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Mediterrània Antiga (UOC, UAB, UAH)
El màster universitari de la Mediterrània Antiga ofert per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB) i la Universitat d’Alcalá de Henares (UAH) és un màster acadèmic d’estudis avançats que permet a l’estudiant
aprofundir en el món de les ciències de l’antiguitat, i facilita que pugui continuar incorporant-se en l’ampli sector professional
relacionat amb la creació de continguts històrics o en l’itinerari curricular de recerca, doctorat i accés a la docència universitària.
Aquest màster es presenta com una oportunitat per aprofundir en els orígens de la Mediterrània i la seva influència en la nostra
societat occidental actual. Cal respondre amb una perspectiva crítica al paper de la Mediterrània antiga en el món actual globalitzat
i en diversos àmbits de la nostra societat. El coneixement sobre les realitats històriques, socials i culturals de la Mediterrània s’ha
convertit en una necessitat emergent en el marc de la nostra societat actual. Un dels principals reptes (social i acadèmic) del món
contemporani és la comprensió crítica de la diferència en les seves múltiples manifestacions i l’estudi de l’antiguitat com a factor
fonamental de les noves realitats socioculturals generades pels processos de globalització.

Objectius
Els objectius del màster universitari de la Mediterrània
Antiga (UOC, UAB, UAH) aspiren, així, a proporcionar als
titulats una formació que els permeti:

•
•
•
•
•

Formar experts amb uns coneixements històrics del
món antic que els permetin comprendre el món que ens
envolta i els seus orígens.
Formar experts en l’anàlisi i la interpretació de
documentació històrica textual, visual i material
relacionada amb el món antic.
Formar professionals experts en el tractament de la
conservació, documentació i difusió del patrimoni històric
i arqueològic.
Oferir instruments que capacitin per a l’especialització en
una carrera investigadora en l’àmbit de la història antiga i
el patrimoni històric i arqueològic.
Capacitar el possible futur professorat doctor i
investigador.

Més específicament, el màster universitari de la
Mediterrània Antiga (UOC, UAB, UAH) fa èmfasi especial
en una sèrie d’enfocaments i continguts que permetran a
l’estudiant:

•
•
•
•
•

Contrastar les perspectives de la pròpia realitat i tradició
històrica amb altres realitats històriques i culturals
pròpies de la koiné mediterrània.
Comprendre i valorar el patrimoni històric i arqueològic
com a document històric.
Analitzar els processos històrics complexos que van
protagonitzar la Història de la Mediterrània a l’antiguitat.
Assimilar la importància dels processos de sincretisme
religiós i cultural en la construcció de la Mediterrània.
Evidenciar la naturalesa de la koiné mediterrània com a
resultat de la comunicació entre cultures i l’intercanvi de
cultures.

•
•
•

Descriure les evidències històriques que permeten
analitzar les realitats socioculturals de l’antiguitat, des de
Sumèria i Egipte fins a la caiguda de l’Imperi Romà.
Explicar l’eclosió del primer mil·lenni abans de Crist,
treballant estudis de casos específics, com és el món
fenici i la seva contribució a la koiné mediterrània.
Estudiar amb detall la interacció dels diferents factors
històrics en el desenvolupament del món clàssic.

A qui va dirigit
El públic potencial a qui va dirigit aquest programa formatiu
de màster és el següent:

•
•
•
•
•
•
•
•

Arqueòlegs.
Titulats en Història.
Titulats en Humanitats.
Titulats en general interessats en el patrimoni històricarqueològic del món antic.
Titulats en Filologia Clàssica.
Egiptòlegs.
Professionals de la gestió cultural.
Titulats superiors en àrees afins a l’estranger.

Requisits d’accés
Poden accedir als estudis oficials de màster les següents
persones:

•

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 el país
expedidor del títol per accedir a ensenyaments oficials de
màster.

Màster universitari

•

•

Els estudiants titulats d’acord amb sistemes educatius
aliens a l’EEES que hagin obtingut l’homologació del seu
títol estranger d’ensenyament superior al títol espanyol
que habiliti per accedir a ensenyaments oficials de màster.
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 el
país expedidor del títol per accedir a ensenyaments de
postgrau.

