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ANÀLISI I GESTIÓ DEL
PATRIMONI ARTÍSTIC

Curs 2012 - 2013

- Conservadors de col.leccions de 
Museus i  d’altres institucions 
patrimonials

-Treball en institucions i en empreses 
tant  públiques com privades (galeries 
d’art, fundacions, antiquaris, editorials), 
relacionades amb el mercat cultural i 
artístic.

- Assessorament i peritatge
- Gestió i difusió del patrimoni artístic.
- Docència tant a nivell universitari com

no universitari.
- Doctorat

Llicenciats i graduats interessats en la recerca 
i l’exercici crític en l’àmbit de la història de l’art, 
amb inquietuds culturals, i amb un nivell 
adequat de comprensió lectora, capacitat 
analítica i expressió oral i escrita.

- Llicenciatura / grau d’Història de l’art,   
o de Belles Arts.

- Altres títols homologats, equivalents o 
assimilables.

- Es podran admetre altres títols de 
l’àmbit de les Humanitats o les Ciències 
Socials, en aquest cas s’avaluarà la 

documentació aportada en l’admissió per si 
cal proposar  complements de formació.

PRINCIPALS SORTIDES PROFESSIONALS

PERFIL D’INGRÉS

REQUISITS PER A L’ADMISSIÓ

 



Presentació

En aquesta conjuntura de canvis profunds, la 
formaciói l’especialitzacióconstitueixen un valor 
afegit i necessari per  la cerca d’oportunitats en 
l’àmbit professional. Actualment s’està
comprovant que, com ocorre en el cas de les 
ciències, les biociències, la medecina..., el 
dinamisme de la recerca en l’àrea de les 
humanitats i les ciències socials no resideix 
exclusivament en les universitats, sinóque té
altres seus i altres promotors dels sectors 
institucional, social i empresarial. La recerca en 
història de l'art ofereix un panorama 
extraordinàriament ric i a la vegada difús i fluid, i 
la seva connexióamb la conservaciói restauració
de les obres d’art, la divulgaciócultural i la 
socialitzacióde la cultura és especialment 
rellevant. És per això que un màster d’anàlisi i 
gestiósobre el patrimoni artístic, més enllàde la 
capacitacióper a realitzar una tesi doctoral, es 
presenta amb unes credencials ben particulars 
pel que fa al seu interès social i les seves 
potencialitats de cara a la insercióprofessional 
dels titulats. 

Aquest màster compta amb un conveni de 
col·laboracióentre el Museu Nacional d’Art de 
Catalunya i el Departament d’Art de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, per tal de garantir 
l’aprenentatge de la diversa gamma de tècniques 
analítiques de l’obra d’art que es porten a terme a 
la universitat i als laboratoris dels museus. A més 
aquest conveni, juntament amb d’altres amb 
reconegudes institucions dedicades a la recerca i 
a la conservació, gestiói promocióde l’art 
refermen la condicióinterdisciplinària que ha de 
tenir un màster que ajuda a conèixer els oficis de 
l’historiadorde l’art.

Plad’Estudis

60 crèdits

UniversitatAutònoma
de Barcelona

Departementd’Art i Musicologia

Mòduls obligatoris

-L’art a Catalunya i els corrents culturals internacionals. Seminari en gestiódel patrimoni artístic 
(10 crèdits)

-Iniciacióa la recerca i treball fi de màster  (20 crèdits)

Mòduls optatius

(oferta de 50 crèdits de la que se n’han de cursar 30 crèdits)

-Estudi integral de l’obra d’art i dels processos creatius: aplicacióa les col.leccionsdel MNAC
(Impartit al Museu Nacional d’Art de Catalunya pels conservadors de col·leccions
i tècnics del museu) (10 crèdits)

-Models, tallers i comitents en les produccions artístiques de l’Antiguitat (10 crèdits)

-Art Medieval: vies d’estudi (10 crèdits)

-Obres, models i artistes en els itineraris de l’art modern (10 crèdits)

-Cultura visual i modernitzacióen la Catalunya contemporània(10 crèdits)

Per consultar els continguts de cada mòdul:www.uab.cat/departament/art-musicologia(clicara La 

docència, màsters oficials, Guia docent 2010-11 del Màster en Anàlisi i gestiódel patrimoni artístic)

 


