Presentació
El Màster Oficial en Arqueologia prehistòrica
proporciona una formació avançada en teories
i mètodes analítics especialitzats, aplicats a
l’estudi del passat social.
Capacita per a dissenyar i desenvolupar
projectes de recerca autònoms i
interdisciplinaris. La formació també és
aplicable als àmbits educatiu, cultural i de
gestió i difusió de l’arqueologia.
Està adreçat principalment a persones
graduades en Arqueologia, Història, Història de
l’Art, Antropologia, Biologia i Geologia.
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Màster Oficial
Arqueologia prehistòrica
El Pla d’Estudis contempla quatre mòduls obligatoris. Dos
se centren en les darreres tendències teòriques i
metodològiques transversals, en especial les que
involucren recursos digitals. El tercer inclou pràctiques
externes en un laboratori o entitat dedicada a la recerca i la
difusió, amb l’objectiu d’afavorir la integració de l’alumnat
en un entorn de treball dinàmic. El quart mòdul, un treball
de fi de màster, permet desenvolupar un projecte de
recerca original adequat als interessos individuals.
L’oferta docent es completa amb set mòduls optatius, dels
quals se n’hauran de cursar cinc. S’hi impartiran continguts
instrumentals i pràctics, especialitzats en l’anàlisi avançada
d’un ampli ventall de materials i objectes de natura
orgànica i inorgànica.
El professorat posseeix una alta qualificació. La majoria
desenvolupa projectes de recerca d'excel·lència en les
fronteres del coneixement.

Estructura del pla d’estudis
Mòduls obligatoris

Semestre

Crèdits

Arqueologia social: teories, mètodes i discursos

1

6

Arqueologia, espai i temps: teoria social i
mètodes computacionals

1

6

Pràctiques Externes

2

6

Treball de Fi de Màster

2

12

Semestre

Crèdits

Arqueobotànica: gestió social de recursos vegetals

1

6

Arqueozoologia: gestió social de recursos faunístics

1

6

Osteoarqueologia humana: anàlisi antropològica de
grups socials

1

6

Introducció a l’Arqueologia biomolecular

2

6

Artefactes ceràmics: producció i ús

2

6

Artefactes lítics: producció i ús

2

6

Arqueometal·lúrgia: producció i ús

2

6

Mòduls optatius

Informació general

Campus d'Arqueologia UAB
La xarxa de jaciments de campus d'Arqueologia de la UAB permet als
estudiants de màster accés a equipaments i recursos excepcionals per a la
seva formació. Els 12 jaciments arqueològics que formen part de la xarxa
cobreixen tot l'àmbit cronològic de la Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana.
Els projectes d'investigació en curs ofereixen un marc ideal per a realitzar
pràctiques i desenvolupar els projectes de fi de màster.
Web del campus d'Arqueologia

Modalitat: Presencial
Crèdits: 60 ECTS
Places: 25
Preu: 46.11 € per crèdit ECTS (curs 2020-2021, estudiants UE o residents)
66€ per crèdit ECTS (curs 2021-2022, estudiants no UE no residents)
Inici de curs: Octubre 2021
Lloc de realització: Facultat de Filosofia i Lletres - Campus UAB
Idioma: Català, Castellà i Anglès
Sortides professionals: Recerca, assessorament, gestió de projectes arqueològics,
àmbits educatiu i de difusió cultural, museus, fundacions culturals, etc.

