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El màster universitari d’Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies és una titulació d’estudis avançats que permet
a l’estudiant aprofundir en el món de les humanitats i de les arts contemporànies amb la possibilitat d’iniciar posteriorment
una activitat de recerca interdisciplinària o incorporar-se a l’ampli ventall de professions lligades a la creació de continguts
culturals.
Aquests estudis potencien el desenvolupament de les capacitats reflexives, crítiques i culturals. Les humanitats fomenten
en l’individu la seva capacitat, lliure i autònoma, per a la reflexió, i l’inciten a qüestionar-se sobre el significat del seu entorn.
Remeten, així mateix, a la centralitat de l’ésser humà, els seus valors, identitat, comportament, i a la seva responsabilitat
davant el fet social, en un temps que requereix noves eines per a repensar el significat i la complexitat d’un món en
transformació.
El màster universitari d’Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies proporciona una base completa i polivalent,
en la qual s’integren tant les activitats professionals relacionades directament amb la producció cultural i la comunicació,
com aquelles altres que, encara que semblin distants, requereixen un sòlid fonament humanístic.

Objectius

A qui va dirigit

L’objectiu principal del màster universitari d’Humanitats:
art, literatura i cultura contemporànies és oferir una formació
acadèmica de qualitat, que permeti a l’estudiant obtenir
una comprensió àmplia i rigorosa de l’experiència humana
i del context cultural en el qual té lloc. El món actual es
caracteritza per l’explosió del pluralisme i la creixent
complexitat dels contextos socials i culturals, en els quals
l’individu modern es veu en la necessitat de trobar noves
solucions a problemes de naturalesa social, tant en l’àmbit
personal com professional.

•

Aquest màster pretén donar les eines intel·lectuals que
capacitin l’estudiant per a respondre des d’una perspectiva
crítica als nous perfils professionals que es demanden
des de l’àmbit de la cultura, les institucions, l’economia
i la comunicació.
Es tracta de complementar i enriquir les habilitats i
destreses de naturalesa pràctica com són les competències
analítiques, expressives, creatives i interpretatives.

•

•

•

•

•
•

•

Llicenciats, diplomats i graduats en les diferents disciplines
de les ciències humanes i socials que volen adquirir una
formació avançada en les humanitats i aprofundir en la
seva formació adquirint noves competències i habilitats.
Professionals i tècnics de diversos sectors que necessiten,
per la seva activitat professional, una millor comprensió
del món contemporani i de la seva complexitat, així
com l’adquisició de les eines analítiques per al seu
desenvolupament.
Professors i docents que vulguin actualitzar la seva
formació davant les noves realitats socials, polítiques
i culturals.
Persones que vulguin orientar la seva carrera professional
cap al sector de l’educació i l’entreteniment, la creació
de continguts en el sector editorial, turístic o d’oci.
Persones que vulguin orientar la seva carrera professional
cap a la creació de continguts en el sector de la
comunicació (premsa, televisió, Internet, publicitat, etc.).
Persones que vulguin orientar la seva carrera professional
cap al sector de les institucions culturals.
Professionals i tècnics de qualsevol sector econòmic
que vulguin millorar, fins i tot a nivell d’especialització,
els seus coneixements humanístics.
Estudiants que vulguin orientar-se cap a una formació
en la recerca en el camp de les humanitats amb una
orientació transversal.

Requisits d’accés

Temari

Poden accedir a estudis oficials de màster les persones
següents:

Màster universitari d’Humanitats:
art, literatura i cultura contemporànies

1. Els estudiants que tinguin un títol universitari oficial espanyol
o bé un títol expedit per una institució d’ensenyament
superior de l’EEES que faculti per accedir a ensenyaments
oficials de màster al país expedidor del títol.
2. Els estudiants titulats d’acord amb sistemes educatius
aliens a l’EEES que hagin obtingut l’homologació del seu
títol d’ensenyament superior estranger al títol espanyol que
habiliti per accedir a ensenyaments oficials de màster.
3. Els estudiants titulats d’acord amb sistemes educatius
aliens a l’EEES sense necessitat d’homologació dels seus
títols, si acrediten un nivell de formació equivalent als títols
espanyols corresponents de grau i que faculten per accedir
a ensenyaments de postgrau al país expedidor del títol.

Assignatures obligatòries

Els requisits documentals són els següents:
•

Diplomats: fotocòpia compulsada del títol (o resguard)
de diplomat o enginyer tècnic.

