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Història del Món 
mediterrani i les 
seues regions. 
De la Prehistòria 
a l'Edat Mitjana.

Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic, gestionada pel 
Centre de Formació Contínua. Una vegada admés/a, us indicarem els 
passos per a matricular-se en línia, a la teua facultat, a través d'UAcloud.

La Generalitat Valenciana estableix cada any les taxes de matrícula, 
mitjançant un decret del Consell. 

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

PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXESADREÇAT A

El Màster Universitari en Història del Món mediterrani i les seues 
regions. De la Prehistòria a l'Edat Mitjana està dirigit a persones amb 
títol universitari, especialment, en estudis de les branques d'Arts i 
Humanitats o Ciències Socials (Història, Humanitats, Arqueologia, 
Antropologia i Història de l'Art) o que es troben realitzant la seua 
activitat laboral en arxius, museus, biblioteques i centres d'educació 
secundària ja que aquest màster ofereix una formació de postgrau que 
facilita l'adquisició de nous enfocaments i eines per actualitzar 
coneixements.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

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

INFORMACIÓ I CONTACTE

 

@@

Per a accedir als títols oficials de màster de la Universitat d'Alacant, cal 
tenir el títol de grau o un d'equivalent. Si hi ha més preinscripcions que 
places oferides, la Comissió Acadèmica del Màster seleccionarà les 
sol·licituds d'acord amb els criteris següents:

1) Titulació d’accés (50 %, 5 punts):
■ Grau o llicenciatura en Història o Humanitats: 100 % (5 punts).
■ Grau o llicenciatura en titulacions vinculades: 80 % (4 punts).
■ Grau o llicenciatura en titulacions afins: 50 % (2,5 punts).

2) Curriculum vitae (25 %, 2,5 punts com a màxim):
■ Assistència a cursos, seminaris i congressos relacionats amb els 
períodes històrics del Màster: fins a 0,5 punts.
■ Altres titulacions universitàries: fins a 0,5 punts.
■ Publicacions: fins a 1 punt.
■ Beques i premis d’investigació relacionats amb el Màster: fins a 0,5 
punts. 

3) Nota de l’expedient acadèmic de la llicenciatura o el grau (segons 
la mitjana de l’expedient de 0 a 10): 
■ 25 % (2,5 punts com a màxim).

Curriculum vitae



Reconèixer la identitat mediterrània significa explorar la diversitat 
cultural de la societat europea. Partim de l'objectiu de trobar 
mecanismes a favor de la integració, el respecte a la diversitat i la 
cohesió dins del territori mediterrani i europeu. En aquest sentit, el 
Màster pot aportar la formació investigadora necessària per a 
identificar les estructures i els fonaments socioeconòmics, polítics i 
culturals heretats de la prehistòria, l'antiguitat i l'edat mitjana, amb la 
finalitat de sotmetre'ls a la corresponent anàlisi històrica.

La formació de l'alumnat se centra en l'examen d'aquests períodes 
històrics, per a adquirir les tècniques de recerca que el capaciten per a 
fer recerques especialitzades. El Màster aposta, per tant, per la formació 
interdisciplinària, amb l'horitzó d'estar preparat per a una carrera 
investigadora.

L'orientació i la metodologia docent del Màster (docència 
semipresencial) són adequades per a l'alumnat de la UA i atractives 
també per a alumnes d'altres universitats de l'estat espanyol, que 
vulguen centrar la seua carrera investigadora en processos històrics del 
món mediterrani. A més, el caràcter internacional i especialitzat del 
Màster pot resultar interessant a estudiants estrangers.

Pretenem augmentar les competències i complementar els 
coneixements adquirits durant els estudis de grau, a fi que es preparen 
per a accedir a estudis de doctorat, i facilitar la definició de la línia 
concreta de recerca.

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

El Màster és semipresencial s'imparteix en castellà. Una tercera part de 
cada assignatura s'imparteix presencialment, els altres dos terços 
s'imparteixen amb modalitats docents no presencials. 

MODALITAT I LLENGUA VEHICULAR

■ Centres d’investigació privats i públics.
■ Ensenyament secundari i universitari públic o privat.
■ Assessoria i gestió cultural.
■ Gestió i difusió del patrimoni històric.
■ Col•laboració en mitjans de comunicació o editorials

EIXIDES PROFESSIONALS

ESTRUCTURA CURRICULAR

L'alumnat cursarà un bloc obligatori de 18 crèdits, un bloc optatiu de 30 
crèdits d'un dels tres itineraris proposats i completarà la seua formació amb 
un treball final de màster de 12 crèdits.

PLA D'ESTUDIS

Disseny de Projectes d'Investigació en Prehistòria i 
Protohistòria.

3

ASSIGNATURES CRÈDITS ECTS

ASSIGNATURES CRÈDITS ECTS

ASSIGNATURES CRÈDITS ECTS

ASSIGNATURES CRÈDITS ECTS

Teories, Mètodes i Tècniques d'Investigació en 
Arqueologia Prehistòrica i Protohistòrica.

3

Continguts Fonamentals en Història Antiga: Teoria i 
Historiografia.

3

Bases Fonamentals en Història Medieval: Fonts i 
Documents.

Continguts Fonamentals en Història Antiga: Política i 
Cultura.

Bases Fonamentals en Història Medieval: Metodologia i 
Historiografia.

3

3

3

■ OBLIGATÒRIES.

Estructures Polítiques, Economia, Conflicte i 
Organització del Territori durant la Prehistòria.

6

Estructures Polítiques, Economia, Conflicte i 
Organització del Territori durant la Protohistòria.

6

Estructures Socials durant la Prehistòria i la 
Protohistòria.

6

Pràctiques Funeràries en la Prehistòria i la 
Protohistòria.

Manifestacions Religioses i Simbòliques durant la 
Prehistòria i la Protohistòria. 

6

6

■ Itinerari A: Prehistòria i Protohistòria.

Estats i Política en el Món Antic. 6

El Món Antic: Economia i Aspectes Territorials. 6

Estructures i Relacions Socials durant l'Antiguitat. 6

La Religió en el Món Antic: Divinitats, Mites i Rituals.

Pobles i Processos Culturals en el Mediterrani Antic. 6

6

■ Itinerari B: Historia Antiga.

Poder, Organització Política i Guerra en l'Edat Mitjana. 6

Espais i Xarxes Econòmiques durant l'Edat Mitjana. 6

Sistemas Socials en l'Edat Mitjana. 6

Estructures Ideològiques, Culturals i Literàries en el 
Món Medieval.

Identitats i Pràctiques Religioses Medievals. 6

6

■ Itinerari C: Història Medieval.

■ Treball de fi de màster (obligatori): 12 crèdits.


