MÀSTER EN PREHISTÒRIA, ANTIGUITAT I EDAT MITJANA
OFERTA D’ÀMBITS DE TREBALL PER ALS TFM
ESPECIALITAT ANTIGUITAT I EDAT MITJANA
Història i arqueologia antiga
• El Pirineu en època Antiga. La consolidació del món ceretà, la conquesta romana, i la
gènesi del món urbà.
• Paisatges de la Hispania Romana. Formes territorials i socials d'explotació de les
comunitats hispanes (s. II AC- III dC).
• Villae i producció vitivinícola a la Laietània.
• Regne Macedoni.
• Món Hel·lenístic.
• Historiografia sobre el Món Antic (s. XIX i XX).
• Sul·la y la crisi republicana.
Història i arqueologia medieval
•

Estudi de les societats pageses medievals d’al-Andalus i dels regnes cristians de la
península ibèrica mitjançant els procediments propis de l’arqueologia i de l’anàlisi
dels textos
-Conquesta i colonització d’al-Andalus
-Comparació dels procediments de gestió dels espais i de les pràctiques
agràries en diferents contextos colonials: els medievals ibèrics, d’una banda, i
els moderns, atlàntics i americans, de l’altra.
-Estudi de les formes de producció, consum i distribució artesanals,
especialment a través de la ceràmica.

•

Estudis sobre fiscalitat i moneda
-Arqueologia i història dels espais monàstics medievals
- Anàlisi històrica i arqueològica dels espais urbans medievals

•

Arqueologia de l’arquitectura

•

Poblament, les institucions i els sistemes de defensa entre els segles VII i XI

•

Filologia grega
- Micenologia (= estudi del grec micènic i de la civilització micènica)
- Historiografia grega
-Historiografia fragmentària: mite i logos
- Contacte de poblacions i condició de l’estranger en el món grec.
- Els grecs en el Mar Negre.
- Els herois en el món grec, figures mítiques i cultuals.
-Religió i mitologia gregues
- Edició crítica i interpretació de textos grecs
- Dialectologia grega

- Didàctica de la llengua grega.
•

Filologia llatina
-Edició de textos llatins (especialment medievals i d'època humanística)
-Traduccions llatines de textos àrabs i hebreus
-Estudi sobre les obres de Roger Bacon
- Textos, traduccions i controvèrsies a la Mediterrània medieval i moderna

•

Filologia indoeuropea i semítica
-La lingüística històrica semítica i el sistema verbal de les llengües semítiques
-Les llengües semítiques nord-occidentals (ugarític, fenici, arameu i hebreu)
-La transmissió dels textos bíblics durant l’època intertestamentària i rabínica
-La literatura hebrea rabínica i medieval
-Fonts clàssiques i orientals sobre Euràsia Central Antiga i Medieval
-Prosopografia d'Euràsia Central Antiga i Medieval

•

Paleografia, Codicologia i Diplomàtica
-Història de l’escriptura i dels textos llatins
-Història de la cultura escrita
-Història del llibre, de la lectura i de les biblioteques
-Paleografia
-Diplomàtica
-Epigrafia llatina medieval
-Filologia llatina medieval
-Història de l’Església