Sortides professionals
Els estudis avançats en el camp de les ciències de l’antiguitat
poden satisfer un univers ampli de perfils i sortides
professionals necessàries en el nostre context acadèmic,
social, econòmic i polític actual. En aquest sentit, el màster
universitari de la Mediterrània Antiga (UOC, UAB, UAH)
forma estudiants perquè estiguin en disposició d’actuar amb
competència en diverses activitats. A tall d’exemple, podem
esmentar:

•
•
•
•
•
•
•
•

Professionals en l’àmbit de l’Arqueologia.
Professionals del turisme i la gestió cultural vinculada als
espais patrimonials del passat antic.
Professionals i tècnics en tasques relacionades amb
la gestió del patrimoni i, especialment, amb l’activitat
museística.
Perfils d’activitat professional relacionats amb l’assessoria
històrica.
Professionals d’activitats laborals relacionades amb la
gestió documental.
Professorat d’educació secundària o superior.
Activitats professionals relacionades amb la difusió
cultural i del valor patrimonial.
Investigadors potencials en l’àmbit de la història antiga.

Direcció acadèmica
Glòria Munilla
Professora agregada dels Estudis d’Arts i Humanitats de la
UOC. Doctora en Història, especialitat de Prehistòria, Història
Antiga i Arqueologia.

Aquest màster compta amb la participació i implicació directa
de professors col·laboradors, tant de la UOC com de la UAB i
la UAH i altres àmbits acadèmics i professionals de prestigi i
experiència docent i investigadora reconeguts en els àmbits
de coneixement del món antic, l’arqueologia, l’antropologia,
la sociologia i altres àrees relacionades. A més es preveu la
participació de professorat específic, nacional i internacional,
com convidats, conferenciants i responsables de seminaris,
membres de la comissió d’avaluació, etc.

Temari

Màster universitari de la Mediterrània Antiga
Assignatures obligatòries
Institucions polítiques a la Mediterrània Antiga
Recursos per a l’estudi i la interpretació
de l’antiguitat
Patrimoni històric i arqueològic
mediterrani com a recurs cultural
Centre i perifèria del món antic
Factors geogràfics i econòmics
en la interpretació històrica
Relacions internacionals i conflictes
a la conca mediterrània a l’antiguitat
Treball final de màster
Assignatures optatives
Especialitat Egipte i Pròxim Orient
Fonamentació religiosa de l’Egipte faraònic
El Judaisme a la Mediterrània Antiga
(ss. vi aC-vii dC)
Retòrica del poder i imperis mesopotàmics
Història cultural de l’antic Egipte
Especialitat Món grecollatí
La societat grecoromana
Història intel·lectual de Grècia i Roma
El factor fenici a la Mediterrània Antiga
Mitologia grecollatina i interpretació històrica
Orientació de recerca
Mètodes qualitatius per a la interpretació
històrica*
L’historiador i les fonts escrites*
Prácticas

60
5
5
5
5
5
5
10

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

*Els estudiants que vulguin seguir una orientació de recerca		
han de cursar obligatòriament aquestes assignatures.

Joan Oller Guzmán (UAB)
Professor associat d’Història Antiga del Departament de Ciències
de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana (UAB).
Francisco Javier Gómez Espelosín
Catedràtic d’Història Antiga de la Universitat d’Alcalá de
Henares i especialista en Història de la Grècia Antiga.

Crèdits ECTS
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BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

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

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

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

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

PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

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

REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

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

BOGOTÀ
Carrera 7 #73-47, oficina 802
110221 Bogotà
Colòmbia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUTAT DE MÈXIC
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciutat de Mèxic
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Totes les seus a seus.uoc.edu

Premis
i reconeixements
UOC

-

Human Resources Excellence in Research (2018)
Premi d’excel·lència institucional (2016)
Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
Premi Dona TIC (2016)
Esment d’honor en els Premis a l’Impacte en
l’Aprenentatge (2016)
Golden Orange Awards (2016)
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)

-

PC02097-CA-MU-MA-AIH-20

Seus

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 Mitjana Consortium
(NMC) (2009)
Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya (2005)
Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
Premi WITSA (2000)
Premi Bangemann Challenge (1997)

La UOC, segona millor universitat
d’Espanya segons el Young University
Rankings del Times Higher Education.

Consulta l’oferta formativa de la UOC
estudis.uoc.edu

