PRESENTACIÓ DEL MÀSTER
El màster d’Estudis Avançats en Arqueologia té per objectiu la formació d’investigadors
i professionals en les tècniques científiques de recuperació, anàlisi, interpretació i
patrimonialització del registre aplicades a l’arqueologia. En el món anglosaxó es
denomina a aquesta aproximació Archaeological Science. L’objectiu del màster és
doble. D’una banda, el desenvolupament d’un perfil professionalitzador en la gestió de
l’arqueologia pública i privada i, d’altra, l’inici d’un itinerari acadèmic-investigador que
condueixi l’alumne a la realització de la Tesi Doctoral en Arqueologia i a la conseqüent
carrera investigadora posterior.
Aquest màster proporcionarà els coneixements i eines necessaris per a poder analitzar
i interpretar el registre arqueològic des de perspectives innovadores en els camps de la
bioarqueologia i paleoambient, de la cultura material i estructures arqueològiques, de
l’anàlisi de l’espai i del territori. Amb aquesta formació, l’alumne podrà integrar-se en
equips arqueològics multidisciplinars i a aportar noves metodologies i tècniques
d’estudi procedents d’altres disciplines.
La formació inclou un itinerari comú de mètodes, tècniques i teories aplicables a tots
els períodes cronoculturals, tècniques d’estudi i temàtiques arqueològiques. El segon
bloc està format per tres itineraris especialitzats en Bioarqueologia i Paleoambient,
Arqueometria dels materials i processos tecnològics i Registre d’estructures i tècniques
digitals/GIS. El nostre objectiu és oferir una formació completa i especialitzada en la
investigació arqueològica més puntera.

Santiago Riera Mora (Coordinador)

DADES BÀSIQUES

•

Crèdits: 60

•

Modalitat de docència: Presencial

•

Places: 25

•

Idioma d’impartició: castellà

•

Preu orientatiu: 46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de
la UE i no residents en l’Estat espanyol.). Preus del curs 2017-2018

•

Centre de gestió: Facultat de Geografia i Història

•

Coordinació: Dr. Santiago Riera Mora rieram@ub.edu

•

Coordinació d’alumnat: Dra. M. Mercè Bergadà i Dr. Jordi Nadal

•

Dades de contacte: Oficina de Màsters, Facultat de Geografia i Història,
C/Montalegre 6. Barcelona

•

Sol·licitud d’informació: master.arqueologia@ub.edu

•

Durada: del 25 de setembre de 2018 al 23 de juny de 2019

OBJECTIUS i COMPETÈNCIES
Oferir-te una especialització eminentment pràctica en alguna de les
disciplines afins a l’arqueologia, fet que et permetrà convertir-te en un
professional

de

l’arqueologia

amb

una

qualificació

superior

a

la

Llicenciatura/Grau.
Assolir un ús acurat de tots els tipus d’informació en arqueologia, a
partir d’una aproximació multidisciplinària.
Formar-te en àrees innovadores i transversals en l’avantguarda dels
estudis arqueològics.
Proporcionar-te les claus per a portar a terme anàlisis crítiques de les
evidències arqueològiques i de les interpretacions i poder construir així
discursos històrics per als diferents períodes cronoculturals, processos i fets
històrics.
Treballar de forma integrada un volum elevat d’informació arqueològica,
mitjançant l’ús de tècniques avançades de gestió de bases de dades, estadística
i ús d’eines GIS.
Planificació dels treballs d’investigació en jaciments arqueològics, tant en
el camp com en els estudis de laboratori.
Aprenentatge en el tractament i conservació de materials i jaciments
arqueològics.
Aprenentatge en la identificació morfològica de restes zoològiques i
botàniques.
Interpretació sedimentològica de jaciments.
Disseny de projectes arqueològics innovadors i coneixement de les eines
per a obtenir finançament.
Generar capacitat d’iniciativa i un esperit emprenedor que et permetran
crear-te les teves pròpies vies professionals tant en el camp de la investigació
com de l’arqueologia pública i privada, així com adaptar-te a nous ambients
físics, laborals i socials.
Capacitació per a realitzar i coordinar projectes formats per equips
multidisciplinaris.
Formació en la difusió i socialització de la informació arqueològica i
històrica.

