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L’Escola de Doctorat és la responsable 
d’impulsar i ordenar els estudis de doctorat 
de la UB. La seva finalitat és donar suport als 
doctorands i promoure l’excel·lència, la 
visibilitat i la internacionalització. 

La UB té una estructura descentralitzada: la 
gestió administrativa i l’accés es tramiten des 
les facultats, i l’admissió, la recerca i la 
formació són responsabilitat dels programes 
de doctorat, molts dels quals són 
interdisciplinaris (els seus investigadors 
formen part de diversos departaments, 
facultats i instituts de recerca). Adreça’t al 
coordinador o coordinadora del programa 
per obtenir-ne informació específica.

Estretament vinculada a la història de 
Barcelona i de Catalunya, la UB combina els 
valors de la tradició amb el fet de ser una 
institució innovadora i excel·lent. És una 
universitat urbana, oberta i cosmopolita com 
la mateixa ciutat de Barcelona, que acull els 
seus sis campus i setze biblioteques.
 



Història econòmica
PROGRAMA DE DOCTORAT EN 

El Programa Interuniversitari de Doctorat en Història 
Econòmica de les Universitats de Barcelona, Universitat de 
València i Carlos III de Madrid aglutina tres dels equips 
d'historiadors econòmics de major qualitat i projecció 
internacional del conjunt d'Espanya. L’objectiu essencial és 
formar investigadors/es especialitzats en les diverses 
branques de la Història Econòmica, que siguin capaços 
d'analitzar, comprendre i resoldre problemes relacionats 
amb el desenvolupament econòmic i social en el llarg 
termini a partir de l'anàlisi de la informació històrica 
disponible i de crear coneixement en les àrees de la història 
econòmica i del desenvolupament econòmic. 

Per què fer el doctorat en “Història 
econòmica”?   
Per a formar-se professionalment en les tasques de recerca 
de qualitat sobre temes d'Història Econòmica i preparar-se 
per la realització de treballs amb un component de recerca 
important en l'administració pública, les empreses i el tercer 
sector, com ara els que es duen a terme en consultories o 
serveis d'estudis. El caràcter transversal és allò que 
distingeix l'especialista en Història Econòmica de 
l'economista i el que el situa en una posició privilegiada per 
poder respondre preguntes relacionades amb el 
desenvolupament de les societats.  

A qui s’adreça el programa   
Als estudiants amb interès pels problemes del desenvolupa-
ment econòmic a llarg termini, amb motivació per a l'activitat 
de recerca, amb capacitat per a la reflexió i l'anàlisi crítica i 
amb un esperit creatiu que els porti a plantejar-se qüestions i 
problemes nous. Els estudiants han de tenir coneixements 
avançats en l'àmbit de la realitat històrica o econòmica, com 
també coneixements en mètodes de recerca en ciències 
socials, i una formació avançada, de caràcter especialitzat o 
multidisciplinari, orientada a la iniciació en tasques de 
recerca. En concret, aquest doctorat està orientat a aquells 

estudiants que hagin cursat els següents màsters: Màster 
Universitari en Història Econòmica per la Universitat 
Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona, 
Máster Universitario en Desarrollo y Crecimiento Económico 
(UC3), Máster Universitario en Ciencias Sociales (UC3) i 
altres màsters amb contingut similar en àrees d’història, 
economia i altres ciències socials.

Línies de recerca:
1.   Creixement, integració econòmica i desigualtat
2.  Història agrària i ambiental
3.  Història financera
4.  Història industrial i de l’empresa

Objectius: 
• Formar-se professionalment com a investigador de 

qualitat en el camp de la Història Econòmica i 
preparar-se per la realització de tasques que requereixin 
una component de recerca important a la universitat, en 
l'administració pública, les empreses i el tercer sector, 
com ara els que es duen a terme en consultories o 
serveis d'estudis.

• Generar noves idees, solucions a problemes vells i nous, 
i nous mètodes més eficients per a problemes ja resolts. 

• Desenvolupar actituds crítiques i autocrítiques per a 
detectar els errors i les carències i poder proposar 
millores i innovacions.

• Millorar la capacitat d’aprendre de manera autònoma o 
autodirigida.

• Conèixer i aplicar a la pràctica l’ètica de les activitats de 
recerca. 

Facultats 
• Facultat d’Economia i Empresa

Dades bàsiques
• Places anuals: 10
• Àmbits: Ciències Socials  
• Modalitat i durada: completa (3 anys) o parcial (5 anys)
• Web de l’oferta:  

http://www.ub.edu/escola_doctorat/ca/ofertaformativa/
oferta-programes-doctorat-rd992011 

Coordinació: Marc Badia Miró     
Dades de contacte:
+34 934 035 829 
mbadia@ub.edu 
doctorat.historia.economica@ub.edu
Facultat d’Economia i Empresa
Avinguda Diagonal, 690 08034 Barcelona

La UB és la millor opció! 
La Universitat de Barcelona és la principal universitat 
pública de Catalunya, amb l’oferta més àmplia de 
programes de doctorat i el nombre més alt d’investigadors 
de les universitats catalanes. Ofereix 48 programes de 
doctorat, agrupats des del 2012 per donar una millor 
oferta. De ben segur en trobaràs un que s’ajusti a les teves 
preferències. 
La UB ocupa la primera posició estatal al rànquing de 
Xangai, al Best Global Universities Rankings i al World 
University Rankings, i és la universitat de Catalunya i 
d’Espanya més ben situada. És, a més, la universitat més 
innovadora i líder en recerca, i és l’única universitat 
espanyola que pertany a la Lliga Europea d’Universitats de 
Recerca (LERU), que agrupa les universitats europees més 
prestigioses en recerca.

   


