilitzar les eines tecnològiques i informàtiques especialitzades per a la traducció i interpretació.
• Gestionar i elaborar actuacions concretes per a la mediació intercultural.

COMPETÈNCIES

ESPECÍFIQUES

OBJECTIUS
FORMATIUS

El màster té com a objectiu formar professionals, acadèmics i investigadors que puguin inserir-se directament al
mercat laboral o en activitats d'investigació, en el camp de la traducció i interpretació, la mediació lingüística i
els estudis interculturals.

En finalitzar el màster l'estudiant serà capaç de:
• Utilitzar adequadament les eines específiques de suport a l'estudi, al treball i a la investigació, en els contextos

professionals i acadèmics.
• Resoldre problemes, en entorns nous o no familiars i en contextos amplis o multiculturals relatius al seu àmbit

professional o d'estudi.
• Gestionar i elaborar actuacions concretes per a la mediació intercultural.

CENTRE DOCENT Facultat de Traducció i Interpretació
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HORARI Tarda, excepte l’itinerari d’Interpretació que serà al matí.

IDIOMA D’IMPARTICIÓ Català, castellà i anglés

PREU VIGENT PER
CRÈDIT

28 euros

TRADUCCIÓ I MEDIACIÓ INTERCULTURAL
• Fonaments de la Traducció Especialitzada
• Traducció Especialitzada
• Treball Pràctic

INTERPRETACIÓ
• Interpretació Consecutiva
• Interpretació Simultània: Consolidació de les Tècniques
• Interpretació Simultània: Introducció a les seves Tècniques

TRADUCTOLOGIA I ESTUDIS INTERCULTURALS
• Fonaments de la Traductologia i dels Estudis Interculturals
• Treball de Recerca I. Plantejament
• Treball de Recerca II. Elaboració

RECERCA RESPECTE D’ÀSIA ORIENTAL CONTEMPORÀNIA
• Fonaments de la Investigació sobre Àsia Oriental Contemporània
• Treball de Recerca I. Plantejament
• Treball de Recerca II. Elaboració

ELS ESTUDIS

1r curs: 60 crèdits (equiparació amb assignatures de 2n cicle)

ESTRUCTURA DEL MÀSTER

2n curs: 60 crèdits

Total de crèdits: entre 60 i 120 crèdits segons la formació prèvia de l’estudiant

DISTRIBUCIÓ DELS CRÈDITS: COMUNS DE MÀSTER COMUNS D’ESPECIALITAT TOTALS

15 45 60

CRÈDITS

2n curs: l’estudiant ha de triar una especialitat i cursar el nombre de crèdits que s’indica a la taula.

MÒDULS COMUNS DE MÀSTER

• Disciplines de Referència i Bases Metodològiques

MÉS INFORMACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS: www.uab.cat/Document/Traduccio-interpretacio,0.pdf

MÒDULS COMUNS D’ESPECIALITAT

• Traducció i Mediació Intercultural (itinerari professional)

• Interpretació (itinerari professional)

• Traductologia i Estudis Interculturals (itinerari recerca)

• Recerca respecte d’Àsia Oriental Contemporània (itinerari recerca)

Especialitats
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