
* S’han de cursar un total de 60 crèdits: 15 obligatoris + 30 a triar entre els optatius + 15 TFM.

** Independentment de la modalitat, les pràctiques s’han de fer de manera presencial.

ASSIGNATURES*

Assignatura Crèdits

1r Quadrimestre

· Els arxius de la contemporaneïtat en l'era digital 5

Obligatòries

Obligatòria

· Metodologia de la recerca i transferència
  del coneixement 

5

· Debats del món contemporani 5

·
  del món contemporani
  Bases econòmiques i materials

5

Optatives

Optatives

· Auge i decadència de la modernitat.
5

· Cultures del treball, sindicalisme,
  anarquisme i socialisme

  La irrupció de la cultura de masses (1870-1945)

5

·
  en el segle XX

5

2n Quadrimestre

· Processos de construcció nacional.

Identitats de gènere i mobilització

  Catalunya i Espanya.
5

· La dictadura franquista

5

· La globalització i les relacions de poder
5

després de la Guerra Freda

· Transició, democràcia i crisi del sistema a Espanya 5

· Violència política i guerres civils
a la Catalunya Contemporània 5

· Pràctiques en institucions o empreses** 5

· Treball Final de Màster 15

Programa centrat en l’estudi de les dinàmiques socials i polítiques 

dels segles XIX-XX, per entendre la complexitat del món en què vivim.

Dirigit a:
   Estudiants i/o professionals interessats en aprofundir en el 

coneixement de la història contemporània. 

   Persones amb voluntat d’iniciar-se en la investigació històrica.

   Professionals que busquin capacitació per a l’aplicació de la 

història en l’àmbit de la cultura i la comunicació.

El Màster universitari en Història Contemporània i Món Actual és 

l’etapa formativa que permet l’accés al doctorat.

COORDINADOR: Dr. Jordi Roca Vernet

MODALITATS

Presencial: Facultat de Geografia

i Història, UB

Online: Campus Virtual

IDIOMA

Presencial: català

Online: bilingüe (català-castellà)

PROFESSORAT

Impartit per professors/es

de la UB

Conferenciants convidats

CURS 2022-2023

60 crèdits ECTS

REQUISITS ESPECÍFICS
Els alumnes que no tinguin formació en àrees d’Arts i Humanitats i/o 

Ciències Socials i Jurídiques hauran de realitzar crèdits formatius.

PREINSCRIPCIÓ
Període: del 10 de febrer de 2022 fins al 21 de juny de 2022.

Els alumnes que el curs 2021-2022 finalitzin el Grau poden fer 

la preinscripció sense haver obtingut la titulació.

FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ
S’hi accedeix des de la pàgina del màster universitari de la UB:

https://bit.ly/3xaRmpN

MATRÍCULA

ACCÉS
   Títol de Grau 

   Títol universitari oficial de Llicenciatura

Documentació necessària per a la preinscripció
(s’ha d’adjuntar al Formulari)

  Còpia del títol d’accés o equivalent

  Expedient acadèmic

  Currículum

  Carta de motivació

  DNI
Idiomes (opcional)

INFORMACIÓ
  Telèfons:

  (+34) 934 031 934

  (+34) 934 037 799

  Correu electrònic: master.contemporania@ub.edu

  Web del Màster:

Màster oficial UB:

   

www.ub.edu/historiacontemporaniamonactual/   

https://bit.ly/3KvFS3G