Desenvolupar habilitats d’iniciativa i aprenentatge que et permetin
seguir amb la teva formació futura.

SORTIDES PROFESSIONALS

-

La formació en Estudis Avançats en Arqueologia ofereix millors perspectives de
treball per a els futurs arqueòlegs, tant a nivell professional com d’investigació.

-

El màster permetrà dotar als estudiants de la formació necessària per a portar a
terme una carrera professional amb un ampli ventall de possibilitats
professionals, tant en el àmbit públic com privat.

-

El màster també està dirigit a gestors en tasques relacionades amb la promoció
i la gestió del patrimoni, així com participar en la preservació de l’entorno i del
patrimoni.

-

A nivell d’investigació, el nou màster permetrà formar els estudiants en la
recerca en arqueologia, a partir de l’aplicació de les disciplines més
innovadores.

-

El màster és el marc adequat per a la futura realització de la Tesis Doctoral en
arqueologia.

-

La Secció de Prehistòria i Arqueologia manté nombroses col.laboracions amb
altres centres i institucions nacionals i internacionals, fet que obre la porta a
col·laboracions científiques dels estudiants.

PERFIL D’ACCÈS
Encara que la llengua principal és el castellà, es recomana un bon coneixement de la
llengua anglesa.

Requisits generals
D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre,
per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:


Títol universitari oficial espanyol.



Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el
país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.



Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol
universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de
la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació
equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que
expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un
màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el
reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics
Per poder ser admesos al màster els estudiants han de tenir alguna de les titulacions
següents:
- Grau d'Arqueologia.
- Grau o llicenciatura d'Història (en els plans antics, llicenciatura de Geografia i
Història, Filosofia i Lletres).
- També poden considerar-se altres llicenciatures i graus com titulacions d’accés al
màster. En tots els casos, l’acceptació depèn de la Comissió del Màster, que també pot
requerir la matriculació dels complements formatius que consideri necessaris.
En el cas d’altres titulacions, la Comissió de Màster valorarà la necessitat que l’alumne
hagi de cursar alguns complements formatius del Grau d’Arqueologia. Aquests
complements formatius no poden superar en cap cas els 18 crèdits, mantenint-se

habitualment entorn dels 12 crèdits. Aquests complements formatius s’imparteixen al
llarg del primer semestre.

PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció està oberta fins a el 18 de juny de 2018.
En el moment de formalitzar la preinscripció en el màster, s’haurà d’abonar la taxa de
preinscripció. Tan sols es tindran en compte les sol·licituds de preinscripció en les que
s’acrediti el pagament d’aquesta taxa.
Trobareu informació d’accés al màster en l’enllaç:
http://www.ub.edu/facgh/org/administracio/alumnat_master.htm
El formulari de preinscripció està disponible a l’enllaç:
https://www.ub.edu/acad/pops/acces/identificacio3.php?PHPSESSID=57tjc4grjkc78o3s
a0fqbsuei3
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/E/M2
70D/preinscripcioMatricula/index.html?

MATRÍCULA

L’alumne haurà de formalitzar via electrònica la preinscripció de la matrícula.

El mecanisme de matriculació s’explica en el següent enllaç:
http://www.ub.edu/acad/es/masteres/matricula.html

Per al el curs 2018-2019, el període de prematriculació finalitza el 18 de
juny.
Una cop finalitzat aquest període de preinscripció, es realitza durant el mes de Juliol i
primera quinzena de Setembre, una tutoria amb l’alumne, que servirà per determinar
la seva accessibilitat al màster i en quines condiciones es realitzarà aquest accés
(complements formatius, nombre de crèdits a matricular, etc). L’accessibilitat al màster
depèn del CV de l’alumne i de la disponibilitat de places ofertes. Aquesta tutoria pot
realitzar-se presencialment o via telemàtica.

