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FASE 1 DE PIMPEU PER PROGRAMAR ESTUDIS DE GRAU I DE MÀSTER
UNIVERSITARI REVERIFICATS, PER AL CURS 2020-2021
LA FASE 1 DE L’APLICATIU PIMPEU CORRESPON A LA INCORPORACIÓ DE LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA
PER A L’ELABORACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ UNIVERSITÀRIA, QUE HA DE SER AUTORITZADA, EN EL SÍ
DEL CIC, PER A LA SEVA VERIFICACIÓ

Universitat
1.

Identificació del grau o del màster universitari
Nom estudi:
Centre responsable1:

Ubicació de la impartició2:
Interuniversitari (Sí/No)3:
Erasmus Mundus (Sí/No)
(per als màsters universitaris):

Màster en Arqueologia
Prehistòrica
Facultat de Filosofia i
Lletres – Universitat
Autònoma de Barcelona
Aulari i laboratoris del
Campus de Bellaterra
(Universitat Autònoma de
Barcelona)
No
No

Distribució de crèdits:*
Crèdits de formació bàsica

0

Crèdits de formació obligatòria

18

Crèdits de formació optativa

30

Treball fi de grau/màster

12

Crèdits totals

60

Branca principal:

Arts i Humanitats

Distribució de matèries bàsiques/crèdits
(desplegable)*

2.

Tipus de preu:4

Públic

Nombre de places de nou accés:

20

Modalitat d’impartició:

Presencial

Professió regulada (Sí/No):

No

Criteris de programació universitària
A) Justificació de la reverificació

1

En cas que es tracti d’un centre de nova adscripció, caldrà informar qui és el titular, justificació de la seva
adscripció, així com una planificació de l’activitat acadèmica del centre, per a un període de 3 anys
2
Edifici o edificis on s’impartirà la docència de l’estudi
3
En cas afirmatiu, seria convenient indicar la previsió d’universitats participants
4
Cal indicar si és preu públic o privat
*Aquests camps són opcionals, en la Fase 1 de PIMPEU
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1. Introducció: diagnosi, objectius i directrius generals
La reverificació de l’actual màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana es deu a la constatació que
l'orientació dels continguts impartits actualment ha esdevingut massa generalista en el context actual
de les demandes del mercat de treball i de les exigències formatives en recerca avançada. Aquest
caire generalista limita l'adquisició de noves capacitats i experteses demandades tant pel mercat de
treball com per les expectatives de formació i promoció curricular.
La proposta de reverificació presentada gira a l’entorn de tres eixos:
1. Increment del nivell d’especialització formativa.
2. Interdisciplinarietat mitjançant l’aprofitament del factor Campus.
3. Connexió estreta entre docència i recerca d’excel·lència.
Tots tres conceptes obeeixen les directrius expressades pel que fa l’orientació dels estudis de màster
en els RD 56/2005 (art. 8) i 1393/2007 (art. 10), i recollides en la normativa acadèmica de la
Universitat Autònoma de Barcelona (art. 225, punt 1). Tot seguit exposarem sintèticament els
fonaments i arguments que els sustenten.

2. Reverificació: conceptes i directrius derivades

A. Increment de l'especialització formativa.
L’Increment de l'especialització formativa se sustenta en les activitats i línies de recerca
especialitzades del professorat que impartirà el màster (anàlisis taxonòmiques, anatòmiques,
isotòpiques i bioquímiques sobre materials arqueològics botànics, faunístics, antropològics i també
inorgànics), que protagonitzaran el nou pla d’estudis i en les quals els i les professionals del
Departament de Prehistòria ocupen posicions de lideratge internacional.
B. Interdisciplinarietat
El tractament d’aquestes àrees de recerca s’ha d’abordar des d'una perspectiva interdisciplinar amb
professionals i centres de recerca dins del Campus UAB i, també, amb d'altres institucions i
organismes de l'Estat Espanyol i l'estranger, que podrien col·laborar puntualment en la impartició de
continguts docents, sobretot en assignatures de tipus seminari.
C. Vinculació entre formació i recerca pràctica aplicada
La vocació investigadora del professorat permet oferir vincles directes entre formació acadèmica i
implicació en projectes de recerca d'excel·lència de nivell i d’abast internacional, que es concreten
especialment en la realització de Pràctiques Externes de caràcter obligatori i també en l’elaboració
del Treball Final de Màster.
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3. Síntesi: perspectives de futur en el context acadèmic proper
Els objectius de la proposta de reverificació i la metodologia implicada seguiran tres directrius:


