
Curs 2021-2022
Àrea d’Història Moderna
Universitat de Barcelona

Entre els segles XV i XIX la Mediterrània 
va experimentar una profunda transformació 
que va definir un nou marc de relacions 
polítiques i econòmiques i de renovats 
horitzons culturals. L’estudi d’aquests 
processos, d’innegable atractiu en ells 
mateixos, és clau per comprendre el nostre 
món i, en particular, els problemes als 
quals s’enfronta la construcció de la Unió 
Europea, com els límits de la sobirania, 
l’harmonització de diferents tradicions 
culturals i la cerca d’una base ideològica 
comuna que respecti les identitats dels seus 
components.

OBJECTIUS GENERALS
Aquest Màster té per objectiu formar 
especialistes en l’evolució històrica i 
en la configuració de les identitats 
de la Mediterrània Occidental en 
l’Edat Moderna. Proporciona un complet 
panorama del període i les competències 
per aprofundir en la seva anàlisi i plantejar 
projectes de recerca. Així mateix ofereix 
perspectives per a la comprensió històrica 
dels desafiaments als que s’enfronta avui 
la Mediterrània. Per aquest motiu, els 
problemes estudiats s’analitzen des de 
diverses perspectives, amb atenció als 
diferents enfocaments historiogràfics i a 
les fonts.

PREINSCRIPCIÓ:
1a fase: 1 de febrer a 17 de juny
2a fase: 17 de juliol a 3 de setembre
COORDINA:
Departament d’Història Moderna. 
Universitat de València
INFORMACIÓ I CONTACTE:
Facultat de Geografia i Història
Montalegre,  6, 3r pis
08001 Barcelona
Telèfon: 93 4037961
Email: histmediterrani@ub.edu

www.ub.edu/historiamoderna/master
www.uv.es/masterhistoriamediterraneo
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