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Objectius

"Cultures medievals" és un màster transversal d’alta
qualitat que vol abastar la complexitat d'una època
com l'Edat Mitjana integrant les diferents àrees de
coneixement que se n’ocupen: Filologia àrab, hebrea,
llatina i romànica, Filosofia medieval, Història
medieval, Història de l’art medieval i Paleografia
i diplomàtica.
Els objectius del màster són:

1. Afavorir la transferència transversal de coneixements
entre els diversos àmbits històric, geogràfic, lingüístic,
literari, artístic i cultural que configuren l'època
medieval.

2. Assolir que els alumnes adquireixin les
competències necessàries per moure's amb solvència
en el marc dels arxius, museus i biblioteques
especialitzades en l'època medieval.

3. Capacitar els estudiants per a l'escriptura científica.

4. Afavorir la immersió precoç dels estudiants en la
vida científica.

Destinataris

Llicenciats en Filologia, Filosofia, Història, Història
de l’Art, Antropologia, Humanitats i tots aquells
interessats en especialitzar-se en l’Edat Mitjana
sigui per realitzar la tesi doctoral sigui per incorporar-
se a l'àmbit professional.

Estructura del màster

Es tracta d’un màster de 90 crèdits ECTS estructurat
en tres mòduls:

- 30 ECTS obligatoris del mòdul A Metodològic
i disciplinar. En aquest mòdul l'estudiant cursa
assignatures que no corresponen a la seva formació
acadèmica inicial, per tal d’assolir el domini necessari
de totes les disciplines bàsiques que conformen la
recerca en l’Edat Mitjana. La docència s’imparteix
durant el 1r quadrimestre.

- 30 ECTS obligatoris del mòdul B Temàtico-científic.
En aquest mòdul l'estudiant cursa assignatures que
corresponen a l’àrea o àrees de coneixement en què
s’inscriu la recerca que vol desenvolupar. La docència
s’imparteix durant el 2n quadrimestre.

- 30 ECTS obligatoris d’un treball de recerca sota
la direcció d’un del tutor.

Durant el curs el màster organitza dues jornades
científiques amb la participació de professors de
diferents universitats espanyoles i estrangeres.

Les assignatures s'imparteixen per la tarda amb
docència de dues hores setmanals a la Facultat
de Filologia o a la Facultat de Filosofia i Geografia
i Història.


