
El Màster s'adreça a llicenciats o graduats universitaris en disciplines 
relacionades amb les ciències socials i les humanitats (història, 
humanitats, ciències polítiques, dret, economia i periodisme, 
especialment), que estiguen interessats a completar la formació 
científica, acadèmica i investigadora, comprendre la realitat de la Unió 
Europea i emprendre un doctorat en història.

Igualment s'adreça a professionals que vulguen ampliar coneixements 
sobre la història contemporània d'Europa i la integració europea o 
completar els estudis en el marc reconegut de l'EEES.

ADREÇAT A

Per a accedir als títols oficials de Màster oferits per la Universitat 
d'Alacant, cal tenir un títol de grau o equivalent. Si la quantitat de 
preinscrits supera la de places oferides, la Comissió Acadèmica del Màster 
seleccionarà els candidats d'acord amb aquests criteris:

Expedient acadèmic en el grau o la llicenciatura en història (fins a 4 
punts).
Expedient acadèmic en altres titulacions de grau o llicenciatura (fins a 
2 punts).
Titulacions de postgrau o cursos d'especialització (fins a 2 punts).

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Història 
de l'Europa 
Contemporània: 
Identitats i 
Integració

Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic, des de maig fins a 
setembre en diversos períodes, gestionada pel Centre de Formació Contínua. 
Una vegada admés, t'indicarem els passos per a matricular-te en línia, a la 
teua facultat o escola, a través d'UAcloud CV.

Taxes: les taxes de matrícula, les estableix anualment la Generalitat 
Valenciana, mitjançant decret del Consell. 

+info:  http://web.ua.es/va/continua/masters-universitaris.html

PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES

Facultat de Filosofia i Lletres
facu.lletres@ua.es
965 90 34 48
965 90 34 49
web.ua.es/va/masters-oficials.html

INFORMACIÓ I CONTACTE
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



El Màster Universitari en HISTÒRIA DE L'EUROPA CONTEMPORÀNIA: 
IDENTITATS I INTEGRACIÓ aborda, des de diferents perspectives, la 
història contemporània d'Europa i de la integració europea. El pla 
d'estudis, adaptat a les exigències de l'Espai Europeu d'Educació 
Superior, combina matèries que permeten analitzar aquest procés des 
d'una òptica multidisciplinària i comparada: històrica, política, 
econòmica, social i cultural.

A més de proporcionar una formació acadèmica avançada, el Màster 
introdueix l'alumnat en les tècniques i mètodes de recerca en història 
contemporània i contribueix a la formació de futurs doctors en aquesta 
matèria. S'orienta a adquirir aquestes competències:

Analitzar, interpretar i explicar la història contemporània d'Europa 
des de diferents perspectives, entenent-la com un procés complex i 
dinàmic i relacionant els problemes de la societat europea actual 
amb el passat immediat.
Adquirir coneixements sobre els conceptes, les categories i les 
teories més rellevants de les diferents branques de la recerca en 
història contemporània d'Europa i l'ús dels instruments 
metodològics i tècnics propis de la recerca historiogràfica.
Utilitzar els recursos, les tècniques informàtiques, les fonts i la 
documentació relacionats amb la recerca en història contemporània 
d'Europa.
Adquirir un coneixement rellevant dels continguts de la història 
europea contemporània i del procés d'integració comunitària.

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

ESTRUCTURA CURRICULAR

El Màster Universitari en Història de l'Europa Contemporània: Identitats i 
Integració consta d'un total de 60 crèdits ECTS, repartits en cinc mòduls que 
agrupen catorze assignatures obligatòries (48 crèdits) i el Treball de Fi de 
Màster (12 crèdits).

PLA D'ESTUDIS

FONTS I METODOLOGIA 11

TIPUS DE MATÈRIA CRÈDITS ECTS

LA FORMACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA 13

IDENTITATS I CONFLICTES

ESPANYA I EUROPA

TREBALL DE FI DE MÀSTER

14

10

12

Conceptes i teories per a l'estudi de la història 
contemporània

4

ASSIGNATURES

Fonts per a la història de l'Europa contemporània i 
tècniques per a la recerca

4

La idea d'Europa: pensament i història conceptual 3

Integració econòmica i unificació monetària europea 3

Europa i la integració comunitària en el món global 3

Espanya en la geopolítica europea i internacional 4

La idea nacional: identitat cultural i democràcia 3

La construcció d'Europa com a espai d'igualtat i 
convivència: èxits i dèficits

3

CRÈDITS ECTS

PRIMER QUADRIMESTRE

El procés polític de la integració europea 3

ASSIGNATURES

Cultura de Guerra i Cultura de Pau 4

Espanya i Europa: Imatges Recíproques 3

El Naixement de la Política Moderna 4

Treball de fi de màster 12

CRÈDITS ECTS

SEGUNDO QUADRIMESTRE

Cultures Polítiques, Espais Polítics i Conflicte Ideològic 
en l'Europa del Segle XX

4

Els Sistemes Polítics en el Segle XX a Europa i 
Espanya

3

Ingrés en programes de doctorat que orienten els professionals cap 
al món universitari.
Recerca històrica i docència en universitats o en l'ensenyament 
secundari.
Treball en centres de documentació, arxius i biblioteques 
especialitzats en història, especialment en l'àmbit de la Unió 
Europea.
Treballs de comunicació i difusió de la història, especialment en el 
món editorial i multimèdia.
Anàlisi i assessorament en relació amb processos històrics en l'àmbit 
polític i sindical i en projectes patrimonials, museístics i culturals.

MODALITAT I LLENGÜES VEHICULARS

El Màster s'impartirà en modalitat presencial. La llengua d'impartició 
serà el castellà.

EIXIDES PROFESSIONALS


