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LA NOVA PROGRAMACIÓ OFICIAL
DE POSTGRAU

Estructura dels ensenyaments universitaris
La nova estructuració dels ensenyaments universitaris oficials s’organitza en estudis de grau, màster i
doctorat. D’una banda, els estudis de grau condueixen a l’obtenció del títol de grau, que substitueix els títols
actuals de diplomatura i llicenciatura. De l’altra, els estudis de màster i doctorat condueixen als títols de
màster universitari i de doctorat.

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

Les universitats catalanes van començar a oferir els primers nous màsters el curs 2006-2007 i els primers
graus, el curs 2008-2009.
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ESTRUCTURA ACTUAL DELS ESTUDIS

ESTUDIS DE 1r CICLE

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

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

Llicenciat/ada Arquitecte/a Enginyer/a

ESTUDIS DE 3r CICLE

Doctor/a

NOVA ESTRUCTURA DELS ESTUDIS

ESTUDIS DE GRAU (inici curs 2008-2009)

Grau
(Càrrega lectiva: 240 crèdits ECTS)
(Durada: 4 anys)

ESTUDIS DE POSTGRAU (inici curs 2006-2007)

Màster oficial

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

Doctorat

Doctor/a

Període de Formació
(Càrrega lectiva: 60
crèdits ECTS)

Període d’Investigació
(Inclou la tesi doctoral)

Els màsters
Els màsters tenen com a finalitat oferir una formació avançada per a assolir una especialització
acadèmica o professional, o bé promoure la iniciació en tasques de recerca.

Els màsters tenen entre 60 i 120 crèdits i inclouen un treball final de màster.

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

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

Els màsters són la via ordinària d’accés als doctorats.

Els doctorats
Els doctorats tenen com a finalitat la formació avançada de l’estudiant en les tècniques de recerca. El títol
de doctorat s’obté amb l’elaboració i l’aprovació d’una tesi doctoral consistent en un treball original de recerca.

El programa de doctorat comprèn un període de formació, que és un màster universitari, i un període de
recerca en el qual s’elabora la tesi.

Pot accedir al període de formació qualsevol estudiant que tingui un títol de grau. Per accedir al període de recerca
cal haver superat el període de formació.
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Accés als màsters
REQUISITS D’ACCÉS
Pot accedir-hi qualsevol persona que tingui un títol universitari oficial espanyol, és a dir, llicenciatura,
enginyeria, arquitectura i també diplomatura, enginyeria tècnica i arquitectura tècnica o un títol expedit per
una institució d’educació superior de l’espai europeu d’educació superior que faculti, en el país que ha
expedit el títol, per accedir als ensenyaments de màster.

A més de l’estudiantat amb títols actuals, hi pot accedir qualsevol persona que tingui un dels nous títols de grau.

Així mateix, poden accedir-hi les persones amb un títol universitari aliè a sistemes educatius de l’espai europeu
d’educació superior sense homologació, si es comprova que aquests estudis acrediten un nivell de formació
equivalent als títols estatals oficials 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).

PREINSCRIPCIÓ
Les persones que compleixin els requisits d’accés poden demanar l’admissió a un màster, d’acord amb els
criteris establerts.

Documents necessaris per a fer la preinscripció
• Sol·licitud.
• Expedient acadèmic compulsat expedit per la universitat d’origen, en el qual constin les matèries cursades,

la durada, el nombre de crèdits, les qualificacions, etc.
• Títol acadèmic.
• Altres certificats de formació o de mèrits, si escau. (Cal consultar la documentació requerida per a cada

màster al web).

Cal presentar aquesta documentació en paper o digitalitzada i escrita en català, castellà, anglès, francès,
italià o portuguès. Si no és en un d’aquests idiomes, cal adjuntar-hi una traducció jurada al català o al castellà.

Lloc
• Màsters organitzats o coordinats per la UAB: Escola de Postgrau
• Màsters interuniversitaris coordinats per altres universitats i màsters Erasmus Mundus: on s’indiqui en el web

del màster.
Com fer la preinscripció

• Per Internet
• Per correu electrònic: preinscripcio.postgrau@uab.cat
• Per fax: +34 93 581 34 76
• Personalment o per correu postal a l’Escola de Postgrau.

Terminis
Cal consultar els terminis de preinscripció per a cada màster al web.

MATRICULACIÓ
Les persones que rebin la resolució d’admissió a un màster, cal que facin una tutoria. La persona coordinadora
o tutora del màster signarà la llista dels mòduls als quals us heu de matricular.

La matrícula es formalitzarà, en el cas dels màsters organitzats o coordinats per la UAB, a la gestió acadèmica
del centre que organitza els estudis. En el cas dels màsters interuniversitaris coordinats per altres universitats
i, en el cas dels màsters Erasmus Mundus, la matrícula es farà on s’indiqui en el web del màster.

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.

Al web trobareu tota la informació sobre terminis de matrícula, pagaments, gratuïtats i descomptes, documentació
necessària per formalitzar la matrícula, etc.



PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Art i Musicologia

MÀSTER D’ANÀLISI I GESTIÓ
DEL PATRIMONI ARTÍSTIC

Objectius
L’estudiant ha d’aprendre a definir un tema o objecte d’estudi en l’àmbit del patrimoni artístic 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, paradigmes teòrics, enfocament interdisciplinari, institucions patrimonials, etc.

www.uab.cat/masteroficial/analisi-gestio-patrimoni-artistic
INFORMACIÓ DETALLADA

FACULTAT
Facultat de Filosofia i Lletres

ITINERARI

• Recerca

ADMISSIÓ
• Llicenciatura d’Història de l’Art, Humanitats o Belles

Arts o altres llicenciatures de l’àrea d’humanitats.

• 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.

• En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim
de 60 crèdits ECTS.

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: 25

HORARIS: Matí i tarda; temps complet; presencial;
període lectiu semestral.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català i també castellà.

Informació general

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros

MÒDULS OBLIGATORIS
• L’Art a Catalunya i els Corrents Culturals Internacionals

• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

MÒDULS OPTATIUS
Cal triar tres dels mòduls següents:

• Obres, Models i Artistes en els Itineraris de l’Art Modern

• Cultura Visual i Modernització en la Catalunya
Contemporània

• Estudi Integral de l’Obra d’Art i dels Processos Creatius:
Aplicació a les Col·leccions del MNAC

• Art Medieval i Vies d’Estudi

• Models, Tallers i Comitents en les Produccions
Artístiques de l’Antiguitat
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Art i Musicologia

MÀSTER DE MUSICOLOGIA, EDUCACIÓ MUSICAL
I INTERPRETACIÓ DE LA MÚSICA ANTIGA

Objectius
El màster de Musicologia, Educació Musical i Interpretació de la Música Antiga té com a objectiu general
la formació avançada de professionals capaços d’investigar de manera competent en l’àrea de la musicologia
i de l’educació musical i de desenvolupar projectes de recerca i interpretació musical en el nivell científic
i professional més alt.

www.uab.cat/mastersoficials
INFORMACIÓ DETALLADA

FACULTAT
Facultat de Filosofia i Lletres
Escola de Música de Catalunya

ESPECIALITATS / ITINERARIS
• La Recerca en Musicologia i Educació Musical / Recerca
• Interpretació de la Música Antiga / Professional

ADMISSIÓ
• Tenir un títol universitari oficial espanyol o un títol

superior de música o altre expedit per una institució
superior de l’EEES o de tercers països que facultin
en el país expenedor del títol per a l’accés
a ensenyaments de màster.