Les persones encarregades de realitzar les tutories són: Dr. Santiago Riera
(coordinador), Dra. Mercè Bergadà i Dr. Jordi Nadal (responsables d’alumnat)
El procediment de selecció dels alumnes preinscrits i la resolució dels alumnes
acceptats correspon a la Comissió de Màster. Un cop finalitzat el període de
preinscripció, la resolució es comunica mitjançant una notificació per correu electrònic
dirigida a cada un dels alumnes preinscrits, en la que es comunica si el candidat ha
estat o no acceptat, o si es troba en llista d’espera. Els alumnes seleccionats que no
formalitzin la matrícula en un termini determinat, alliberen automàticament les places
que queden així disponibles per als alumnes preinscrits en llista d’espera que
incorporen la plaça per ordre del llistat.
Un cop realitzada la tutoria i acceptat l’alumne, aquets ha de procedir a formalitzar la
matrícula.

Període de matriculació: 2-13 de juliol i segona quinzena de setembre.
La matrícula pot realitzar-se a l’Oficina de Màsters (Facultat de Geografia i Història, C/
Montalegre 6, Barcelona) o per correu postal. La darrera passa a realitzar consisteix en
formalitzar la automatrícula on-line.

Matrícula per a l’alumnat amb títols estrangers
L’alumne que ha cursat el seu Grau/Llicenciatura a l’estranger, haurà de sol·licitar a
Secretaria de la Facultat el reconeixement del títol amb anterioritat a la formalització
de la matrícula.
El següent enllaç especifica les característiques de la documentació a presentar per
alumnes estrangers:
http://www.ub.edu/acad/noracad/documents/es/legalizacion.htm

PROGRAMA DE ASSIGNATURAS
Bloques/Niveles
Obligatorias
30 ECTS

Bloques de especialización
15 ECTS

Itinerarios de especialización

ECTS
5
2,5
5
2,5

5
2,5
5
2,5

5
5
5

5
2,5
5

Bioarqueología y paleoambiente

5
5

Arqueología de los materiales

5
5

Registro de estructura sy territorio

TFM
15 ECTS

5
5
15

Asignatura

Semestre I Semestre II

Tendencias actuales en arqueología
Marco teórico y metodológico de las Archaeological Sciences
Construcción de marcos cronológicos
Diseño de investigación avanzada
Análisis cuantitativos, gestión e interpretación de datos en
arqueología
Etnoarqueología y arqueología experimental
Diagnosis y conservación arqueológica
5 Técnicas e interpretación de datos bioarqueológicos
Geoarqueología y micromorfología de suelos en arqueología
Análisis de industrias líticas
Análisis de materiales cerámicos, metalúrgia y otros materiales
arqueológicos
Sistemas de análisis del espacio en arqueología e interpretación de
5 estructuras constructivas
Aplicaciones arqueológicas GIS
Trabajo Final de Máster

ORGANITZACIÓ i METODOLOGÍA DOCENT

El màster d’Estudis Avançats en Arqueologia és un màster de 60 crèdits que pot
cursar-se a temps complert en un any (60 ETCS), o a temps parcial en un any i mig
(45+15 ETCS) o dos anys (30+30 ETCS).
El màster és presencial i la major part de les assignatures s’imparteixen a la Facultat
de Geografia i Història, de la Universitat de Barcelona. Aquesta Facultat es localitza al
Carrer Montalegre 6, en ple centre de Barcelona, propera a als principals jaciments de
la ciutat.
Les assignatures s’imparteixen en blocs, de dilluns a divendres, entre les 16 i 20 h.
Cada assignatura comporta 12 sessions consecutives de 4 hores cada una. Les
assignatures de l’especialitat de GIS s’imparteixen entre 16h i 20h30 a l’aula
d’informàtica i cartografia de la Facultat.
Donat que el màster té un caràcter eminentment pràctic, les assignatures s’imparteixen
a l’aula i en el Laboratori d’Arqueologia. Part de les pràctiques es realitzen en d’altres
laboratoris de la Universitat de Barcelona, així com en el CRAI. La Facultat compta amb
un jaciment arqueològic propi en que es realitzaran diversos treballs pràctics. Es
contempla també, realitzar algunes sortides d’un dia de durada a d’altres centres
d’investigació i jaciments destacats.
El màster comporta una docència presencial, eminentment teòrico-pràctica, amb un
elevat nombre d’hores de pràctiques de laboratori, informàtiques, terreny, etc.
Reconeguts especialistes participen en el màster com a professors convidats, impartint
classes, seminaris, etc (veure apartat de Professorat).
Tot el material per cursar les assignatures es posarà a disposició de l’alumne a través
del Campus Virtual de la UB.
Els Programes Docents de cada una de les assignatures descriuen els blocs temàtics,
els sistemes d’avaluació, els objectius i aporten a més, abundant i actualitzada
bibliografia.
La llengua principal del màster és el castellà, amb aportacions puntuals en anglès quan
les classes són impartides per especialistes internacionals.

