
INFORMACIÓ

N’hi ha a 
http://www.uab.cat/web/estudiar/l-oferta-de-
masters-o�cials/informacio-general/historia-
contemporania-1096480139517.html?
param1=1096480400186

I també a la pàgina web del Departament d’Història 
Moderna i Contemporània 
http://www.uab.cat/departament/historia-
moderna-contemporania/

El coordinador del màster és 
Jordi FIGUEROLA GARRETA
Tel: 935813006
coordinació.master.hist.contemporania@uab.cat

La Secretaria del nostre Departament  d’Història 
Moderna i Contemporània es troba a 
Edi�ci B. 08193
Tel: 935811186
A/e: d.h.moderna@uab.cat

I el contacte amb la Gestió Acadèmica de la Facultat 
de Lletres és:
Tel: 938511558
A/e: ga.lletres@uab.cat

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

Les instruccions per fer la preinscripció es troben en 
l’enllaç “Com s’ha de fer la preinscripció” de la plana de 
la UAB abans indicada.

La matrícula es complimentarà a la Gestió Acadèmica 
de la Facultat de Lletres en les dates que s’hi anuncia-
ran i després que la coordinació del màster hagi donat 
el vistiplau.  

FORMES DE CURSAR-LO

El màster es pot fer:
- En un sol curs acadèmic, de setembre a setembre.
- En dos cursos acadèmics, tot matriculant el primer 
curs un mínim de 30 crèdits ECTS, entre ells els del 
mòdul obligatori.
Consulteu la coordinació abans de triar una via o 
l’altra.

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS

D’acord amb la normativa de la UAB, es podran 
reconèixer crèdits obtinguts a d’altres màsters o�cials. 
Aquests crèdits s’incorporaran a l’expedient amb la 
quali�cació d’origen i es comptaran a la mitjana.
Els crèdits a�ns cursats dins del màster de Formació 
del Professorat d’Educació Secundària seran objecte 
preferent de reconeixement.

BEQUES

Els màsters o�cials són inclosos dins del règim general 
de beques. Consulteu la plana web:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudada-
no-mecd/becas-ayudas.html
És molt útil el portal de beques de la UAB
http: //www.uab.es/beques-ajuts
També es pot consultar el d’Universia
http://becas.universia.net/#

MÀSTER INTERUNIVERSITARI 
D’HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA

CURS 2018-19

DEPARTAMENT D’HISTÒRIA MODERNA I 
CONTEMPORÀNIA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

DH
MC



MÀSTER OFICIAL

Els màsters o�cials són els estudis de postgrau amb 
caràcter o�cial, preu públic i adaptats al nou Espai 
Europeu d’Educació Superior, que es van posar en 
marxa a partir del curs 2006-2007. Tenen dues 
vessants que van íntimament lligades: d’una banda, 
proporcionen uns coneixements especialitzats i 
aprofundits i, de l’altra, preparen per a la recerca que, 
si es desitja, portarà a la confecció de la tesi doctoral.

QUI POT CURSAR-LO?

Els graduats i llicenciats, especialment en l’àmbit de 
les ciències humanes i socials.
També s’hi podran matricular els diplomats i les 
persones que disposin d’un títol estranger homologat 
o assimilat. Els diplomats hauran de cursar 120 crèdits 
ECTS.

ACCÉS AL DOCTORAT

El títol d’aquest màster permet accedir directament al 
programa de doctorat “Història comparada, política i 
social”, que gaudeix de la menció cap a l’excel·lència.

PLA DESTUDIS

Mòdul I: Línies d’investigació (10 crèdits)
-Ensenyament en xarxa. (5 crèdits)
-Cicle de conferències a Santander (5 crèdits)

Mòdul II: Cursos optatius (30 crèdits)
Es podran cursar a les diferents universitats, amb un 
mínim de 15 crèdits (tres cursos) a la UAB.

Cursos impartits a la UAB (horari de tarda)
- Societat i política al franquisme: Carme MOLINERO
- Transicions a la democràcia en el segle XX: 
Pere YSAS
- Cultura i política llatinoamericanes a l’època 
contemporània: Jordi FIGUEROLA
- Perspectives de la Història Militar i Bèl·lica Contem-
porània: Manuel SANTIRSO
- Temps d’horror. Violència i guerra a Europa durant el 
segle XX: Javier RODRIGO
- Nació i liberalisme a Espanya i a Europa: Antoni 
MOLINER
- Exilis i transferències culturals al segle XX: Francesc 
VILANOVA
- Moviments socials i condicions de vida a l’Espanya 
contemporània: Martí MARÍN
- Cultura, política i societat en els feixismes: Francisco 
MORENTE
- Diplomàcia, guerra i pau al segle XX: el cas 
arabo-israelià: Joan B. CULLA
- Europa oriental i Euràsia al segle XX: Francisco VEIGA

MODUL III: Treball �nal (20 crèdits)

MÀSTER DE REFERÈNCIA

La Universitat Autònoma de Barcelona i altres vuit 
universitats espanyoles s’han unit per oferir aquest 
màster interuniversitari, que és el primer d’aquesta 
mena que s’imparteix a Europa i a Amèrica Llatina i el 
més prestigiós de la disciplina a Espanya.

Hi participen:
Universitat Autónoma de Madrid
Universitat Complutense de Madrid 
Universitat de Cantabria
Universitat del País Basc / Euskal Herriko Univertsita-
tea
Universidade de Santiago de Compostela
Universidad de Zaragoza
Universidad de Valencia
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo
Universitat Autònoma de Barcelona.

S’hi garanteix una alta qualitat perquè:
- Sis d’aquestes universitat han estat seleccionades 
com a Campus d’Excel·lència Internacional pel 
Ministeri d’Educació.
- S’hi fa un ús exhaustiu dels recursos virtuals i en 
xarxa
- S’hi afavoreix el contacte personal i el coneixement 
mutu entre els les estudiants de les diverses seus 
mitjançant el curs d’estiu a Santander.
-El màster compta amb �nançament extern.
Els coneixements i les tècniques que s’hi ensenyen 
capaciten plenament per a la pràctica professional de 
la història i formen per l’exercici del periodisme, la 
museística, l’animació cultural, la docència, l’edició o 
l’anàlisi social i política.


