
El Màster Universitari en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics té com a objectiu 
elevar el nivell formatiu dels graduats en Filosofia i Humanitats, mitjançant crèdits 
d'ampliació en diferents temàtiques filosòfiques i humanístiques, tractades amb l'estil de 
la formació filosòfica clàssica i en la perspectiva del pensament humanista i cristià.  

Aquest Màster inicia els estudiants en la pràctica de la investigació científica, mitjançant
l'aprenentatge de les metodologies pròpies de la investigació filosòfica i humanística, i 
amb la realització guiada de diferents treballs d'investigació que responguin als seus
interessos personals. 

La nostra formació promou l'elaboració per part dels estudiants, d'una línia personal 
d'investigació, que es concreta en una tesina o Treball Final de Màster i que els 
permet avançar, més endavant, cap a una tesi doctoral. 

OBJECTIUS

Oferir una sòlida formació especialitzada en la investigació en l'àmbit 
filosòfic i humanístic.

Preparar l'estudiant per a l'accés al doctorat, en cas que hi estigui 
interessat.

Crear i desenvolupar una línia personal d'investigació de l'estudiant.

Combinar la filosofia i les humanitats amb una atenció especial en 
l'art i la literatura.

Fomentar la investigació i la transmissió crítica de la cultura occidental 
i del llegat filosòfic i humanístic europeu.1
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MODALITAT

Presencial

DURADA

Flexible, d'1 a 2 anys 
acadèmics

HORARI
De dilluns a dijous de 18:00 h 
a 21:00 h, en funció de les 
assignatures matriculades

IDIOMA

Castellà / català

TITULACIÓ OFICIAL 
Màster Universitari  
en Recerca en Filosofia 
i Estudis Humanístics

CRÈDITS

60 ECTS 

COORDINADOR

Joan Cabó

     Aquest Màster ofereix a l'estudiant un itinerari  
centrat en el desenvolupament de la seva prò-

pia línia investigadora. Un pla d'estudis molt interdis-
ciplinari, un professorat altament preparat en diversos 
camps de la filosofia i les humanitats i una tutorització 
molt propera, permeten a cada estudiant adquirir una 
preparació adequada i personalitzada en funció dels 
seus interessos investigadors. Les diverses procedèn-
cies dels estudiants, des de la filosofia a la literatura o 
l'art, però també des del dret fins al món de l'empre-
sa, enriqueixen a l'aula un debat interdisciplinari que 
és cada cop més necessari per afrontar els reptes del 
nostre món actual".

DR. JOAN CABÓ,

Coordinador del Màster Universitari en Recerca en Filosofia i  
Estudis Humanístics.
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PERFIL D'ENTRADA
Dirigit als llicenciats en filosofia i humanitats, o en 
qualsevol altra titulació de lletres, i també als titulats 
superiors que desitgin ampliar coneixements en les 
àrees de filosofia, estètica, art i literatura, i adquirir 
sòlides competències en la investigació humanística. 

El Màster està obert també a estudiants procedents 
d'altres branques o àmbits de coneixement, que 
hauran de cursar, en aquest cas, els complements de 
formació previstos per a l'itinerari de Filosofia o per 
al d'Humanitats.

•  Recerca universitària.

•  Docència, tant en l'àmbit universitari com en 
l'educació secundària. 

• Un elevat percentatge de l'alumnat ja imparteix 
docència en centres d'educació secundària, públics 
i concertats, en matricular-se en el Màster. La rea-
lització dels itineraris oferts, Filosofia i Humanitats, 
els permet consolidar-se i progressar en la seva 
carrera docent. 

• En el món laboral existeix un alt interès d'empre-
ses, institucions o fundacions de diferents àmbits 
en professionals altament qualificats, d'àmplia 
formació i de madura cultura humanística.

SORTIDES PROFESSIONALS 

A partir d'una troncalitat comuna, el Màster ofereix dos itineraris: 
Itinerari en Filosofia i Itinerari en Humanitats (Art i literatura).

METODOLOGIA
El Màster Universitari en Recerca en Filosofia i Estudis Humanístics es basa 
en una metodologia pràctica i finalitza amb la realització d'un Treball Final de 
Màster.

Rebràs la formació d'aquest Màster amb un enfocament transversal, orientat a 
proporcionar una formació especialitzada en la investigació en l'àmbit filosòfic i 
humanístic. Els continguts s'impartiran combinant classes magistrals i debats.

Treball Final de Màster: Elaboració d'un treball d'investigació. La temàtica serà 
escollida lliurement per l'estudiant, sota la supervisió d'un dels professors-tutors 
del Màster. El treball posarà a prova la competència científica de l'estudiant a 
nivell avançat.

ESTRUCTURA COMUNA

Persona, cultura i religió  

Mètodes d'investigació

Concepcions de la persona en la història   5 ECTS

Mètodes d'investigació   15 ECTS

Religió i cultura  5 ECTS

ITINERARI FILOSOFIA

Metafísica, epistemologia, ètica i filosofia política 

Art i literatura 

La qüestió de la metafísica    5 ECTS

Art i bellesa en la història*    5 ECTS

Bé i ciutat: "qüestions fonamentals"     5 ECTS

Clàssics de l'humanisme cristià*    5 ECTS

*És obligatori escollir una assignatura del mòdul d'Art i literatura. 

Veritat i raó   5 ECTS

Grans literats i corrents literaris*   5 ECTS

ITINERARI HUMANITATS

Art i literatura 

Metafísica, epistemologia, ètica i filosofia política 

Art i bellesa en la història    5 ECTS

La qüestió metafísica*   5 ECTS

Clàssics de l'humanisme cristià    5 ECTS

Bé i ciutat: "qüestions fonamentals"*     5 ECTS

*És obligatori escollir una assignatura del mòdul de Metafísica, epistemologia, ètica i filosofia 
política.

Grans literats i corrents literaris   5 ECTS

Veritat i raó*  5 ECTS

TREBALL FINAL DE RECERCA  15 ECTS


