
Llicenciats en Història o en possessió del grau en Història. 
Llicenciats i graduats en titulacions de les branques 
d'Humanitats i Ciències Socials.
Alumnes estrangers amb titulacions equivalents a 
llicenciatura o grau en Història.

CRITERIS D'ADMISSIÓ

El preu per crèdit matriculat l'estableix anualment la Generalitat 
Valenciana mitjançant Decret del Consell.

DIRIGIT A

TAXES DE MATRÍCULA

INFORMACIÓ I CONTACTE

Els terminis de preinscripció i matrícula així com la 
documentació que cal presentar es poden consultar en la web: 
http://www.ua.es/va/cedip

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

SECRETARIA DE LA FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES .
Dept. d'Història Medieval i Moderna i Ciències i Tècniques 
Historiogràfiques
A/e: facu.lletres@ua.es - dhmmo@ua.es
Telèfon:  965903448 - 965903443
Fax: 965903449 - 965903443
Pàgines Web: 
lletres.ua.es/va/postgrau/masters-oficials.html
dhmmo.ua.es/va/master.html

La Comissió Acadèmica del Màster aplicarà el barem següent: 

60%: currículum (expedient acadèmic i haver cursat 
matèries que concerneixen al contingut del màster).

40%: entrevista personal (es tindrà en compte els objectius 
formatius que pretenga aconseguir l'alumne en relació 
amb el seu currículum acadèmic o trajectòria professional).

Història i Identitats 
Hispàniques en el 
Mediterrani Occidental 
(Segles XV-XIX)
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



ASSIGNATURES

ASSIGNATURES COMUNES (un mínim de tres, a triar entre 
aquestes, impartides per professorat procedent de les altres 
universitats).

ESTRUCTURA CURRICULAR

L'alumne haurà de cursar 60 crèdits del total de 120 crèdits de què 
consta el màster; se li reconeixen els altres 60 per formació prèvia 
en els estudis de llicenciatura o grau en Història, com també en els 
altres estudis en les branques d'Humanitats i Ciències Socials que 
acorde la Comissió Acadèmica del Màster.

PLA D'ESTUDIS

La construcció política de la Unió Europea s'enfronta a problemes 
com els límits de la sobirania entre els diversos integrants, 
l'harmonització de tradicions culturals i històriques diferents, i la 
recerca d'un fonament ideològic comú que respecte les identitats 
dels seus components. L'anàlisi històrica de les entitats polítiques 
que van haver de fer front en el passat a problemes semblants, 
com van ser els territoris del Mediterrani Occidental integrats en 
la Monarquia Hispànica, tant espanyols com italians, pot 
contribuir a una millor comprensió dels reptes presents.

Des d'aquest plantejament, aquest màster de caràcter 
interuniversitari es proposa oferir als graduats en Història i en 
altres títols de les disciplines d'Humanitats i Ciències Socials la 
possibilitat d'aconseguir una especialització en l'àrea acadèmica 
d'Història Moderna. El programa se centra en l'estudi de l'evolució 
històrica de les societats situades en el Mediterrani Occidental, on 
la presència hispànica va ser especialment important durant el 
període assenyalat i va contribuir poderosament a la configuració 
de les identitats de les diverses societats. 

El programa ofereix, a més, com a opció fonamental, una 
orientació cap a la formació investigadora de l'alumne, que pot 
culminar en els estudis de doctorat. El màster es completa, per 
tant, amb un PROGRAMA DE DOCTORAT EN HISTÒRIA MODERNA, 
del qual constitueix precisament el període formatiu previ.

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES

8 assignatures comunes i específiques (de 3 crèdits).

TIPUS DE MATERIA CRÈDITS

2 assignatures (de 3 crèdits) d'una de les dues 
modalitats formatives.

Treball Final de Màster.

24

6

30

El poder i les institucions del Rei.

ASSIGNATURES CRÈDITS

3

Institucions representatives i poder territorial. 3

Les transformacions de l'economia agrària en el 
període modern.

3

Xarxes mercantils i empresarials en el Mediterrani 
occidental.

3

Relacions culturals en el Mediterrani occidental. 3

B) ASSIGNATURES ESPECÍFIQUES (un màxim de cinc, a triar 
entre aquestes, impartides per professorat de la Universitat 
d'Alacant).

ASSIGNATURES CRÈDITS

El règim de Nova Planta en els territoris de l'antiga 
Corona d'Aragó.

3

Administració i lluita pel poder en el segle XVIII. 3

La població valenciana en l'edat moderna. 3

Església i religiositat en la Monarquia Hispànica. 3

El món mediterrani davant el risc natural en l'època 
moderna.

3

Ciència i milícia en el Mediterrani hispà durant l'edat 
moderna.

3

El total d'assignatures comunes (A) i específiques (B) ha de ser 
vuit.

ASSIGNATURES DE MODALITAT (dues assignatures a triar 
d'una de les dues modalitats formatives següents, impartides 
per professorat de la Universitat d'Alacant):

ASSIGNATURES CRÈDITS

1. MODALITAT FORMATIVA “INVESTIGACIÓ”:

Paleografia moderna. 3

Fonts per a la història moderna. 3

2. MODALITAT FORMATIVA “ACADÈMICA”:

Tendències i desafiaments historiogràfics en els 
estudis modernistes.

3

Repertoris bibliogràfics: elaboració, tècniques d'ús i 
aprofitament.

3

TREBALL FINAL DE MÀSTER: 30 crèdits.


