Període lectiu:
setembre a juny organitzat en dos semestres

T’interessa si...
Ets una persona amb interessos amplis
i transversals i amb capacitat de síntesi.
Vols conèixer el món antic des de la
civilització egípcia fins a l’imperi romà.
T’atrauen igualment la història antiga,
l’arqueologia i les llengües clàssiques.
T’encurioseix conèixer el pensament
i el comportament dels homes i de les
dones a l’antiguitat.
Consideres que per conèixer la història
d’una època cal tenir-ne informació sobre
els costums, la cultura, la literatura i les
llengües que s’hi parlaven.

Règim d’estudi:
temps complet o parcial
Títol que s’obté:
Graduat/da en Ciències de l’Antiguitat
Horaris:
torn de matí
Durada:
4 anys
Idioma:
català/castellà
Més informació:
coordinacio.grau.c.antiguitat@uab.cat
Matrícula i gestions administratives:
ga.lletres@uab.cat
Aquesta publicació és merament informativa.

Entens que l’estudi de l’antiguitat
proporciona claus per comprendre
i interpretar el món actual.
Estàs habituat a la lectura i al maneig
dels instruments tecnològics.
Tens curiositat i interès per documentar
i analitzar aspectes poc estudiats.
Creus que les aplicacions tecnològiques
són imprescindibles per encarar l’estudi
i la divulgació del món antic.

Facultat de Filosofia i Lletres
Campus de Bellaterra
Carrer de la Fortuna
08193 Cerdanyola del Vallès
Barcelona
http://www.uab.cat/lletres

Grau de Ciències
de l’Antiguitat

El grau de
Ciències
de l’Antiguitat
És el primer i únic títol d’aquestes
característiques en el Sistema
Universitari Català.
Proporciona una visió completa
i transversal del món antic.
Combina i integra l’estudi de les
llengües clàssiques, de la història antiga
i de l’arqueologia.
Proporciona els mètodes i les tècniques
propis de la filologia, de l’anàlisi
històrica i de la interpretació de les restes
arqueològiques.
Forma professionals capaços d’analitzar
de manera global els fenòmens polítics,
socials, econòmics i culturals del
món antic.
Assegura el contacte directe amb
el món professional gràcies a les sortides
periòdiques a museus i jaciments
arqueològics i a unes Pràctiques Externes
que permeten adquirir experiència
en empreses i ens públics.
Promou i facilita la mobilitat
internacional de l’alumnat.
Es programa des del departament
de Ciències de l’Antiguitat i de
l’Edat Mitjana, entorn acadèmic idoni
per a organitzar uns estudis de caràcter
interdisciplinari.

Podràs treballar en:

Assignatures:

-- Arxius i biblioteques
-- Centres docents
-- Empreses editorials
-- Empreses de turisme cultural
-- Empreses de gestió de l’oci
-- Museus i galeries d’art
-- Institucions municipals i territorials

1r curs

Podràs exercir com a:

-- Documentalista
-- Historiador/a del món antic
-- Professor/a de llatí, grec i història
-- Editor/a d’obres relacionades amb el món antic
-- Col·laborador/a en publicacions periòdiques
relacionades amb el món antic
-- Consultor/a en mitjans de comunicació
-- Traductor/a
-- Responsable dels serveis pedagògics de museus
i de jaciments arqueològics
-- Gestor/a cultural d’ens amb patrimoni antic
-- Comissari d’exposicions
-- Responsable de tasques de divulgació
-- Dinamitzador/a de projectes culturals relacionats
amb el món antic
-- Col·laborador/a en empreses d’excavacions
arqueològiques
-- Investigador/a de l’antiguitat

-- Instruments i Eines Digitals per a l’Estudi
de l’Antiguitat
-- Elements de Llengua Llatina
-- Elements de Llengua Grega
-- Introducció a l’Arqueologia
-- Història i Civilització del Pròxim Orient Antic
-- Textos Narratius Grecs
-- Textos Narratius Llatins
-- Gèneres Literaris Antics
-- Història i Civilització d’Egipte
-- Història de l’Art Clàssic

2n curs

-- Arqueologia Clàssica
-- Filosofia Antiga
-- Historiografia i Filosofia Gregues
-- Historiografia i Oratòria Llatines
-- Història de Grècia
-- Civilització Grega
-- La Ilíada i l’Odissea
-- L’Eneida
-- Història de Roma
-- Llengües i Pobles Indoeuropeus

3r curs

-- Numismàtica i Ceràmica Antigues
-- El Teatre a Grècia
-- El Gènere Epistolar a Roma
-- Civilització Romana
-- Història Social i Econòmica de l’Antiguitat
-- La Poesia d’Horaci
-- Literatura Antiga (Llatina/ Grega)
-- Poetes Lírics Grecs
-- Textos i Contextos Epigràfics
-- Protohistòria del Mediterrani

4t curs

-- Treball de Final de Grau
-- Pràctiques Externes
-- 9 assignatures a triar entre una oferta de més de 20*
*L’estudiant es podrà especialitzar en dos itineraris: Llengües
antigues o Món Antic.