• Disposar de coneixements profunds en teoria
i interpretació musical (certificant un títol acadèmic,
com a mínim, de grau mig de conservatori o demostrant
els coneixements equivalents mitjançant la superació
d’una prova específica d’admissió).

PERFIL D’INGRÉS
 El màster s’adreça a estudiants que mostrin interès

en especialitzar-se en la recerca musical d’alt nivell en
els àmbits musicològic i educatiu, així com els que
mostrin interès en la interpretació de la música antiga
amb finalitats professionalitzadores de dimensió
internacional.
En tots dos casos l’estudiant ha de tenir una formació
i una comprensió en teoria i interpretació musical.

Places: 60

HORARIS: Presencial, període lectiu semestral.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català i castellà.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: Pendent de la publicació
del Decret de taxes.

Informació general

MÒDULS COMUNS DEL MÀSTER
• Metodologies de la Investigació en Ciències de la

Música i Aplicació Interpretativa de les Investigacions

MÒDULS OBLIGATORIS

ESPECIALITAT DE LA RECERCA EN MUSICOLOGIA
I EDUCACIÓ MUSICAL

• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

ESPECIALITAT D’INTERPRETACIÓ
DE LA MÚSICA ANTIGA

• Projecte / Pràctiques i Treball de Fi de Màster

MÒDULS OPTATIUS

ESPECIALITAT DE LA RECERCA
EN MUSICOLOGIA I EDUCACIÓ MUSICAL
Cal triar un dels mòduls següents:

• Metodologies de la Recerca en Musicologia Històrica
• Didàctica de la Música

Cal triar dos dels mòduls següents
• La Investigació en Etnomusicologia
• Arxivística i Patrimoni Musical
• La Investigació Musical en l’Entorn Urbà Contemporani
• Estratègies i Recursos Educatius per al Professorat

de Música

ESPECIALITAT D’INTERPRETACIÓ
DE LA MÚSICA ANTIGA
Cal triar un dels dos mòduls següents:

• Fonaments Teòrics de la Interpretació de la Música Antiga
• La Praxi Interpretativa de la Música Antiga

Cal triar dos dels mòduls següents
• Anàlisi i Notació de la Música Antiga
• Fonts i Repertori de la Música Antiga
• Gestió i Realització de Projectes de Música Antiga
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Filosofia i Humanitats

MÀSTER DE FILOSOFIA CONTEMPORÀNIA:
TENDÈNCIES I DEBATS

Objectius

El màster té com a objectiu principal proporcionar una formació universitària amb un nivell superior d’exigència,
tant metodològica com temàtica, sobre les tendències filosòfiques contemporànies (posteriors a la Segona
Guerra Mundial).

El màster incidirà especialment en com la filosofia de la segona meitat del segle XX influeix en els debats
estrictament contemporanis.

www.uab.cat/masteroficial/filosofia-contemporania-tendencies-debats

INFORMACIÓ DETALLADA

Informació general

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català i castellà.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros.

MÒDULS OBLIGATORIS
• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

MÒDULS OPTATIUS
Cal triar tres dels mòduls següents:

• Ètiques Contemporànies

• Estètiques Contemporànies

• Filosofia i Teoria de la Cultura

• Ciència Cognitiva i Filosofia de la Ment

• Ontologia

UNIVERSITATS
Universitat Autònoma de Barcelona (coordinadora)

Universitat de Girona

FACULTAT
Facultat de Filosofia i Lletres

ITINERARI
• Recerca

ADMISSIÓ

• Llicenciatura de Filosofia, Filologia, Lingüística,
Traducció i Interpretació, Humanitats i àmbits afins.

• Diplomatura en àmbits afins als abans esmentats.

• Llicenciatura de Matemàtiques i àmbits afins.

• Enginyeria en Informàtica, en Telecomunicació
o àmbits afins.

• Enginyeria tècnica en Informàtica de Sistemes
o àmbits afins.

• Titulacions estrangeres afins a les abans esmentades.

• En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim de 60
crèdits ECTS.

Places: 50

HORARIS: Tarda; dedicació completa; presencial;
període lectiu semestral.
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Filosofia i Humanitats

MÀSTER DE LLENGUA I CIVILITZACIÓ
DE L’ANTIC EGIPTE

Objectius
Aquest màster pretén ser un primer pas per a vehicular l’egiptologia, és a dir, l’estudi científic de la civilització
de l’antic Egipte en tots els seus aspectes, cap a l’àmbit acadèmic reglat.
En acabar el màster, els titulats i titulades seran capaços de dominar els continguts teòrics i conceptuals
propis de les diferents àrees del coneixement egiptològic, utilitzar els mètodes de la disciplina egiptològica,
aplicar els coneixements adquirits a la recerca i a la pràctica arqueològica i epigràfica a Egipte, reflexionar
críticament sobre les problemàtiques científiques i comunicar els seus coneixements i conclusions a públics
especialitzats i no especialitzats.

FACULTAT
Facultat de Filosofia i Lletres

ITINERARIS
• Recerca
• Acadèmic

ADMISSIÓ
• Tenir qualsevol titulació universitària oficial.

Els criteris de selecció són el currículum, l’expedient
acadèmic i una entrevista.

PERFIL D’INGRÉS

El perfil de l’estudiant d’aquest màster és el d’una
persona amb coneixements bàsics de gramàtica
(de la llengua pròpia) i d’humanitats, que tingui interès
i capacitat per a l’estudi de les llengües mortes, la
història, l’arqueologia, la història de l’art i la història
de les religions, i sensibilitat per a les cultures regides
per un pensament de tipus mític religiós.

Informació general

Places: 30

HORARIS: Dedicació completa, presencial, període
lectiu semestral.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Castellà, català i francès.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros.

