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3.4. Llicenciatura en Estudis de l’Àsia Oriental
La llicenciatura en Estudis d’Àsia Oriental és un estudi de segon cicle que ofereixen de forma conjunta la
Facultat de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Facultat d’Humanitats de la
Universitat Pompeu Fabra des del curs acadèmic 2003-2004.
Pot accedir a aquesta titulació qui hagi finalitzat el primer cicle de qualsevol estudi universitari oficial o bé, qui
estigui en posessió de qualsevol títol universitari oficial de primer o segon cicles.
La titulació té una càrrega lectiva de 120 crèdits. A més, s’han d’acreditar com a complements de
formació, 18 crèdits de nivel elemental de llengua (xinès, japonès o coreà).
Distribució dels crèdits de la titulació:
Coordinador: Joaquín Beltrán Antolín

Llicenciatura en Estudis d’Àsia Oriental
CICLE

TRONCALS I OBLIGATORIS

Segon

OPTATIUS

90

LLIURE ELECCIÓ

18

12

TOTAL LLICENCIATURA
120

Itinerari: la Xina
Codi

Curs Semestre

Assignatura

Tipus Crèdits Breu descripció del contingut

25532

1

1

El Període Formatiu de
l’Àsia Oriental

25535

1

1

Geografia Física, Humana O
i Econòmica de l’Àsia
Oriental

25552

1

1

T

9

25534

1

1

T

6

25558

1

2

T

6

25550

1

2

Llengua Xinesa
(nivell mitjà)**
Pensament Clàssic de
l’Àsia Oriental
Grans Corrents de la
Literatura Xinesa
Història Medieval i
Moderna de la Xina

T

6

25545

1

2

Història del Sud-est de
l’Àsia Oriental

O

6

T
T

6
6
6

Estudi del passat humà a l’Àsia
oriental, des de la prehistòria fins
a l’època antiga.
Estudi dels principals accidents
geogràfics de l’Àsia Oriental, de la
població, dels seus països, dels
seus recursos econòmics i de
les relacions amb el medi ambient.
Estudi intermedi de la llengua oral
i escrita xineses.
Estudi dels corrents de pensament
de l’època clàssica de l’Àsia Oriental.
Estudi historico-filològic de la
literatura tradicional de la Xina.
Estudi del passat humà a la Xina,
des de l’època medieval fins al
món modern.
Estudi dels principals processos
històrics i socials i dels fets
culturals de l’Àsia del sud-est des de
l’antiguitat fins als nostres dies, amb
especial atenció a les Filipines.
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Codi

Curs Semestre

Assignatura

25555

1

Llengua Xinesa (nivell

2

Tipus Crèdits
T

9

T

6

Mitjà avançat)**
25546

1

2

Sistema Polític i Societat

Breu descripció del contingut
Estudi mitjà avançat de la
llengua oral i escrita xineses.

de la Xina

Estudi dels principals processos
socials, culturals i polítics que han
incidit en la configuració actual de
la Xina.

25543

2

1

El Budisme a l’Àsia

T

6

Estudi dels fets culturals
fonamentals de l’Àsia Oriental, amb

Oriental

referència especial a l’art i a la
cultura oriental.
25564

2

1

Història Contemporània

O

6

de la Xina

Estudi dels principals processos
històrics i socials i dels fets culturals
contemporanis de la Xina.

25548

2

1

Processos Econòmics

T

6

de la Xina

Estudi dels principals processos
econòmics que han incidit en la
configuració actual de la Xina.

25561

2

1

Literatura Xinesa

T

6

Moderna i Contemporània

Estudi historico-filològic de la
literatura moderna i contemporània
de la Xina.

25540

2

2

Relacions Internacionals

O

6

de l’Àsia Oriental

Estudi dels actors, factors,
dinàmiques i processos de les
relacions internacionals a l’Àsia
Oriental.

**Els estudiants que hagin de cursar els complements de formació (Iniciació a la Llengua Xinesa I i II) hauran de cursar
obligatòriament aquestes assignatures durant el segon curs.

