
* S’han de cursar un total de 60 crèdits: 15 obligatoris + 30 a triar entre els optatius + 15 TFM.

** Independentment de la modalitat, les pràctiques s’han de fer de manera presencial.

ASSIGNATURES*

Assignatura Crèdits 

1r Quadrimestre
· Els arxius de la contemporaneïtat 5

Obligatòries· La història contemporània: 
  problemes d’interpretació 5

· Debats del món contemporani 5

·
  la societat contemporània: el model català 5

Optatives

· Història i memòria/es de la contemporaneïtat 5

· Ordre -o desordre- en el sistema
  internacional contemporani 5

· Història de la cultura contemporània 5

 

·
  la violència en la Catalunya contemporània

5

2n Quadrimestre
· Les relacions de poder després de 
  la Guerra Freda 5

Optatives

· Auge i crisi de la modernitat (1870-1914)

5

· Estat, identitats, nació i nacionalismes 5

· Innovació tecnològica i canvi social al segle XX 5

· Règim i oposició durant la dictadura franquista 5

· Transicions, dictadura i democràcia: 
  el model espanyol 5

· Identitats de gènere, presències i 
  protagonismes de les dones en el món  
  contemporani

5

· Pràctiques** 5

· TFM 15 Obligatori

Programa centrat en l’estudi de les dinàmiques socials i polítiques 
dels segles XIX-XX, per entendre la complexitat del món en què vivim. 

Dirigit a: 
   Estudiants i/o professionals interessats en aprofundir en el 

coneixement de la història contemporània. 
   Persones amb voluntat d’iniciar-se en la investigació històrica.
   Professionals que busquin capacitació per a l’aplicació de la 

història en l’àmbit de la cultura i la comunicació.

El Màster universitari en Història Contemporània i Món Actual UB-UOC 
és l’etapa formativa que permet l’accés al doctorat.

 

 
 

 

 

 

 

MODALITATS
Presencial: Facultat de Geogra�a
          i Història, UB
Online: Campus Virtual, UOC

IDIOMA
Presencial: català
Online: plurilingüe (català-castellà)

PROFESSORAT
Impartit per professors/es de la
UB i la UOC
Conferenciants convidats

CURS 2020-2021
60 crèdits ECTS

ACCÉS

REQUISITS ESPECÍFICS
Els alumnes que no tinguin formació en àrees de ciències humanes 
i socials hauran de realitzar crèdits formatius. 

PREINSCRIPCIÓ
1r període: del 12 de febrer al 17 d’abril.
2n període: del 20 d’abril al 19 de juny.
Els alumnes que el curs 2019-2020 �nalitzin el Grau poden fer 
la preinscripció sense haver obtingut la titulació.

FORMULARI DE PREINSCRIPCIÓ
S’hi accedeix des de la pàgina de màsters universitaris de la UB:
https://bit.ly/2JGghav
o des de la pàgina web del màster: https://bit.ly/39TdZzP

Documentació necessària per a la preinscripció
(s’ha d’adjuntar al Formulari)

MATRÍCULA

INFORMACIÓ
  Telèfons: (+34) 934 037 809 i (+34) 934 037 799
  Correu electrònic: masterhistoriaub.uoc@ub.edu
  Web del Màster: 

Màster o�cial UB:
   www.ub.edu/historiacontemporaniamonactual/

   https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/mas-
ter_universitari/�txa/H/M0N09/index.html

Màster o�cial UOC:
https://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/historia-con-
temporania-mon-actual/presentacio

   Títol de Grau 
   Títol universitari o�cial de Llicenciatura

  Còpia del títol d’accés o equivalent
  Expedient acadèmic
  Currículum
  Carta de motivació

https://www.ub.edu/web/ub/ca/estudis/oferta_formativa/master_universitari/fitxa/H/M0N09/index.html
https://estudis.uoc.edu/ca/masters-universitaris/historia-contemporania-mon-actual/presentacio