MÒDULS OBLIGATORIS
1R CURS

• Llengua Egípcia I

• Història i Civilització Egípcia I

• Llengua Egípcia II

• Història i Civilització Egípcia II

2N CURS
ITINERARI RECERCA

• Especialització Egiptològica: Filologia

• Especialització Egiptològica: Història i Civilització

• Iniciació a la Investigació i Treball de Fi de Màster

ITINERARI ACADÈMIC
• Especialització Egiptològica: Filologia

• Especialització Egiptològica: Història i Civilització.
Metodologia

• Treball de Fi de Màster

www.uab.cat/masteroficial/llengua-civilitzacio-antic-egipte
INFORMACIÓ DETALLADA

Crèdits ECTS: 90 1r curs: 55 crèdits

2n curs: 35 crèdits



PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Filosofia i Humanitats

MÀSTER UNIVERSITARI DE FILOSOFIA
ANALÍTICA

Objectius
L’objectiu del màster és que l’alumnat aprengui a formular i a tractar problemes de filosofia analítica
contemporània. Han de poder identificar els supòsits filosòfics de les diferents propostes i els elements de
prova adduïts a favor de cada proposta, dominar les eines logicofilosòfiques distintives de la filosofia analítica
i conèixer-ne l’abast i els límits, i imaginar arguments nous per a defensar tesis filosòfiques, formular-los amb
rigor i comunicar-los amb claredat.
L’itinerari teòric se centra en àmbits com ara la filosofia del llenguatge i la ment, l’epistemologia i l’ontologia.
I l’itinerari pràctic, en àmbits com ara l’ètica, la filosofia política o la filosofia del dret.

UNIVERSITATS
• Universitat de Barcelona (coordinadora)

• Universitat Autònoma de Barcelona

• Universitat de Girona

• Universitat Pompeu Fabra

FACULTAT
• Facultat de Filosofia i Lletres

ESPECIALITATS / ITINERARIS
• Filosofia Teòrica / Recerca

• Filosofia Pràctica i dels Valors / Recerca

ADMISSIÓ
• Llicenciats en Filosofia.

• També graduats en Humanitats, Periodisme, Lingüística,
Filologia, Psicologia, Matemàtiques, Física i Biologia,
entre d’altres, si cursen els mòduls anivelladors.

PERFIL D’INGRÉS
El màster s’adreça, fonamentalment, a persones que
vulguin completar el seu perfil adquirint les competències
i les habilitats que proporciona l’estudi de la filosofia
analítica en els estadis inicials de la recerca.

Informació general

Places: 20

HORARIS: Matí i tarda; dedicació completa; presencial;
període lectiu anual.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Anglès i castellà.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: Consulteu la universitat
coordinadora.

MÒDULS COMUNS DE MÀSTER
• Filosofia Pràctica

• Treball Final de Recerca

ESPECIALITAT DE FILOSOFIA TEÒRICA
• Seminari de Recerca en Filosofia Teòrica

• Llenguatge i Ment

• Qüestions de Filosofia Teòrica Contemporània (cal triar
quatre assignatures entre una oferta total de vuit)

ESPECIALITAT DE FILOSOFIA PRÀCTICA
I DELS VALORS

• Seminari de Recerca en Filosofia Pràctica i dels Valors

• Teories de la Racionalitat

• Qüestions de Filosofia Pràctica Contemporània (cal
triar quatre assignatures entre una oferta total de vuit)

www.uab.cat/masteroficial/filosofia-analitica
INFORMACIÓ DETALLADA
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Història

MÀSTER D’ARQUEOLOGIA CLÀSSICA

Objectius
El màster es proposa introduir la investigació en arqueologia clàssica i protohistòrica del Mediterrani i 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.

UNIVERSITATS
Universitat Rovira i Virgili (coordinadora)
Universitat Autònoma de Barcelona
Université de Provence
Università degli Estudi di Napoli

FACULTAT
Facultat de Filosofia i Lletres

ITINERARI
• Recerca - Professional

ADMISSIÓ
• Graduat/ada o llicenciat/ada en Història, Història de

l’Art o altres títols superiors universitaris equivalents.
• 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).

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

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.

Informació general

Places: 45

HORARIS: Matí i tarda; presencial.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català o castellà.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: Consulteu la universitat
coordinadora.

MÒDULS OBLIGATORIS
• Treball de Recerca d’Arqueologia Clàssica

MÒDULS OBLIGATORIS CONDICIONATS
Cal triar-ne dos dels següents:

• Arqueologia del Paisatge de la Protohistòria
a l’Antiguitat Tardana

• Ciutat i Territori al Món Antic

• Seminari d’Especialitat en Arqueologia Clàssica

Cal triar-ne dos dels següents:
• Arqueologia de l’Arquitectura

• Fonts Textuals per a la Interpretació de l’Antiguitat

• Gestió del Patrimoni Arqueològic

Cal triar-ne dos dels següents:
• Economia, Comerç i Materials

• Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Aplicades a l’Arqueologia i als Museus

• Produccions Artístiques

www.uab.cat/masteroficial/arqueologia-classica
INFORMACIÓ DETALLADA

9



PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Història

MÀSTER D’ARQUEOLOGIA PREHISTÒRICA

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

www.uab.cat/masteroficial/arquologia-prehistorica
INFORMACIÓ DETALLADA

FACULTAT
Facultat de Filosofia i Lletres

ITINERARIS

• Recerca

• Professional

ADMISSIÓ
• Llicenciatura o graduat 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.

• En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim
de 60 crèdits ECTS.

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 universitari,
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.

Places: 50

HORARIS: Matí i tarda; temps complet i temps parcial;
presencial; període lectiu semestral.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català, castellà i anglès.

Informació general

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros

MÒDULS OBLIGATORIS
• Teories i Mètodes en Arqueologia I

• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster
(itinerari de Recerca)

• Projecte / Pràctiques i Treball de Fi de Màster
(itinerari Professional)

MÒDULS OPTATIUS
Cal triar tres dels mòduls següents:

• Ciències i Tècniques Aplicades a l’Arqueologia

• Arqueologia de la Mediterrània

• Teories i Mètodes en Arqueologia II

• Arqueologia d’Amèrica

10
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Història

MÀSTER D’ARXIVÍSTICA I GESTIÓ
DE DOCUMENTS

Objectius
Aquest màster proporciona una formació avançada de caràcter professionalitzador en el camp de l’arxivística
i la gestió de documents tant de caràcter històric com administratius i en qualsevol suport. També proporciona
la formació necessària per a l’aplicació de les tècniques arxivístiques i la incorporació de les noves tecnologies
en la gestió dels arxius i en el disseny i administració dels sistemes de gestió documental.

www.uab.cat/mastersoficials
INFORMACIÓ DETALLADA

FACULTAT
Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents

ITINERARI

• Professional

ADMISSIÓ
• Tenir un títol universitari oficial espanyol o europeu

o d’altres països, que facultin per a l’accés
a ensenyaments de màsters.

PERFIL D’INGRÉS
Aquest màster s’adreça a les persones interessades
tant en els aspectes administratius com històrics dels
documents i en els aspectes relatius a la producció
en formats tradicionals i derivats de l’aplicació de les
tecnologies de la informació.
Els estudiants han de tenir capacitat per a la innovació,
l’organització, la planificació, la comunicació i el treball
interdisciplinari i en equip.

