Tria el teu camí

Màster universitari

Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia
Els darrers anys, les polítiques culturals
públiques i la revalorització social del
patrimoni han comportat la creació o
ampliació
de
nombroses
institucions
patrimonials
i
equipaments
culturals
que necessiten professionals capacitats
per a les tasques de conservació, difusió
i gestió del patrimoni.
El
màster
Gestió
del
Patrimoni
Cultural i Museologia ofereix formació
professional per treballar en museus,
institucions
patrimonials,
organismes
públics i empreses culturals, i preveu
també les noves professions i perfils
relacionats amb la gestió patrimonial.
Té un caràcter professionalitzador:
l’objectiu principal és oferir als alumnes
una formació teòrica i pràctica que els
permeti assolir les eines necessàries per
inserir-se en el camp professional del
patrimoni.

INFORMACIÓ BÀSICA
Crèdits ECTS: 90
Durada mínima: 4 semestres
Modalitat: Presencial
Idioma de docència:
Català i castellà
Places: 35

www.ub.edu

EXCEL·LÈNCIA INTERNACIONAL - PRÀCTIQUES - INVESTIGACIÓ
AL COR DE BARCELONA - BEQUES - INTERDISCIPLINARIETAT
PROFESSIONALITZACIÓ - GRUPS DE RECERCA - CONEIXEMENT

Què t’ofereix el màster?
Objectius
•

Conèixer l’evolució de les tendències
museològiques i de gestió del patrimoni a nivell
internacional, nacional i local.

•

Dinamitzar i moderar la participació ciutadana
en programes de gestió patrimonial.

•

Adquirir el domini tècnic-conceptual per
dissenyar i realitzar exposicions, museïtzar
monuments i intervenir sobre el paisatge
utilitzant tècniques expositives emprant
instruments i tècniques innovadores.

•

•

Dissenyar projectes patrimonials atenent a la
diversitat sociocultural i a la gestió estratègica
per actuar competentment en la gestió
d’entorns diversos, globals i competitius.

Com s’estructura el màster?
El màster en Gestió del Patrimoni Cultural i
Museologia es divideix en dos anys:
1er curs: 60 crèdits. Obligatòries i optatives.
2on curs: 30 crèdits. Pràctiques i Treball Final.

Matèries Obligatòries (40 ECTS)

Reconèixer, analitzar i valorar les lògiques
econòmiques, jurídiques, polítiques, socials
i culturals que intervenen en la planificació i
gestió del patrimoni, per proposar i executar
intervencions específiques.

•
•

Elaborar, justificar i desenvolupar projectes
museològics i patrimonials d’acord amb les
necessitats de públic, de desenvolupament
economicosocial i dels seus condicionants
institucionals, ponderant adequadament la
viabilitat social i econòmica de les iniciatives.

•
•

•

Cultura, patrimoni i museus
Conservació, museografia i presentació
del patrimoni
Planificació i gestió del patrimoni

Matèries Optatives (20 ECTS)

•
•

Patrimoni cultural en àmbits específics
Didàctica i instruments d’intervenció del
patrimoni
Instruments jurídico-econòmics
de
la
gestió del patrimoni
Metodologies i tècniques d’investigació
aplicada al patrimoni cultural i museologia

Sempre m’ha interessat l’art, la historia
i el patrimoni. Aquest
màster
m’ajuda
a
incrementar els meus coneixements i sortides
professionals.
Es un màster molt específic i no es fa enlloc més,
per aquest motiu tenim molts companys de fora de
Catalunya. Cosa que dona heterogeneïtat a l’estudi
i crea unes sinergies molt interessants tant per la
diversitat de procedència com d’estudis anteriors.
Barcelona té una oferta cultural molt
que complementa els estudis acadèmics.

Nara, estudiant
35 anys, Barcelona

potent

Una de les coses més atraients és la borsa de
pràctiques, on poden realitzar-se convenis
internacionals en qualsevol institució.

Més informació:

www.ub.edu/estudis/ca/mastersuniversitaris/patrimonicultural

Per què estudiar a la UB?
Capdavantera en recerca
Més de 660 projectes de recerca actius, 5.180
publicacions científiques, 752 tesis doctorals
llegides converteixen la UB en capdavantera
en recerca.

Lideratge internacional
La UB és l'única universitat espanyola de
la Lliga Europea d'Universitats de Recerca,
formada per les 21 millors universitats de
recerca d'Europa, i és present en nombroses
xarxes universitàries de tot el món.

