Mestrado Universitario en
Literatura, cultura e diversidade

60 créditos ECTS
Semipresencial (240 horas presenciais)
Dous itinerarios:
∙ Literatura e cultura hispánica
∙ Literatura e cultura galega e portuguesa

Presentación
O Mestrado Universitario en Literatura, cultura e diversidade
permite que os estudantes adquiran e/ou reforcen unha formación
literaria e cultural avanzada e que se especialicen nun dos
itinerarios de carácter específico:
∙ Literatura e cultura no ámbito hispánico
∙ Literatura e cultura no ámbito galego e portugués
O Mestrado ofrece un estudo profundo e unha actualización en
temas literarios e culturais sobre materias de grande interese desde
un enfoque multidisciplinar e actual.

Destinatarios
Graduados ou licenciados procedentes de titulacións de Artes,
Humanidades e Ciencias Sociais: Filoloxía, Estudos Lingüísticos,
Estudos Literarios, Comunicación, Educación, Tradución e Interpre‐
tación, Turismo etc.

Por que cursar o mestrado
∙ Proporciona formación e actualización en temas relacionados coa
Literatura, Cultura e Diversidade no ámbito hispánico ou galego e
portugués.
∙ Proporciona os fundamentos para comezar unha actividade
investigadora e permite acceder a un programa de doutoramento.
∙ Posibilita a matrícula a tempo completo ou parcial, así como a
validación de materias cursadas previamente nas condicións
estipuladas polas universidades responsables.
Impartirase en horario de tarde, os xoves e venres, na Facultade de
Filoloxía da Universidade da Coruña.
No enderezo www.udc.es/filo /MLCD/ pode consultarse o calen‐
dario académico e os horarios.

Plano de estudos
Módulos comúns (27 créditos)
Teoría e crítica nos estudos literarios e culturais
Teoría e crítica nos estudos literarios
Novos enfoques nos estudos literarios e culturais
Literatura, cultura e sociedade
Tecnoloxías e métodos para os estudos literarios e culturais
Métodos e técnicas para a elaboración e presentación de traballos de
investigación
Estudos do libro e edición
Recursos para a investigación da literatura
Literatura, cultura e arte
Literatura e espectáculo
Literatura e arte
Literatura e medios de comunicación

Módulos específicos (21 créditos)
Literatura e cultura no ámbito hispánico
Tradicións literarias e culturais
Literatura e xénero
A literatura e o seu entorno sociocultural
A recepción da literatura
Literatura e outras linguaxes artísticas
Vangardas e literatura
Tendencias da literatura actual
Literatura e cultura no ámbito galego‐portugués
Actualizacións das tradicións literarias e culturais
Literatura e xénero
Literatura, memoria e historia
Relacións literarias e culturais no espazo lingüístico galego‐portugués
Literatura, cultura e identidade
Relacións interartes
Discursos críticos e procesos de canonización
Traballo fin de mestrado (12 créditos)

Preinscrición e matrícula
Solicitude de preinscrición en www.udc.es/matricula/
Prazo: xuño e xullo 2016
A matrícula efectuarase despois da publicación da lista definitiva de
admitidos.
Existe a posibilidade de matrícula a tempo completo ou parcial.
O pagamento da matrícula pode fragmentarse en catro prazos.

Bolsas e axudas
Información en www.udc.es/sape/

Docencia
Semipresencial (240 horas presenciais)
Ofrece:
∙ Profesorado altamente cualificado
∙ Profesorado convidado de recoñecido prestixio e especialista
nas materias
∙ Seminarios asociados, vinculados a destacados grupos e/ou
proxectos de investigación
∙ Titorización individualizada

Lugar
Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña,
Campus da Zapateira

Contacto
Dra. Nieves Pena Sueiro (coordinadora)
Facultade de Filoloxía (Campus da Zapateira)
15008 A Coruña (España)
Tel. (+34) 881 011 858 / (+34) 881 011 838
Correo electrónico: npena@udc.es

www.udc.es /filo/MLCD/