Places: 40

HORARIS: Presencial.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català i castellà.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: Per determinar.

Informació general

MÒDULS OBLIGATORIS

1R CURS
• Fonaments de l’Arxivística

• Productors i Tipologies Documentals I

• Sistemes d’Informació

• Dret i Règim Jurídic dels Documents

• Tècniques Arxivístiques

• Productors i Tipologies Documentals II

2N CURS
• Sistemes de Gestió Documental

• Gestió dels Serveis d’Arxiu

• Avaluació i Accés als Documents

• Inserció Professional i Metodologia del Treball
Científic en Arxivística

• Projecte / Pràctiques i Treball de Fi de Màster
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Història

MÀSTER D’ESTUDIS LLATINOAMERICANS

Objectius
L’objectiu general d’aquest màster és oferir un coneixement avançat sobre la història, l’antropologia, l’economia,
la política, la llengua i la literatura de les societats llatinoamericanes i, alhora, proporcionar a l’estudiant una
formació especialitzada sobre els marcs teòrics i metodològics avançats en la recerca de les disciplines
corresponents que possibilitin, finalment, la consecució del doctorat.

www.uab.cat/masteroficial/estudis-llatinoamericans
INFORMACIÓ DETALLADA

UNIVERSITATS
Universitat de Barcelona (coordinadora)

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Pompeu Fabra

FACULTAT
Facultat de Filosofia i Lletres

ITINERARI

• Recerca

ADMISSIÓ
• Títol de grau o llicenciatura.

Places: 35

HORARIS: Presencial.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Castellà prioritàriament,
català i anglès.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: Consulteu la universitat
coordinadora.

MÒDULS OBLIGATORIS
• Claus en la Construcció de la Història d’Amèrica

• Els Eixos Polítics i Econòmics d’Amèrica Llatina

• Línies d’Anàlisi de la Literatura Llatinoamericana

• Treball de Recerca

Informació general

MÒDULS OPTATIUS
Cal triar cinc dels mòduls següents:

• El Desenvolupament Econòmic Llatinoamericà
Contemporani

• El Llegat Colonial a Amèrica Llatina
• La Formació dels Imperis al Món Modern i Contemporani
• L’Economia Llatinoamericana en Perspectiva Històrica
• Sistemes Colonials i Societats Extraeuropees
• Sistemes Polítics d’Amèrica Llatina
• Actituds Polítiques i Democràcia
• Afroamèrica. Cultura i Mestissatge
• Descripció i Projecció de l’Espanyol al Món
• Esclavitud i Abolicionisme
• Estudis Antropològics Monogràfics d’Amèrica
• Etnologia Regional d’Amèrica
• Actors i Institucions en l’Anàlisi de Polítiques Públiques
• Arqueologia de les Societats Caçadores - Recol·lectores

Americanes
• Esclavitud i Tràfic d’Esclaus. Una Percepció Africana

del Món Modern
• Estat, Regió i Poder Local a les Repúbliques Andino-

amazòniques: Estat i Terres Baixes, Segles XIX-XX
• Fundadors de la Modernitat Hispanoamericana: la

Literatura Cubana des dels Orígens fins l’Actualitat
• Les Primeres Societats Agrícoles i la Formació dels

Primers Estats
• L’Escriptor i els seus Crítics Contemporanis
• Literatura i Relacions Interculturals II
• Mons Precolombins, Herència Colonial i Imaginaris

Nacionals dins del Debat de la Literatura Llatinoamericana
• Realitats Lingüístiques Contemporànies a

Llatinoamèrica: les Llengües Ameríndies i l’Espanyol
• Veus i Escriptures de Llatinoamèrica: Poesia, Prosa, Assaig
• Dret de la Integració
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Història

MÀSTER D’HISTÒRIA COMPARADA,
SEGLES XVI-XX

Objectius

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,
que s’estén de Turquia fins al Caucas i part de l’Orient Mitjà i fins als Balcans a l’Europa de l’Est.

Aquests coneixements fan 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
de la seva investigació.

www.uab.cat/masteroficial/historia-comparada-segles-xvi-xx
INFORMACIÓ DETALLADA

Informació general

MÒDULS OBLIGATORIS
• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

• La Història: Pensament, Teoria i Mètodes

MÒDULS OPTATIUS
Cal triar tres dels mòduls següents:

• El Conflicte Social: Espanya Segle XX

• Història del Pensament Polític a l’Edat Moderna
i Contemporània

• 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

FACULTAT
Facultat de Filosofia i Lletres

ITINERARI
• Recerca

ADMISSIÓ

• 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.

• En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim
de 60 crèdits ECTS.

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: 25

HORARIS: Tarda; presencial.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català i castellà.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros.
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Història

MÀSTER D’HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

Objectius
El màster ofereix un aprofundiment, una ampliació i una millora dels coneixements adquirits en el grau d’Història
o en altres graus, amb vista a la consecució d’una capacitat investigadora que permeti l’estudiant ser original
en el desenvolupament de treballs historiogràfics.

www.uab.cat/masteroficial/historia-contemporania
INFORMACIÓ DETALLADA

UNIVERSITATS
Universidad Complutense de Madrid (coordinadora)

Universitat Autònoma de Barcelona

Universidad Autónoma de Madrid

Universidade de Santiago de Compostela

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Universitat de València

Universidad del País Vasco

Universidad de Cantabria

Universidad de Zaragoza

FACULTAT
Facultat de Filosofia i Lletres

ITINERARI

• Acadèmic - Recerca

ADMISSIÓ
• Llicenciats o graduats en Història o bé en alguna de

les titulacions oficials dels àmbits afins expedits per
institucions de l’EEES o de tercers països, que facultin
en el país d’expedició per a l’accés als màsters
d’humanitats o ciències socials.

• Podran accedir també els alumnes que tinguin títols.

PERFIL D’INGRÉS

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

Informació general

Places: 25

HORARIS: Tarda; presencial.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català i castellà.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: Consulteu la universitat
coordinadora.

MÒDULS OBLIGATORIS
• Treball de Fi de Màster

• Ensenyament en Xarxa

• Cicle de Conferències

MÒDULS OPTATIUS
L’estudiant ha de cursar 30 crèdits de les diverses
assignatures del mòdul Temes d’Història
Contemporània.