Manteniment de la prioritat dels aspectes de teoria i metodologia arqueològiques.



Ampliació i aprofundiment de l’oferta formativa vinculada amb les línies de recerca
especialitzades de les quals també el Departament de Prehistòria és capdavanter. Aquesta és
una de les vies que permetrà millorar les expectatives d’ocupabilitat de l’alumnat titulat.



Intensificació de la participació de l’alumnat en els projectes de recerca desenvolupats pels
equips del nostre departament en diferents regions del món i sobre temes centrals en l’agenda
investigadora internacional (les societats humanes caçadores-recol·lectores —projectes a
Amèrica del Sud—; els orígens de l’agricultura, la ramaderia i el sedentarisme —projectes al
Pròxim Orient i Mediterrània occidental—; la formació de les primeres societats complexes i
civilitzacions —projectes al Pròxim Orient, Europa Central i la Mediterrània occidental). Aquest
vincle entre docència i recerca pràctica és una segona via que enforteix la capacitació de
l’alumnat i que, per tant, aporta un valor afegit en el context de l’actual mercat de treball.

Tal i com hem assenyalat en l’apartat 2, un dels objectius de la proposta de reverificació és oferir un
programa formatiu caracteritzat per la combinació entre especialització, interdisciplinarietat i
immersió en recerca aplicada dins del camp de l'arqueologia prehistòrica. Aquests tres conceptes
poden bastir una oferta interessant, atractiva i, a més, prou diferenciada com a mínim en el panorama
acadèmic de l'Estat Espanyol. L'anàlisi de l'oferta formativa de màster en aquest entorn evidencia el
caràcter diferenciat de la proposta de reverificació de l'actual màster de la UAB.
B) Noves necessitats de recursos per a la impartició de l’estudi, per part de la
universitat
La impartició de l'estudi es farà amb recursos docents propis, actualment a l'abast de la Facultat
de Filosofia i Lletres, el Departament de Prehistòria i el Campus en general.

2. Criteris de programació universitària
A) Justificació de la reverificació: Cal indicar els motius que justifiquen la reverificació de
l'estudi, així com els canvis previstos en el pla d'estudis. Es considera rellevant exposar si
la reverificació es du a terme per reordenar l'oferta acadèmica del centre responsable,
atesa la ineficiència de l'estudi actual, o bé, per la no acreditació o desistiment d'aquest
procés, per part de la universitat responsable de l'estudi.
B) Noves necessitats de recursos per a la impartició de l’estudi, per part de la
universitat: La universitat haurà de preveure les noves necessitats existents en matèria
de professorat, d’espais docents i de recerca, recursos TIC, personal d’administració i
serveis, així com altres possibles necessitats per a l’assoliment dels estàndards de qualitat
requerits (formació del professorat en noves tecnologies, entre altres). En el cas dels
centres propis de les universitats públiques, hauran de presentar, també, un
pressupost equilibrat dels ingressos i les despeses previstes per a la impartició del nou
estudi. En cas de necessitar un increment de plantilla, s’haurà d’indicar i caldrà justificar
que no comporta despeses addicionals.
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Quan es tracti d’universitats públiques, en cas de noves necessitats, caldrà
adjuntar un pla econòmic preliminar, que especifiqui la previsió de despeses i el
seu finançament.
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