•

Llicenciats: fotocòpia compulsada del títol (o resguard)
de llicenciat o enginyer.

•

Estudis universitaris finalitzats i realitzats fora d’Espanya:
fotocòpia compulsada del certificat d’homologació del
MEC o fotocòpia compulsada del títol oficial universitari
i certificació original de la universitat en la qual s’indiqui
que aquests estudis donen accés a uns estudis oficials de
postgrau al país d’origen. Aquesta documentació s’ha de
lliurar traduïda per un traductor jurat si està redactada en
un idioma diferent del català, el castellà o l’anglès.
Si els estudis s’han cursat en països subscrits al Conveni
de la Haia, n’hi ha prou amb la postil·la oportuna estesa
per les autoritats competents. Si els estudis s’han cursat
en països que no estan subscrits al Conveni de la Haia,
la documentació ha de ser legalitzada correctament
per via diplomàtica per les institucions pertinents.

Sortides professionals
•

•

•

•

Professionals i tècnics que requereixin una millor
comprensió del món contemporani i de la seva
complexitat.
Professors i docents que vulguin actualitzar la seva
formació davant les noves realitats socials, polítiques
i culturals.
Persones que vulguin orientar la seva carrera
professional cap al sector de l’educació i l’entreteniment,
la creació de continguts en el sector editorial, turístic
o de l’oci.
Persones que vulguin orientar la seva carrera
professional cap a la creació de continguts en el sector
de la comunicació (premsa, televisió, Internet, publicitat,
etc.).

Crèdits ECTS

Història de la cultura contemporània

5

Filosofia contemporània

5

Teoria social i cultura contemporànies
Treball final de màster

5
10

Assignatures optatives
Literatura i espai

5

Arts plàstiques

5

Arts escèniques

5

Cultura i subjectivitat

5

Cultura i mercat

5

Literatura i diversitat

5

Arts en pantalla

5

Literatura i tradició

5

Cultura i poder

5

Cultura i identitat

5

Mètodes en les ciències humanes*

5

Disseny de la recerca en les ciències humanes*

5

* Els estudiants que vulguin seguir una orientació de recerca han
de cursar 25 crèdits ECTS obligatoris (10 dels quals han de ser
metodològics), el treball final de màster i 25 crèdits ECTS optatius.

Postgrau d’Art contemporani
Filosofia contemporània

5

Arts plàstiques

5

Arts en pantalla

5

Arts escèniques

5

Cultura i subjectivitat

5

Treball final de postgrau

5

Postgrau de Cultura contemporània
Teoria social i cultural

5

Cultura i poder

5

Cultura i identitat

5

Cultura i subjectivitat

5

Cultura i mercat

5

Treball final de postgrau

5

Postgrau de Literatura contemporània
Literatura i tradició

5

Literatura i diversitat

5

Cultura i poder

5

Literatura i espai

5

Història de la cultura contemporània

5

Treball final de postgrau

5

Direcció acadèmica
Francesc Núñez Mosteo
Professor agregat dels Estudis d’Arts i Humanitats.
Doctor en Sociologia, Sociologia del coneixement 		
i de les emocions i Filosofia contemporània.
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Seus
BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156 - 08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

MADRID
Plaza de las Cortes, 4 - 28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta - 25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

SEVILLA
Avenida Torneo, 32 - 41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

MANRESA
Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (BCUM)
Avinguda de les Bases de Manresa, 1 - 08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3 - 46003 València
Tel.: 96 348 66 48

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1 - 17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67
TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114 - 08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00
TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18 - 43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

VILA-REAL
Biblioteca Universitària del Coneixement
Avinguda Pius XII, 43 - 12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

MÈXIC DF
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 México DF
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Totes les seus UOC a seus.uoc.edu

Premis i reconeixements UOC
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
Premi LTI App Bounty (2013)
Telefónica Ability Awards (2012)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
Center of Excellence del New Media Consortium (NMC) (2009)

Tota la informació actualitzada a
http://estudis.uoc.edu

–– Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
–– Premi Nacional de Telecomunicacions
de la Generalitat de Catalunya (2005)
–– Segell d’or d’Excel·lència Europea (EFQM) (2004)
–– Centre d’Excel·lencia de SUN (2003)
–– Premi ICDE d’excel·lència (2001)
–– Premi WITSA (2000)
–– Premi Bangemann Challenge (1997)

Estudis UOC
CATALÀ

ESPAÑOL

HUM_CAT_05_16

REUS
Carrer de l’Escorxador, s/n - 43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