Crèdits ECTS: 60
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Història

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

Objectius

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.

www.uab.cat/masteroficial/ciencies-antiguitat-edat-mitjana
INFORMACIÓ DETALLADA

Informació general

MÒDULS OBLIGATORIS
• Estudis Avançats en Ciències de l’Antiguitat

i de l’Edat Mitjana

• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

MÒDULS OPTATIUS
Cal triar tres dels mòduls següents:

• Estudis Avançats en Filologia Llatina

• Estudis Avançats en Filologia Grega i en Lingüística
Indoeuropea

• Estudis Avançats en Història Antiga

• Estudis Avançats en Història Medieval

• Estudi i Edició de Textos, de Còdexs i de Diplomes

• Aplicacions Arqueològiques

FACULTAT
Facultat de Filosofia i Lletres

ITINERARI
• Recerca

ADMISSIÓ

• Títol de grau de Filologia Clàssica, Història o altres
estudis d’humanitats.

• Tenir un títol de grau d’altres estudis universitaris.

• En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim de 60 crèdits.

PERFIL D’INGRÉS

L’estudiant ha de tenir un grau de Filologia Clàssica,
d’Història o d’altres titulacions d’humanitats.

Places: 50

HORARIS: Matí i tarda; dedicació completa; presencial
i semipresencial; període lectiu semestral.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català, majoritàriament,
i també castellà.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros.

Crèdits ECTS: 60
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MÒDULS COMUNS DE MÀSTER
• Teoria i Mètodes en l’Adquisició de Llengües (Anglès)

• Habilitats Acadèmiques en Llengua Anglesa

MÒDULS OPTATIUS

ITINERARI ADQUISICIÓ I ÚS DE LA LLENGUA
EN CONTEXTOS MULTICULTURALS
Cal triar un dels mòduls següents:

• Comunicació Intercultural: Pragmàtica de la Llengua
i la Cultura Angleses

• Adquisició de la Sintaxi i del Lèxic de l’Anglès

• Adquisició de la Fonologia i Accés Lèxic

MÒDULS OBLIGATORIS

ITINERARI ENSENYAMENT DE L’ANGLÈS
• Ensenyament de l’Anglès i Metodologia CLIL
• Projecte / Pràctiques i Treball de Fi de Màster

ITINERARI ADQUISICIÓ I ÚS DE LA LLENGUA
EN CONTEXTOS MULTICULTURALS

• Treball de Fi de Màster

PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Llengua i Literatura

MÀSTER D’ADQUISICIÓ DE L’ANGLÈS
I COMUNICACIÓ INTERCULTURAL

Objectius
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.

www.uab.cat/masteroficial/adquisicio-angles-comunicacio-intercultural

INFORMACIÓ DETALLADA

FACULTAT
Facultat de Filosofia i Lletres

ITINERARIS

• Adquisició i Ús de la Llengua en Contextos
Multiculturals / Acadèmic

• Ensenyament de l’Anglès / Professional

ADMISSIÓ
• Tenir el títol de llicenciat, diplomat, graduat, enginyer,

arquitecte superior o tècnic.

• Bachelors of Arts (BA) i titulacions universitàries afins.

• En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim
de 60 crèdits ECTS.

PERFIL D’INGRÉS
 És un programa obert a alumnes de diferents àrees

que vulguin formar-se en una nova especialitat,
amb un nivell d’anglès equivalent o superior al C1
del Marc europeu de referència.

HORARIS: Tarda; presencial.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Anglès a nivell de Proficiency

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros

Informació general

Crèdits ECTS: 60

16



PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Llengua i Literatura

MÀSTER D’ELABORACIÓ DE DICCIONARIS
I CONTROL DE QUALITAT DEL LÈXIC ESPANYOL

Objectius
L’objectiu del màster és formar experts en l’elaboració de diccionaris, capaços d’enfrontar-se als problemes
de tipus lèxic i normatiu que comporta el treball lexicogràfic.

www.uab.cat/masteroficial/elaboracio-diccionaris-control-qualitat-
lexic-espanyol

INFORMACIÓ DETALLADA

UNIVERSITATS
Universidad Nacional de Educación a Distancia
(coordinadora)

Universitat Autònoma de Barcelona

Universidad Carlos III de Madrid

Universidad de la Coruña

FACULTAT
Facultat de Filosofia i Lletres

ITINERARIS

• Diccionaris Especialment Didàctics i Escolars / Recerca
i Professional

• Diccionaris Històrics / Recerca i Professional

• Diccionaris de Llenguatges Tècnics i Científics /
Recerca i Professional

ADMISSIÓ
• Qualsevol titulació universitària oficial, preferentment

Filologia Hispànica, qualsevol filologia, Traducció
i Interpretació i Mestre en qualsevol especialitat.

• Titulats europeus i d’altres països amb estudis
del mateix àmbit.

PERFIL D’INGRÉS
 El perfil de l’estudiant a qui va dirigit aquest màster és,

preferentment, el de titulats en Filologia Hispànica i
altres filologies. També s’adreça a altres titulats
universitaris oficials, interessats en el lèxic, la lexicografia
i els diccionaris.

Places: 30

Informació general

HORARIS: No presencial; dedicació completa
o parcial; període lectiu semestral.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Castellà.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: Consulteu la universitat
coordinadora.

MÒDULS COMUNS DE MÀSTER
• Continguts Comuns

• Continguts Formatius

MÒDULS OBLIGATORIS

ITINERARIS DE RECERCA
• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

ITINERARIS PROFESSIONALS
• Projecte / Pràctiques i Treball de Fi de Màster

MÒDULS OPTATIUS
Cal triar 20 crèdits dels mòduls optatius
de l’especialitat:
Itinerari Diccionaris Especialment Didàctics i Escolars

Itinerari Diccionaris Històrics

Itinerari Diccionaris de Llenguatges Tècnics i Científics

17

Crèdits ECTS: 90 1r curs: 30 crèdits (només per a alumnes
sense formació filològica prèvia)

2n curs: 60 crèdits



PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Llengua i Literatura

MÀSTER D’ESTUDIS ANGLESOS AVANÇATS:
LITERATURA I CULTURA

Objectius
Proporcionar una formació avançada per a la recerca en els àmbits de la literatura i de la cultura en anglès
als quals es pot accedir un cop superada la barrera lingüística a nivell de Proficency o el similar TOEFL.
El màster ofereix també una formació especialitzada a qualsevol estudiant i professional interessat a conèixer
les àrees culturals de parla anglesa amb molta més profunditat de la que li pugui donar el simple coneixement
d’aquest idioma.

FACULTAT
Facultat de Filosofia i Lletres

ITINERARI

• Recerca

ADMISSIÓ
• Llicenciatura i graus en Filologia Anglesa.

• Graduats i llicenciats en altres llengües i literatures
modernes o en l’àmbit de les humanitats i els estudis
artístics que demostrin domini de la llengua anglesa
a nivell Proficiency o equivalent TOEFL.

• Altres llicenciats i graduats amb domini de l’anglès
a nivell Proficiency o equivalent, prèvia valoració
de la comissió del màster.

• En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim de 60
crèdits ECTS.

