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Objectius

L'estudiant desenvoluparà al llarg del curs un treball d'investigació específic, tutoritzat per un professor. A
començament de curs, per demanar assessorament sobre la temàtica del treball o per parlar del tema de la
tutorització, l'estudiant pot demanar consell a la coordinadora del Mòdul o bé, adreçar-se directament al
professor del Departament d'Art i de Musicologia coneixedor de la temàtica sobre la que ell vol fer el treball.
La data límit d'entrega del Treball és el 17 de juliol de 2015. L'estudiant haurà de lliurar quatre còpies del
treball: una per cadascun dels tres membres del tribunal de lectura, i una quarta per deixar en dipòsit al
Departament. La defensa oral del treball es realitza durant la primera quinzena de setembre.

Competències

Avaluar duna manera realista i honesta el grau de rigor del treball propi.
Definir, projectar, planificar i elaborar un treball dinvestigació de làmbit de la història de lart i del
patrimoni artístic, crític, amb aportacions originals i seguint els paràmetres científics actuals.
Discriminar entre investigació rellevant i divulgació cultural.
Dominar la llengua, lexpressió i els recursos retòrics en lelaboració i presentació dinvestigacions,
projectes i tasques professionals.
Organitzar el temps i els recursos propis en el desenvolupament de projectes dinvestigació: establir
objectius, temporització i compromisos dactuació.
Que els estudiants siguin capaços dintegrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir duna informació que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a laplicació dels seus coneixements i judicis.
Relacionar conceptes i coneixements de diferents àrees de lestudi de la història de lart que
habitualment estan dissociats.
Sintetitzar i integrar de manera sistemàtica els principals elements dinformació significativa per a
lactivitat investigadora i professional.
Tenir i comprendre coneixements que els aportin una base o loportunitat de ser originals en el
desenvolupament i laplicació didees, sovint en un context dinvestigació.

Resultats d'aprenentatge

Treball de Fi de Màster   2014 - 2015

1



1.  
2.  
3.  
4.  

5.  

6.  

7.  
8.  

9.  

Aplicar diferents camps de la història de lart traçant un mapa conceptual precís.
Avaluar duna manera realista i honesta el grau de rigor del treball propi.
Discriminar entre investigació rellevant i divulgació cultural.
Dominar la llengua, lexpressió i els recursos retòrics en lelaboració i presentació dinvestigacions,
projectes i tasques professionals.
Organitzar el temps i els recursos propis en el desenvolupament de projectes dinvestigació: establir
objectius, temporització i compromisos dactuació.
Que els estudiants siguin capaços dintegrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir duna informació que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a laplicació dels seus coneixements i judicis.
Redactar el TFM amb resultats conceptuals precisos i rellevants.
Sintetitzar i integrar de manera sistemàtica els principals elements dinformació significativa per a
lactivitat investigadora i professional.
Tenir i comprendre coneixements que els aportin una base o loportunitat de ser originals en el
desenvolupament i laplicació didees, sovint en un context dinvestigació.

Continguts

L'estudiant desenvoluparà al llarg del curs un treball d'investigació específic assessorat per un professor.

Metodologia

Tutories de seguiment del Treball de fi de Màster.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Supervisades

Tutories de seguiment del treball de fi de Màster 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluació

Treball de fi de màster: 80 %

Defensa oral del treball: 20 %

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Defensa oral del treball 20 % 1,5 0,06 2, 4, 6, 7, 9

Treball de fi de màster 80 % 173,5 6,94 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Al llarg del procés de tutorització l'estudiant comentarà amb el seu director de treball la bibliografía
específica del treball.
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