Millor universitat d'Espanya
Ocupa la primera posició estatal en
els
rànquings universitaris més
prestigiosos,
com ara l'Academic Ranking of World
Universities o el QS World University
Rankings.

A qui s’adreça el màster?
•

•
•

Recent graduats que vulguin dedicar-se a
la pràctica de la museologia i la gestió del
patrimoni.
Professionals dels museus i de la gestió
del patrimoni cultural.
Investigadors que busquin
introduir-se
en la recerca aplicada o realitzar una tesi
doctoral.

Per saber més sobre els requisits generals
d’accés i la documentació, consulteu:
www.ub.edu/masteroficial/patrimonicultural
Per saber-ho tot sobre les beuqes que ofereix
la Facultat de Geografia i Història, consulteu
el portal de beques de MónUB.
www.ub.edu/monub/beques/

Ajuts als estudis
La Universitat de Barcelona destina 600.000
euros a un programa d'ajuts propi anomenat
bkUB, adreçat tant a alumnes de grau com
de màster oficial.

I després?
El màster ofereix dues línies:
•

Professional: Dedicada a la formació
d’especialistes en la gestió, conservació
i presentació del patrimoni cultural.

•

Recerca: L’alumnat de la línia de recerca
pot continuar en el programa de doctorat
“Gestió de la cultura i el patrimoni”.

Sortides professionals
•

Museus
(conservador,
gestor
administrador de serveis, tècnics, etc.)

•

Empreses culturals i de patrimoni cultural:
disseny de projectes museològics, plans
directors i de gestió, exposicions, etc.

•

Administració
pública
i
entitats
patrimonials:
gestió
i
administració
de serveis, equipaments i
projectes
patrimonials. Assessorar a entitats socials,
l’Administració pública i empreses culturals
en temes de gestió patrimonial, valorant la
idoneïtat dels projectes museològics.

•

Comissariat,
planificació,
realització d’exposicions.

•

Recerca en
museologia,
gestió
del
patrimoni, museografia, didàctica i difusió
del patrimoni, estudis de públic, etc.

disseny

o

i

Projecció de futur
Es tracta d’un màster interdisciplinari (amb la
participació de professorat de catorze departaments
diferents) i interfacultatiu.
A més hi participen un bon nombre de professorat
procedents de programes de mobilitat (tant
d’Espanya com de l’estranger) i professorat
extern procedents del camp professional. Aquesta
varietat del professorat és la conseqüència
de la naturalesa de l’ensenyament i les seves
connexions amb el sector professional. Aquesta
és una característica homologable en aquest
tipus de formació a tots els països.

Contacte:
Coordinadora del màster:
Teresa M. Sala Garcia
tsala@ub.edu
Coordinadora tècnica del màster:
Despatx 1095 (Primer Pis)
Telèfon: 93 403 19 33
museologia@ub.edu
Facultat de Geografia i Història
Montalegre, 6
08001 Barcelona

Vine i descobreix
la Facultat de Geografia i Història
La Facultat del Raval està situada al mateix
centre històric de la multicultural ciutat de
Barcelona, en un dels barris més antics de
la ciutat, amb un impressionant nombre
de recursos culturals que ajuden de forma
directa i indirecta a completar una formació
acadèmica d'excel·lència, especialment en
el camp de les Humanitats.

Visites a institucions
Al llarg del curs es realitza un complet programa de
visites a museus i institucions patrimonials.
La majoria d’aquestes visites es fan a Barcelona,
però també se’n fan d’altres llocs de Catalunya, resta
d’Espanya o estranger en funció dels programes de
les assignatures.

Viatge d’estudis
Cada any es realitza un viatge a una ciutat
europea per analitzar i aprofundir en els seus
museus, amb entrevistes i contactes amb els
responsables d’aquestes institucions. Les ciutats
visitades fins ara han estat Berlín, Amsterdam,
Grenoble, València, País Basc.

La Universitat de Barcelona és líder
recerca universitària a l’Estat espanyol.

en

Cal destacar que els nombrosos convenis
i oportunitats
tant
internes
com
internacionals ofereixen als seus alumnes
una completa formació i preparació per al
món professional.

Estudiar a la Facultat del Raval és una
excel·lent elecció que et permetrà
una completa visió social i un ampli
coneixement cultural, en la qual es
recolza l'excel·lent oferta acadèmica
que s’hi ofereix.