Informació general

Places: 25

HORARIS: Tarda; dedicació completa; presencial;
període lectiu semestral.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Anglès i ocasionalment
castellà i català.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros

MÒDULS OBLIGATORIS
• Estudis Literaris i Culturals Avançats Nord-americans

• Estudis Literaris i Culturals Avançats Britànics

• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

MÒDULS OPTATIUS
Cal triar-ne dos dels següents:

• Estudis Culturals

• Publishing - Literatura i Publicació

• Lectura Crítica “Reading Critically”

• Literatures Postcolonials

www.uab.cat/masteroficial/estudis-anglesos-avancats-literatura-cultura

INFORMACIÓ DETALLADA
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Llengua i Literatura

MÀSTER D’ESTUDIS AVANÇATS I APLICATS
EN LLENGUA I LITERATURA CATALANES

Objectius
Proporcionar una formació específica en estudis de llengua i de literatura catalanes organitzada en dues
especialitats: recerca en llengua i recerca en literatura.

UNIVERSITATS
Universitat Autònoma de Barcelona (coordinadora)

Universitat de Barcelona

FACULTAT
Facultat de Filosofia i Lletres

ESPECIALITATS / ITINERARIS

• Lingüística Catalana / Recerca

• Literatura Catalana / Recerca

ADMISSIÓ
• Llicenciats en Filologia Catalana i en altres filologies, en

Lingüística, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada,
i la resta de titulacions de l’àmbit d’Humanitats.

• Titulacions oficials de Periodisme, Comunicació
Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques,
Documentació, Mestre en qualsevol especialitat,
Educació Social i Logopèdia.

• També hi podran accedir altres titulats amb la valoració
prèvia del seu perfil de formació per part de la Comissió
del Màster, així com els titulats europeus i d’altres
països en estudis del mateix àmbit.

• En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim de 60
crèdits ECTS.

PERFIL D’INGRÉS
 El perfil d’ingrés és el d’un estudiant interessat

per la recerca o que vulgui assolir una orientació
professional en els camps relacionats amb la difusió
de la llengua i la literatura catalanes.

Informació general

Places: 50

HORARIS: Tarda; temps complet; presencial; període
lectiu semestral.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros

MÒDULS COMUNS DE MÀSTER
• Competències i Recursos per a la Recerca

i la Professionalització

ESPECIALITAT DE LINGÜÍSTICA
• Anàlisi Lingüística

• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

Cal triar dos dels mòduls següents:
• Variació Dialectal i Canvi Lingüístic

• Variació Funcional i Social

• Components Gramaticals

• Formació Especialitzada en Assessorament

ESPECIALITAT DE LITERATURA
• Orientacions i Recerques en els Estudis Literaris

Catalans

• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

Cal triar-ne dos dels següents:
• Tradició i Recepció en la Literatura Catalana Antiga

• Gèneres i Autors de la Literatura Catalana Antiga

• Gèneres i Autors de la Literatura Catalana
Contemporània

• Cultura i Societat en la Literatura Catalana
Contemporània

www.uab.cat/masteroficial/estudis-avancats-aplicats-llengua-
literatura-catalanes

INFORMACIÓ DETALLADA
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Places: 40

HORARIS: Matí i tarda; dedicació completa;
semipresencial; període lectiu semestral.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: català i també castellà
i anglès.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros

MÒDULS COMUNS DEL MÀSTER
• Mites, Formes i Motius de la Literatura

Dramàtica Universal

MÒDULS OPTATIUS
Cal triar-ne dos dels següents:

• El Drama de l’Antiguitat a l’Actualitat
• Teoria i Pràctica de la Dramatúrgia
• Teoria i Pràctica de l’Espectacle
• Arts Escèniques i Altres Arts

MÒDULS OBLIGATORIS

ESPECIALITAT HISTÒRIA, TEORIA I CRÍTICA
TEATRALS / RECERCA

• Drama i Recepció
• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

ESPECIALITAT TEORIA I PRÀCTICA
DE LA DRAMATÚRGIA / PROFESSIONAL

• Metodologies de Recerca en les Arts Escèniques
• Projecte / Pràctiques i Treball de Fi de Màster

PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Llengua i Literatura

MÀSTER D’ESTUDIS TEATRALS

Objectius
L’itinerari professional del màster té el propòsit de fornir instruments de reflexió i eines professionals, sòlides
i actualitzades, a les persones vinculades al camp de la creació o la pràctica escèniques.
L’itinerari de recerca té l’objectiu de proporcionar coneixements avançats sobre les arts escèniques i formar
nous investigadors en tots aquests camps.

www.uab.cat/masteroficial/estudis-teatrals
INFORMACIÓ DETALLADA

UNIVERSITATS
Universitat Autònoma de Barcelona (coordinadora)
Universitat Pompeu Fabra
Institut del Teatre

FACULTAT
Facultat de Filosofia i Lletres

ESPECIALITATS / ITINERARIS
• Teoria i Pràctica de la Dramatúrgia / Professional
• Història, Teoria i Crítica Teatrals / Recerca

ADMISSIÓ
• Llicenciats en Filologia, Teoria de la Literatura i Literatura

Comparada, Història de l’Art, Belles Arts.
• Titulacions oficials d’Interpretació, Direcció

i Dramatúrgia, Escenografia, Coreografia i Tècniques
d’Interpretació de la Dansa i Pedagogia de la Dansa.

• Llicenciats en Comunicació Audiovisual, Periodisme,
Traducció i Interpretació i Humanitats.

• Titulats europeus i d’altres països en estudis
del mateix àmbit.

• Altres titulats, amb l’estudi previ del seu perfil
de formació per part de la Comissió del Màster.

• En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim de 60
crèdits ECTS.

PERFIL D’INGRÉS
 El perfil d’ingrés al màster és el de llicenciats en titulacions

de l’àmbit humanístic i artístic (filologies, Història de l’Art,
Filosofia, Humanitats, Periodisme, Ciències de l’Educació,
Comunicació Audiovisual, etc.) i titulats procedents de
les especialitats de l’Institut del Teatre, de l’ESMUC o
del Conservatori i altres professionals amb titulacions
oficials, que treballin en àmbits afins.

Informació general

Crèdits ECTS: 60
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Llengua i Literatura

MÀSTER DE CIÈNCIA COGNITIVA
I LLENGUATGE

Objectius

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.

Informació general

MÒDULS COMUNS DE MÀSTER
• Arquitectura Mental i Processos Bàsics (URV) *

• Fonaments i Principis del Llenguatge (UAB)

• Processos d’Integració Multisensorial (UB) *

• The Nature of Language (UB)
(La Naturalesa del Llenguatge)

(*) Cal triar-ne només un.