SISTEMES D’AVALUACIÓ
En el màster, s’aplica una avaluació continua, si bé l’ alumne pot optar per una
avaluació única, sempre renunciant a la continuada. S’inclou la possibilitat d’un sistema
de reavaluació en el cas que l’alumne no hagi superat l’assignatura en primera
convocatòria (sigui amb avaluació continua o única).
L’avaluació continua integra tots els elements avaluatius indicats en el pla docent de
l’assignatura, que es recullen de forma progressiva al llarg del procés d’Aprenentatge
de l’assignatura i que permeten avaluar si l’alumne assoleix els objectius proposats en
les assignatures (veure Plans Docents).
Els mètodes d’avaluació, les proves concretes i els percentatges corresponents a cada
una de les proves, s’especifiquen en els Plans Docents de cada una de les
assignatures.
Al tractar-se d’un màster presencial, basat en un fort component pràctic de totes les
matèries, l’assistència a classe serà considerada rellevant en l’avaluació final.
Com a norma general, l’avaluació consta d’un conjunt d’elements:
Proves escrites, siguin tant en format d’examen com d’exercici, aplicació
pràctica, estudi de cas, resolució de temes, etc
Proves orals: exposicions orals de treballs a l’aula
Treballs realitzats per l’alumne: memòries, treballs o resultats d’exercicis
pràctics.
L’avaluació es realitza durant el període d’impartició de l’assignatura. Els períodes
d’exàmens d’avaluació única es realitzaran entre el 16 i 28 de gener i entre el 5 i 17 de
juny. Els períodes de reavaluació es realitzen entre el 13 i el 15 de març i entre el 12 i
15 de juliol.
La presentació de TFM es realitzarà en dos períodes: entre el 15 i 30 de juny i entre el
16 i 20 de setembre.

TREBALL FINAL DE MÀSTER

L’assignatura Treball Final de Màster (TFM) és obligatòria i té una càrrega docent de
15 crèdits ECTS. En ella, l’alumne ha de desenvolupar un treball acadèmic original i
realitzar una exposició presencial davant un tribunal format per especialistes. Poden
tant realitzar-se treballs sobre reinterpretacions, estats de la qüestió o síntesis de
dades ja publicades, com investigacions amb dades inèdites obtingudes durant el
període d’impartició del màster.
En el TFM, l’alumne ha de demostrar que ha adquirit les competències i els continguts
impartits durant el conjunt del màster i que és capaç d’integrar la formació rebuda en
les diferents assignatures. També ha de demostrar que ha adquirit competències sobre
elaboració i presentació d’un document científic i la seva capacitació per exposar-lo i
defensar-lo oralment i pública.
A mitjan mes de Novembre, es realitzarà una sessió en que els diferents equips
d’investigació de la Secció de Prehistòria i Arqueologia (SERP-UB, ERAUUB, GRACP,
GRACPE) presentaran a l’alumnat un conjunt de temes d’investigació sobre els que
realitzar el TFM. Aquestes temàtiques s’emmarquen en les línies d’investigació que
desenvolupen els grups d’investigació. Tanmateix, el TFM també està obert a qualsevol
altra temàtica d’interès per a l’alumne, sempre i quan aquesta pugui ser dirigida per
algun especialista de la secció.
El TFM serà tutoritzat per un professor Doctor amb experiència investigadora, que
realitzarà un seguiment individualitzat i personalitzat de l’alumne al llarg de l’elaboració
del TFM.
El TFM s’inicia a finals del primer semestre i es desenvolupa principalment durant el
segon semestre. Al finalitzar les classes de les assignatures a mitjan mes de abril,
l’alumne disposa encara de dos mesos destinats únicament a la preparació del TFM
abans de la convocatòria de defensa de mitjan/finals mes de juny. Una segona
convocatòria es realitza durant la segona setmana de setembre, amb entrega de TFM
els primers dies de setembre.