Itinerari: El Japó
Codi

Curs Semestre Assignatura

25532

1

1

El Període Formatiu de

Tipus Crèdits Breu descripció del contingut
T

6

l’Àsia Oriental

Estudi del passat humà a l’Àsia
Oriental, des de la prehistòria fins
a l’època antiga.

25535

1

1

Geografia Física, Humana O
i Econòmica de l’Àsia
Oriental

6

Estudi dels principals accidents
geogràfics de l’Àsia Oriental, de la
població, dels països, dels
recursos econòmics i de
les relacions amb el medi
ambient.
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Codi

Curs Semestre

Assignatura

25553

1

Llengua Japonesa

1

Tipus Crèdits
T

9

T

6

(nivell mitjà)
25534

1

1

Pensament Clàssic de

Breu descripció del contingut
Estudi intermedi de la llengua oral
i escrita japoneses.

l’Àsia Oriental

Estudi dels corrents de pensament
de l’època clàssica de l’Àsia
Oriental.

25559

1

2

Grans Corrents de la

T

6

T

6

Literatura Japonesa
25551

1

2

Història Medieval i

literatura tradicional del Japó.

i de Corea
1

2

Història del Sud-est

Estudi del passat humà al Japó
i de Corea, des de l’època medieval

Moderna del Japó
25545

Estudi historico-filològic de la

fins al món modern.
O

6

de l’Àsia Oriental

Estudi dels principals processos
històrics i socials i dels fets culturals
de l’Àsia del sud-est des de
l’antiguitat fins als nostres dies, amb
especial atenció a les Filipines.

25556

1

2

Llengua Japonesa

T

9

(nivell mitjà

Estudi mitjà-avançat de la
llengua oral i escrita japoneses.

avançat)**
25547

1

2

Sistema Polític i Societat

T

6

del Japó i de Corea

Estudi dels principals processos
socials, culturals i polítics que han
incidit en la configuració actual del
Japó i de Corea.

25543

2

1

El Budisme a l’Àsia

T

6

Estudi dels fets culturals
fonamentals de l’Àsia Oriental, amb

Oriental

referència especial a l’art i a la
cultura oriental.
25565

2

1

Història Contemporània

O

6

del Japó

Estudi dels principals processos
històrics i socials i dels fets culturals
contemporanis del Japó.

25549

2

1

Processos econòmics

T

6

del Japó i de Corea

Estudi dels principals processos
econòmics que han incidit en la
configuració actual del Japó i de
Corea.

25562

2

2

Literatura Japonesa

T

6

Moderna i

literatura moderna i contemporània

Contemporània
25540

2

2

Relacions Internacionals
de l’Àsia Oriental

Estudi historico-filològic de la
del Japó.

O

6

Estudi dels actors, factors,
dinàmiques i processos de les
relacions internacionals a l’Àsia
Oriental.

**Els estudiants que hagin de cursar els complements de formació (Iniciació a la Llengua Japonesa I i II) ha de cursar
obligatòriament aquestes assignatures durant el segon curs.
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Matèries optatives
L’oferta d’assignatures optatives es concretarà anualment.

Codi

Assignatura

Crèdits

25567

Art de l’Àsia Oriental

6

25569

Art Japonès

6

25566

Art Xinès

62

25682

Claus per a entendre la Xina

5

Breu descripció del contingut
Estudi dels principals gèneres artístics de l’Àsia
Oriental i de la seva evolució.
Estudi dels principals gèneres artístics del Japó i de
la seva evolució.
Estudi dels principals gèneres artístics de la Xina
i de la seva evolució.

del Segle XXI

Estudi de les claus històriques necessàries per a
entendre la Xina del segle XXI, tenint en compte les
condicions del passat recent.

25580

Escriptura Xinesa

6

Estudi dels processos de formació dels caràcters
xinesos i dels estils cal·ligràfics; teoria i pràctica de
la cal·ligrafia xinesa.