ITINERARI DE LÒGICA I FILOSOFIA

MÒDULS OBLIGATORIS
• Seminari d’Introducció a la Recerca en Filosofia

ITINERARI DE MODELS COGNITIUS
DE PROCESSAMENT DEL LLENGUATGE

MÒDULS OBLIGATORIS
• Seminari d’Introducció a la Recerca en Psicologia

ITINERARI DE TEORIA GRAMATICAL
I PROCESSAMENT LINGÜÍSTIC

MÒDULS OBLIGATORIS CONDICIONATS
Cal triar-ne un:

• Seminari d’Introducció a la Recerca
en Lingüística Computacional

• Seminari d’Introducció a la Recerca
en Lingüística Teòrica

Cal triar els mòduls optatius entre l’oferta específica
de cada itinerari.

UNIVERSITATS
Universitat de Barcelona (coordinadora)

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Pompeu Fabra

Universitat Rovira i Virgili

Universitat de Girona

FACULTAT
Facultat de Filosofia i Lletres

ITINERARIS
• Lògica i Filosofia / Recerca

• Models Cognitius de Processament del Llenguatge
/ Recerca

• Teoria Gramatical i Processament Lingüístic / Recerca

• Acadèmic

ADMISSIÓ

• Llicenciats en Psicologia, Filosofia, Lingüística,
Traducció i Interpretació o qualsevol filologia.

• També poden accedir-hi estudiants d’altres
estudis de grau amb el vistiplau d’un professor
tutor del programa.

Places: 50

HORARIS: Matí i tarda; presencial.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català, castellà i anglès.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: Consulteu la universitat
coordinadora.

www.uab.cat/masteroficial/ciencia-cognitiva-llenguatge
INFORMACIÓ DETALLADA
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Llengua i Literatura

MÀSTER DE LITERATURA COMPARADA:
ESTUDIS LITERARIS I CULTURALS

Objectius
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,
principalment des d’un vessant textual i discursiu.

www.uab.cat/masteroficial/literatura-comparada-estudis-literaris-culturals

INFORMACIÓ DETALLADA

FACULTAT
Facultat de Filosofia i Lletres

ITINERARI

• Recerca

ADMISSIÓ
• Tenir el títol de llicenciat/ada o graduat/ada o

d’enginyer/a/arquitecte/a superior o tècnic/a.

• En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim de 60
crèdits ECTS.

PERFIL D’INGRÉS
 • El perfil d’ingrés al màster requereix una formació

prèvia en l’àmbit de les humanitats o ciències socials.

HORARIS: Matí i tarda; presencial.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català i castellà.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros

Informació general

MÒDULS OBLIGATORIS
• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

MÒDULS OBLIGATORIS CONDICIONATS
Cal triar-ne dos dels següents:

• Estudis Culturals

• Estudis de Gènere i Sexualitat

• Literatura Comparada: Tradicions Literàries II

• Literatura i Altres Arts

MÒDULS OPTATIUS
• Gèneres i Textos: Pràctiques d’Anàlisi

• Literatures Postcolonials

També es pot triar un dels mòduls obligatoris
condicionats no cursat com a tal.
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MÒDULS OBLIGATORIS
• Metodologia dels Estudis de Llengua Espanyola

i Literatura Hispànica
• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

MÒDULS OPTATIUS
Cal triar tres dels mòduls següents:

• Descripció Sincrònica de la Llengua Espanyola

• Llengua Espanyola i Variació

• Aplicació de les Tecnologies de la Informació
i la Comunicació (TIC) a la Llengua Espanyola

• Literatura Hispànica i Tradició Europea

• Història, Cultura i Societat en la Literatura Espanyola

• Crítica Textual

PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Llengua i Literatura

MÀSTER DE LLENGUA ESPANYOLA
I LITERATURA HISPÀNICA

Objectius
Formar investigadors que dominin completament i profundament, tant des del punt de vista teòric com aplicat,
els camps de la llengua espanyola i de la literatura hispànica.
Preparar professionals que puguin desenvolupar les diverses tasques laborals relacionades amb la llengua i la
literatura: l’ensenyament de la llengua i la literatura a tots els nivells, la gestió cultural, les indústries de la llengua
(correcció, edició, elaboració de diccionaris, etc.), la publicitat i els mitjans de comunicació, la traducció, etc.

www.uab.cat/masteroficial/llengua-espanyola-literatura-hispanica

INFORMACIÓ DETALLADA

FACULTAT
Facultat de Filosofia i Lletres

ITINERARI
• Recerca

ADMISSIÓ
• 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.

• En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim de 60
crèdits ECTS.

Places: 50

HORARIS: Tarda; temps complet; presencial; període
lectiu semestral.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Castellà.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros

Informació general

Crèdits ECTS: 60
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Llengua i Literatura

MÀSTER DE PROCESSAMENT DEL LLENGUATGE NATURAL
I TECNOLOGIES LINGÜÍSTIQUES / NATURAL LANGUAGE
PROCESSING AND HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGY

Objectius
L’objectiu d’aquest màster és formar especialistes bilingües i trilingües en lingüística computacional
i les seves aplicacions en els àmbits següents: tecnologies lingüístiques, formalització lingüística per a aplicacions
tecnològiques i lexicografia bilingüe i multilingüe.

UNIVERSITATS
Universitat de Franche-Comte (França), coordinadora
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de l’Algarve (Portugal)
Universitat de Wolverhampton (Regne Unit)

FACULTAT
Facultat de Filosofia i Lletres

ITINERARI
• Recerca

ADMISSIÓ
• Llicenciats en una filologia, Lingüística, Traducció

i Interpretació, Humanitats o àmbits afins.

• Llicenciats en Matemàtiques o àmbits afins.

• Enginyers en Informàtica, Telecomunicació, superiors
o tècnics, o àmbits afins.

• Titulats universitaris europeus i d’altres països
en estudis afins.

Els estudiants han de tenir un nivell B2 o superior de les
llengües dels països als quals volen fer la mobilitat docent.

PERFIL D’INGRÉS
El perfil de l’estudiant a qui va dirigit aquest màster és
doble: d’una banda, el de graduats o llicenciats en llengües
(filologies, traducció, lingüística, mestres especialistes en
llengües estrangeres, etc.) interessats en la formalització
lingüística i les aplicacions tecnològiques relacionades
amb les seves competències lingüístiques i, d’altra banda,
graduats o llicenciats en tecnologies (informàtica, matemà-
tiques, telecomunicacions, etc.) que vulguin especialitzar-
se en el processament del llenguatge natural.

Informació general

En qualsevol cas, es requereix el domini instrumental
d’almenys dues llengües estrangeres. S’afavorirà i
explotarà particularment la intercomprensió entre
llengües romàniques.

HORARIS: Presencial

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català, castellà, anglès,
francès i portuguès, depenent de les universitats
en què l’estudiant cursi el màster.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: En el cas dels màsters
Erasmus Mundus el preu serà pactat per totes les
universitats que participin al màster.