ACCIONS DE RECOLÇAMENT i ORIENTACIÓ
Prèviament a la matriculació en el màster, el coordinador i responsables de tutoritzar
l’alumne realitzaran entrevistes individuals amb cada alumne amb l’objectiu de
conèixer la seva disponibilitat temporal, els seus interessos personals, el seu nivell de
formació arqueològica, etc. Durant aquestes tutories, se l’informarà de les modalitats
de matrícula (completa, parcial, etc) i es valorarà conjuntament el format de realització
del màster més adient a les necessitats de cada alumne. També es decidirà la
necessitat de realitzar complements formatius.
La Facultat de Geografia i Història disposa d’un Pla de Acció Tutorial de recolzament,
assessorament i seguiment personalitzat de l’estudiant abans i durant la impartició del
màster:
http://www.ub.edu/facgh/qualitat/pat/index.htm

El màster té vincles de col·laboració amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)
http://www.ub.edu/sae/, oficina que ofereix tot tipus d’assessorament a l’alumne, tant
en el vessant acadèmic com professional. En funció d’aquesta col·laboració, els
alumnes del màster poden acudir a aquest Servei de forma individualitzada per a ser
assessorats sobre diferents qüestions, incloent temes laborals:
http://www.ub.edu/sae/es/contacto/info.htm
http://www.ub.edu/sae/orientacio/clubdefeina.html

El SAE realitza també l’acollida de nous estudiants
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/estudiar_UB/futurs_estudiants/futurs_estudiant
s.html?
El SAE se ocupa també del seguiment a estudiants amb necessitades especials.
En funció d’aquesta col·laboració amb el SAE, el màster ofereix diverses activitats
d’orientació

a

l’alumnat,

tant

en

el

camp

de

la investigació

com

de

la

professionalització. Aquests tallers els imparteixen especialistes del SAE i estan

destinats al desenvolupament d’habilitats professionals, recerca i generació de sortides
professionals.
D’altra banda, en les activitats del màster, el BIE (Barcelona Institut d’Emprenedoria)
de la Universitat de Barcelona impartirà diversos tallers en grups per a emprenedors. El
BIE realitza un assessorament integral i individual a l’alumnat que vulgui desenvolupar
una idea pròpia o tingui interès en la auto-ocupació un cop finalitzat el màster
http://www.ub.edu/emprenedoria/
Donat que una part dels continguts es realitzen en diferents Laboratorios, el màster
organitzarà una sessió de Seguretat en el Laboratori, impartida per especialistes en
seguretat laboral.
L’alumnat també pot accedir a abundant informació sobre els recursos de la universitat
a: http://www.ub.edu/monub/
Els alumnes estrangers poden trobar més informació sobre la Facultat de Geografia i
Història a http://www.ub.edu/facgh/en/
D’altra banda, existeix a la Universitat una secció d’estudiants, on es realitzen activitats
i recolzament a estudiants:
https://www.alumni.ub.edu/
Els dos responsables del màster encarregats del recolzament i orientació a l’estudiant
són la Dra. Mercè Bergadà bergada@ub.edu i el Dr. Jordi Nadal jnadal@uoc.edu.
Atendran a l’estudiant durant l’etapa de matriculació, així com també durant el
desenvolupament dels estudis.
En l’adreça Preguntes Freqüents (FAQ) sobre els màster de la Universitat de Barcelona,
l’alumnat pot trobar respostes a algunes de les preguntes més comuns sobre els
màsters, la universitat i la ciutat de Barcelona:
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/preguntes
_frequents/preguntes_frequents.html
L’equip del màster realitza un acte d’inici de benvinguda i un de clausura del curs.
L’objectiu d’aquests actes és presentar el professorat i l’alumnat i generar un ambient
adequat per dur a terme un treball de col·laboració en un marc de confiança.

