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Treball de Fi de Màster
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Codi: 42313
Crèdits ECTS: 9

Titulació

Pla

Tipus

Curs

Semestre

4313137 Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana

1100 Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana

O

1

2

Professor de contacte

Utilització d´idiomes

Nom: Agustí Alemany Vilamajó

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: Agusti.Alemany@uab.cat

Prerequisits
Estudis en Història, Arqueologia, Filologia Clàssica / Estudis Clàssics o una altra titulació oficial de l'àmbit de
les Arts i Humanitats o de les Ciències Socials i Jurídiques.

Objectius
El mòdul té com a objectiu que l'estudiant s'iniciï en la metodologia de realització d'un treball de recerca
específic, que estigui dedicat a qualsevol dels aspectes treballats en el marc d'aquest Màster o a la seva
interrelació. El contingut del Treball de Fi de Màster podrà ser un estat de la qüestió sobre una problemàtica
històrica, arqueològica i/o filològica específica de qualsevol dels períodes històrics estudiats en aquest
Màster, o bé una investigació aplicada.

Competències
Analitzar i sintetitzar informació de manera crítica.
Analitzar una problemàtica històrica i/o arqueològica concreta enquadrada a la prehistòria, l'antiguitat o
l'Edat Mitjana.
Comunicar coneixements de forma oral i escrita a nivell de formació de màster.
Definir, dissenyar, planificar i elaborar un treball de recerca històrica o arqueològica, original i inèdit,
seguint els paràmetres acadèmics i científics establerts.
Discutir i contrastar científicament opinions i debats en l'àmbit acadèmic mitjançant la seva exposició
pública.
Exposar correctament, de manera oral o escrita, els resultats de la recerca històrica.
Organitzar, planificar i gestionar treballs de recerca.
Seleccionar i aplicar els mètodes i tècniques més eficients a cada fase de la recerca o del treball
històric arqueològic que es desenvolupi.
Treballar de manera autònoma, resoldre problemes i prendre decisions.
Utilitzar les categories i el lèxic característics que s'utilitzen en la recerca i la difusió de la prehistòria,
l'antiguitat i l'Edat Mitjana.

Resultats d´aprenentatge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Analitzar i sintetitzar informació de manera crítica.
Avaluar críticament la qualitat de les dades obtingudes per a la realització del treball.
Comunicar coneixements de forma oral i escrita a nivell de formació de màster.
Emprar de manera adequada les categories i els conceptes relatius al camp d'estudi.
Organitzar, planificar i gestionar treballs de recerca.
Plantejar una recerca en relació amb les problemàtiques de caràcter historicoarqueològic i/o filològic.
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7. Realitzar una recerca sobre un tema concret en relació amb l'estat de la teoría històrica i/o
arqueològica al respecte.
8. Redactar i defensar davant un tribunal el treball de final de màster.
9. Treballar de manera autònoma, resoldre problemes i prendre decisions.
10. Utilitzar la metodologia i les tècniques adequades en els diferents passos de l'elaboració d'un treball de
recerca.

Continguts
Sense continguts ni docència assignada

Metodologia
Activitats supervisades: tutories individuals de seguiment de la realització del treball mitjançant el lliurament i
discusió de resultats parcials.
Activitats autònomes: realització del Treball de Fi de Màster y de qualsevulla activitat específica relacionada
amb el possible estudi de materials i/o de documents històrics, consultes bibliogràfiques, etc.

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats
d´aprenentatge

56,5

2,26

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

168,5

6,74

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades
Treball de documentació bibliogràfica, metodologia, introducció a la
recerca
Tipus: Autònomes
Redacció del Treball de Fi de Màster

Avaluació

Valoració de l'elaboració, redacció, metodologia y presentació del treball

70%

Valoració de l'exposició pública del treball

30%

Activitats d´avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d´aprenentatge
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veure quadre

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia
Es facilitarà al principi de la docència del mòdul.
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