MÒDULS
Els estudiants han de cursar dos semestres a la
universitat d’origen i els dos semestres restants a una
o a dues de les universitats estrangeres del consorci.

MÒDULS OBLIGATORIS
• Introducció a la Recerca i Treball de Fi de Màster 1

• Introducció a la Recerca i Treball de Fi de Màster 2

• Introducció a la Recerca i Treball de Fi de Màster 3

• Introducció a la Recerca i Treball de Fi de Màster 4

MÒDULS OBLIGATORIS CONDICIONATS
S’han de cursar 60 crèdits.

www.uab.cat/masteroficial/processament-llenguatge-natural
-tecnologies-linguistiques

INFORMACIÓ DETALLADA
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PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Llengua i Literatura

MÀSTER DE TRACTAMENT DE LA INFORMACIÓ
I LA COMUNICACIÓ MULTILINGÜE

Objectius
Proporcionar als estudiants una formació teòrica i aplicada sobre la formalització lingüística per a aplicacions
tecnològiques (traducció automàtica, assistents virtuals i motors de cerca semàntica, etc.); la lexicografia
bilingüe i multilingüe; l’ensenyament-aprenentatge simultani de llengües veïnes; la intercomprensió entre llengües
romàniques; les tecnologies de la informació i de la comunicació per a l’ensenyament i la metodologia de la recerca
en processament automàtic del llenguatge natural i comunicació multilingüe.

FACULTAT
Facultat de Filosofia i Lletres

ESPECIALITATS / ITINERARIS
• Processament Automàtic del Llenguatge Natural (PLN)

/ Recerca / Professional
• Comunicació Multilingüe (COMM) / Recerca / Professional

ADMISSIÓ
• Tenir una llicenciatura en filologia, Lingüística, Traducció i

Interpretació, Humanitats o àmbits afins o una diplomatura
en àmbits afins.

• Enginyeria en Informàtica, Telecomunicació o àmbits afins.
• Llicenciatura en Matemàtiques o àmbits afins.
• Enginyeria tècnica d’Informàtica de Sistemes o àmbits afins.
• Tenir estudis estrangers d’àmbits afins als esmentats.

• En funció de la formació prèvia de l’estudiant,
la coordinació del màster pot requerir que cursi
complements de formació, fins a un màxim de 60
crèdits ECTS.

PERFIL D’INGRÉS
 El perfil de l’estudiant d’aquest màster és doble:
• Graduats en llengües (filologies, traducció, lingüística,

mestres especialistes 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, etc.) interessats a especialitzar-
se en el processament del llenguatge natural
(especialitat PLN).

Informació general

Places: 25

HORARIS: Tarda i divendres al matí; temps complet
i parcial; presencial i semipresencial; període lectiu
semestral.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: El màster aposta per la inter-
comprensió entre llengües romàniques, és a dir que
tant el professorat com l’alumnat poden expressar-se
en la llengua romànica que vulguin o en anglès, i han
d’entendre els altres.
Es recomana el coneixement d’almenys una d’aquestes
llengües: català, castellà, francès, italià, portuguès
i/o anglès.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros

MÒDULS COMUNS DE MÀSTER
• Fonaments de Tractament de la Informació

i Comunicació Multilingüe

MÒDULS COMUNS D’ESPECIALITAT

ESPECIALITAT PLN
• Gramàtiques i Diccionaris Electrònics per a la Traducció

Automàtica i Cercadors Internet
• Tecnologies de la Parla

ESPECIALITAT COMM
• Intercomprensió i Construcció del Sentit: les Llengües

Romàniques
• Comunicació Multilingüe

ITINERARIS DE RECERCA
• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

ITINERARIS PROFESSIONALITZADORS
• Projecte / Pràctiques i Treball de Fi de Màster

També cal triar un mòdul optatiu.

www.uab.cat/masteroficial/tractament-informacio-comunicacio-multilingue

INFORMACIÓ DETALLADA
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MÒDULS COMUNS DE MÀSTER
• Disciplines de Referència i Bases Metodològiques

MÒDULS COMUNS D’ESPECIALITAT

TRADUCCIÓ I MEDIACIÓ INTERCULTURAL
• Fonaments de la Traducció Especialitzada

• Projecte / Pràctiques i Treball de Fi de Màster

INTERPRETACIÓ
• Interpretació Consecutiva

• Projecte / Pràctiques i Treball de Fi de Màster

• Interpretació Simultània

TRADUCTOLOGIA I ESTUDIS INTERCULTURALS
• Fonaments de la Traductologia i dels Estudis

Interculturals
• Iniciació a la Recerca i Treball de Fi de Màster

MÒDULS OPTATIUS

ESPECIALITAT TRADUCCIÓ I MEDIACIÓ
INTERCULTURAL
Cal triar-ne un:

• Traducció Especialitzada: Jurídica i Tècnica

• Traducció Especialitzada: Literària i Audiovisual

PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Traducció i Interpretació i els seus Contextos Socioculturals

MÀSTER DE TRADUCCIÓ, INTERPRETACIÓ
I ESTUDIS INTERCULTURALS

Objectius
Formar professionals, personal acadèmic i investigador que pugui 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.

FACULTAT
Facultat de Traducció i Interpretació

ESPECIALITATS / ITINERARIS

• Traducció i Mediació Intercultural / Professional

• Interpretació / Professional

• Traductologia i Estudis Interculturals / Recerca

ADMISSIÓ
• Tenir el títol de llicenciat o de graduat, o d’enginyer/a

/ arquitecte/a superior o tècnic/a.

• Podran ser admesos els llicenciats/ades que provinguin
de titulacions afins al màster i estudiants estrangers
amb títol de grau.

• A l’estudiant admès al màster sense formació prèvia
en alguna de les especialitats, la coordinació del màster
li pot requerir que cursi complements de formació.

PERFIL D’INGRÉS
 El perfil de l’estudiant requereix preferentment una

formació prèvia en l’àmbit de la traducció i el domini
d’idiomes. Segons l’itinerari que s’esculli, es requeriran
coneixements previs específics propis de
l’especialització.

Places: 60

HORARIS: Tarda, excepte l’itinerari d’Interpretació
que serà al matí; presencial.

IDIOMA DE DOCÈNCIA: Català, castellà i anglès.

PREU VIGENT PER CRÈDIT: 29,88 euros

Informació general

www.uab.cat/masteroficial/traduccio-interpretacio-estudis-interculturals

INFORMACIÓ DETALLADA

Crèdits ECTS: 60

26



PROGRAMA OFICIAL DE POSTGRAU
Art i Musicologia

MÀSTER DE MATEMÀTIQUES PER A LA RECERCA
I LES APLICACIONS

Al tancament d’aquesta edició, encara no teníem
la informació sobre aquest màster.

Properament, podreu consultar el pla d’estudis
en el web http:www.uab.cat/mastersoficials
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