La Universitat de Barcelona compta amb una unitat de recolzament lingüístic . Aquest
servei ofereix a més, borses d’intercanvi lingüístic, per a un aprenentatge més ràpid de
les llengües d’ús comú en el màster.
http://www.ub.edu/sl/borsa/
http://www.ub.edu/sl/ca/acollida/

BEQUES i AJUTS

La Universitat de Barcelona posa a disposició de l’alumne abundant informació sobre
els requisits, tràmits i terminis per a sol·licitar una beca o un ajut en els següents
enllaços:
El Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)
http://www.ub.edu/sae/

La Facultat de Geografia i Història disposa d’una Oficina de Mobilitat
http://www.ub.edu/mobilitatgih/?lang=es

Els següents enllaços disposen d’informació sobre beques i ajuts:
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/suport_estudi/beques_ajuts/master/beques_ma
ster.html
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/master_universitari/beques_aj
uts/beques_ajuts.html
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/suport_estudi/beques_ajuts/beques_ajuts.html
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/suport_estudi/beques_ajuts/master/beques_ma
ster.html
http://www.ub.edu/beques/grausimasters/
http://www.ub.edu/monub/

Altres institucions ofereixen també programes de beques per a cursar cursos de màster
a Espanya:
http://www.aecid.es/ES/becas-y-lectorados/convocatorias-maec-aecid

https://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadanomecd/catalogo/educacion/estudiants/becas-ayudas/paraestudiar/Universitat/master.html

Fundació Carolina : https://www.fundacioncarolina.es/

Existeix la possibilitat de tramitar préstecs amb algunes entitats bancàries
col·laboradores
http://www.ub.edu/monub/serveis/financament.htm

AGAUR (Generalitat de Catalunya) també disposa d’un programa de beques
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Beques-decaracter-general-per-a-estudiants-que-cursin-estudis-postobligatorisGRAL?category=774ab968-a82c-11e3-a972-000c29052e2c&temesNom=Universitats

Així com també d’ajuts a prèstecs:
http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-per-temes/Programa-dePraquestcs-Universitaris-de-Postgrau-PREPOST?category=774f745a-a82c-11e3-a972000c29052e2c&temesNom=Universitats
L’equip d’investigació del GRAP convoca entre els alumnes del màster, dues beques de
col·laboració de 10 hores setmanals de dedicació. El període de beca va de l’1-10-2018
al 30-6-2019 i tenen per objectiu col·laborar en les investigacions que el GRAP
desenvolupa en el campo de la arqueoacústica.

MOBILITAT

La totalitat del màster es realitza en la ciutat de Barcelona, amb sortides de terreny a
alguns punts d’interès.
L’Oficina de Mobilitat i Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona posa a
disposició de l’alumne la informació referent a la mobilitat d’estudiants i de professorat
http://www.ub.edu/uri/welcome_es.htm
La Facultat de Geografia i Història compta amb una Oficina de Relacions Internacionals
on s’atén personalment a l’alumnat i se li subministra tota la informació sobre
mobilitat.
http://www.ub.edu/mobilitatgih/?lang=es

La informació per a alumnes procedents d’altres Universitates pot consultar-se a:
http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/intercanvis/welcomeesp.htm
http://www.ub.edu/uri/estudiantsNOUB/estnoUB_es.htm

La Universitat de Barcelona posa a disposició de l’alumnat abundant informació sobre
els programes de mobilitat, tant per a alumnes propis com per a alumnes d’altres
Universitats. Aquesta atenció és personal i individualitzada.
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/estUB.htm
http://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/estudiar_UB/estudiants_estrangers/estudiants_
estrangers.html
http://www.ub.edu/mobilitatinternacional/
http://www.ub.edu/uri/estudiantsUB/erasmus.htm
La Xarxa Vives d’Universitats també disposa d’ajuts a la mobilitat d’estudiants
http://www.vives.org/serveis/ajuts-drac-a-la-mobilitat-a-la-regio-vives/

AVISOS i NOTÍCIES

La informació i les notícies sobre el màster estan disponible en la web de la Secció de
Prehistòria i Arqueologia
http://www.ub.edu/prehist/docencia-en-postgrau/master-en-arqueologia

Les notícies del màster, en especial tot allò referent als terminis de matrícula,
activitats, sortides, visites, etc es fan públiques a través de:
Facebook i Twitter. @MasterArqueoUB
Totes les notícies referents al desenvolupament de les assignatures es comparteixen a
través del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona

Qualsevol consulta, suggeriment, petició, etc pot realitzar-se a través de l’adreça email
master.arqueologia@ub.edu
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