Preinscripció
• 1r període de preinscripció: fins al 7 de març,
2010
• 2n període de preinscripció: fins al 18 de juny,
2010
Si queden places, s’obrirà un 3r període de
preinscripció.
Per fer la preinscripció seleccioneu el màster a la
pàgina web de la universitat coordinadora (UAB)
i seguiu les instruccions a Sol·licitud d’ingrés i
preinscripció:
• http://www.uab.cat/mastersoficials
Més informació
En trobareu a les adreces següents:
• http://webs2002.uab.es/filologiacatalana/
docencia/masters.html
• http://www.ub.edu/filcat/
Coordinadora general del màster (Universitat
Autònoma de Barcelona)
Eulàlia Bonet Alsina (eulalia.bonet@uab.cat)
Coordinador de la Universitat de Barcelona
Lluís Payrató (payrato@ub.edu)
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Mòduls que s’ofereixen el curs 2010-2011

Objectius formatius
L’objectiu del programa és proporcionar una
formació específica i avançada en llengua i
literatura catalanes, tant pel que fa als aspectes
teòrics com pel que fa als aspectes més aplicats.
Nombre de crèdits
60 crèdits ECTS. En funció de la formació prèvia de
l’estudiant, caldrà cursar complements de formació.
Especialitats del màster
Especialitat A: Lingüística catalana (recerca)
Especialitat B: Literatura catalana (recerca)
Estructura del màster
60 crèdits
Especialitat A: Lingüística Catalana (recerca)
mòduls obligatoris
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10 crèdits
comú màster

15 crèdits
obligatoris

15 crèdits
treball recerca

mòduls optatius

————————————————

20 crèdits
optatius

Especialitat B: Literatura Catalana (recerca)
mòduls obligatoris
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10 crèdits
comú màster

mòduls optatius

————————————————

20 crèdits
optatius

15 crèdits
obligatoris

15 crèdits
treball recerca

Mòduls obligatoris comuns
• Competències i recursos per a la recerca i la
professionalització (10 ECTS, 1r semestre)
• Iniciació a la recerca i traball fi de màster (15
ECTS, anual)
Mòduls obligatoris d’especialitat
(Tots dos de 15 ECTS, 1r semestre)
Especialitat A
• Anàlisi lingüística
Especialitat B
• Orientacions i recerques en els estudis literaris
catalans
Mòduls optatius
(Tots de 10 ECTS, 2n semestre)
Especialitat A
• Components gramaticals
• Variació dialectal i canvi lingüístic
• Variació social i funcional
• Formació especialitzada en assessorament
Especialitat B
• Gèneres i autors de la literatura catalana antiga
• Tradició i recepció de la literatura catalana
antiga
• Cultura i societat en la literatura catalana
contemporània
• Gèneres i autors de la literatura catalana
contemporània
Horaris
Les classes es faran de dilluns a dijous, a la tarda
(entre les 15h i les 19h).
• dilluns i dimecres: UAB
• dimarts i dijous: UB
Nombre de places: 50