25577

El Cinema de l’Àsia Oriental

5

25647

El Comerç Exterior Japonès

6

El cinema de l’Àsia Oriental com a reflex de les
cultures tradicionals i contemporànies.
Estudi dels corrents comercials entre el Japó i Corea
i la resta del món, les inversions estrangeres i l’anàlisi
de les figures i mesures de promoció més utilitzades en

i Coreà

exportació. Especial referència a la transferència de
tecnologia en el desenvolupament del comerç.
25578

El Comerç Exterior Xinès

6

Estudi dels corrents comercials entre la Xina i la resta
del món, les inversions estrangeres i l’anàlisi de les
figures i mesures de promoció més utilitzades en
l’exportació. Referència especial a la transferència de
tecnologia en el desenvolupament del comerç.

28180

Geografia Regional: Grans

6

Àmbits Territorials

Plasmació, en una àrea concreta, dels estudis dirigits
a una comprensió de síntesis de realitats regionals a
petita escala (àmbit continental).

25606

La Diàspora de l’Àsia Oriental

6

25684

La Ruta de la Seda

5

Estudi de l’articulació dels contactes entre la Xina i el
món exterior a través de les rutes de la seda.

25585

Lectures de Literatura Japonesa

6

Estudi en traducció, i eventualment en la llengua

Estudi dels principals moviments migratoris originats
a l’Àsia Oriental i de les comunitats asiàtiques d’ultramar.

original, dels textos més significatius de la literatura
japonesa.
25584

Lectures de Literatura Xinesa

6

Estudi en traducció, i eventualment en la llengua
original, dels textos més significatius de la literatura
xinesa.
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Codi

Assignatura

25583

Les Dones a l’Àsia Oriental

Crèdits
6

Breu descripció del contingut
Estudi de l’evolució històrica del paper de les dones
a l’Àsia Oriental i de la seva situació actual.

25588

Llengua Japonesa Avançada

9

Estudi avançat de la llengua japonesa.

25591

Llengua Oral Japonesa

9

Estudi i pràctica de la llengua oral japonesa.

25587

Llengua Xinesa Avançada

9

Estudi avançat de la llengua xinesa.

25590

Llengua Oral Xinesa

9

Estudi i pràctica de la llengua oral xinesa.

25593

Negociacions i Organització

6

Formes de negociació i organització empresarial dels

Empresarial a l’Àsia Oriental
25645

Pensament Medieval i Modern

països de l’àrea en relació amb la seva cultura.
6

de l’Àsia Oriental
25595

Política Exterior del Japó

Anàlisi del pensament medieval i modern de l’Asia
oriental.

6

Estudi de la formulació de la política exterior del Japó:
factors condicionants interns i externs, mecanismes
de presa de decisió, temes principals de la política
exterior japonesa.

25594

Política Exterior de la Xina

6

Estudi de la formulació de la política exterior de la Xina:
factors condicionants interns i externs, mecanismes de
presa de decisió, principals temes de la política
exterior xinesa.

25570

Xinès i Mitjans de Comunicació

6

Llengua xinesa aplicada a la lectura de textos dels
mitjans de comunicació.

25571

Japonès i Mitjans de

6

Comunicació
25598

Sistemes Polítics i Societats

Llengua japonesa aplicada a la lectura de textos dels
mitjans de comunicació.

6

del Sud-est de l’Àsia

Estudi dels sistemes polítics i de l’organització social
als països de l’Àsia del sud-est, amb especial atenció
a les Filipines.

Complements de formació
Els estudiants que no superin la prova de nivell de llengua (xinesa o japonesa), o que no acreditin el
nivell requerit de llengua, ha de cursar 18 crèdits corresponents als complements de formació. Aquestes
matèries s’han de cursar en el primer i el segon semestre acadèmic del primer curs dels Estudis de l’Àsia
Oriental.

Codi

Assignatura

25767

Iniciació a la Llengua Xinesa I

Crèdits
9

Breu descripció del contingut
Iniciació a l’escriptura, a la pronunciació i a la sintaxis
de la llengua xinesa.

25768

Iniciació a la Llengua Xinesa II

9

Consolidació lèxica i sintàctica de la llengua i de la
escriptura xinesa.

25769

Iniciació a la Llengua Japonesa I

9

Iniciació a l’escriptura i a la sintaxi de la llengua
japonesa.

25770

Iniciació a la Llengua Japonesa II

9

Consolidació lèxica i sintàctica de la llengua i de
l’escriptura japonesa.

