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Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació
Màsters oficials

▪ Curs 2021 - 2022
–Màster en Continguts i Formats Audivisuals
–Màster en Estudis Anglesos Avançats
–Màster en Estudis Hispànics: Aplicacions i Investigació
–Màster en Investigació en Llengües i Literatures
–Màster en Traducció Creativa i Humanística
–Màster en Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat del 

Coneixement



Màster en Continguts i Formats Audiovisuals
60 crèdits. Mínim de 36 
crèdits en primera 
matrícula.

65.25 per crèdit

25 places en primera 
matrícula

Presencial (modalitat 
subjecta a canvis per 
restriccions sanitàries)

Aquest màster capacita per:
▪ Creació i disseny de projectes

audiovisuals
▪ Producció, realització i difusió de 

continguts, digital i multimèdia; 
realització de formats digitals

▪ Estudis de mercat i anàlisi de consum
de les indústries mediàtiques

Ves a Màster en continguts i formats audiovisuals

https://www.uv.es/uvweb/master-continguts-formats-audiovisuals/ca/master-universitari-continguts-formats-audiovisuals-1285949333998.html


Màster en Estudis Anglesos Avançats

60 crèdits. Mínim de 36 crèdits 
en primera matrícula.

40€ per crèdit

40 places en primera matrícula

Presencial (modalitat subjecta a 
canvis per restriccions 
sanitàries)

El màster en Advanced English Studies
està concebut per formar : 

▪ Professorat de llengua literatura i 
lingüística angleses.

▪ Investigadors en lingüística, literatura i 
cultura angleses.

▪ Professionals en assessoria i mediació
lingüística .

▪ Editors i assistents editorials.

Ves a Màster en Estudis Anglesos Avançats

https://www.uv.es/uvweb/master-estudis-anglesos-avancats/ca/master-universitari-estudis-anglesos-avancats-1285905294779.html


Màster en Estudis Hispànics Avançats: 
Aplicacions i Investigació

60 crèdits. Mínim de 36 crèdits 
en primera matrícula.

40€ per crèdit

50 places en primera 
matrícula

Presencial (modalitat subjecta a canvis 
per restriccions sanitàries)

El Màster en Estudis Hispànics Avançats
té coma finalitat:

▪ Preparar professionals i investigadors
en tots els camps de la llengua i la 
literatura espanyoles i en les arts
escèniques.

▪ Garantir coneixements acadèmics
avançats per a la recerca i el món
laboral.

Ves al Màster en Estudis Hispànics

https://www.uv.es/uvweb/master-estudis-hispanics-avancats-aplicacions-investigacio/ca/master-universitari-estudis-hispanics-avancats-aplicacions-investigacio-1285881237978.html


Màster en Investigació en Llengües i Literatures

60 crèdits. Mínim de 36 crèdits 
en primera matrícula.

40€ per crèdit

30 places en primera matrícula

Presencial (modalitat subjecta a 
canvis per restriccions 
sanitàries)

Aquest màster ofereix formació orientada 
a l’especialització en l’àmbit de les 
llengües clàssiques, les llengües
modernes i les seues literatures. 

Proporciona la possibilitat de completar 
els estudis en literatura, lingüística, 
història de la llengua o teoria literària. 

Ofereix una perspectiva interdisciplinària i 
aporta coneixements i metologies
específiques dirigides a la investigació.

Ves al Màster en Investigacióen Llengües i Literatures

https://www.uv.es/uvweb/master-investigacio-llengues-literatures/ca/master-universitari-investigacio-llengues-literatures-1285881618488.html


Màster en Traducció Creativa i Humanística

60 crèdits. Mínim de 36 
crèdits en primera matrícula.

40€ per crèdit

50 places en primera 
matrícula

Presencial (modalitat subjecta a canvis 
per restriccions sanitàries)

Aquest màster té una orientació doble 
(perfil professional i perfil investigador) i 
dues especialitats (anglès-espanyol o 
francès-espanyol).

Incorpora les modalitats molt presents en 
el món sociolaboral:

▪ traducció audiovisual (subtitulació, 
doblatge i veu en off), 

▪ la subtitulació per a sords i 
l’audiodescripció. 

Ves al Màster en TraduccióCreativa i Humanística

https://www.uv.es/master-traduccio-creativa-humanistica/ca/master-traduccio-creativa-humanistica.html


Màster en Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat
del Coneixement.

60 crèdits. Mínim de 36 crèdits 
en primera matrícula.

40€ per crèdit

25 places en primera matrícula

Presencial (modalitat subjecta a canvis 
per restriccions sanitàries)

Aquest màster ofereix ferramentes per al 
periodisme vinculat a :
– sectors i espais socials emergents: 
– polítiques públiques
– partits polítics i els moviments socials
– moments de mobilització o en temps d'eleccions

democràtiques

I competències professionals relatives a:
– les noves tecnologies de la informació i la 

comunicació
– l'avaluació de polítiques públiques
– els temes emergents en la societat del coneixement
– la comunicació política.

Ves al M. en Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat del Coneixement

https://www.uv.es/master-nous-periodismes-comunicacio-politica/ca/master-universitari-nous-periodismes-comunicacio-politica-societat-coneixement.html
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