Durada i calendari
Les sessions presencials es concentraran entre
el 29 d’abril i el 31 de maig de 2013, i tindran lloc
entre els dilluns i els dijous de 17 a 21 hores.
Lloc de realització
Edifici Sa Riera, c/ de Miquel dels Sants Oliver, 2.
07122 Palma
Places
Mínim: 10 Màxim: 40.
El curs es farà sempre que s’assoleixi el nombre
mínim d’alumnes previst.
Preu
El preu del curs és de 200 euros.
Es podrà fer el pagament en dos terminis.
No es retornarà l’import de la matrícula en cas de
renúncia de l’alumne/a.
Matrícula
Matrícula: fins al dia 19 d’abril de 2013.
Documentació que cal presentar per formalitzar
la matrícula:
--Dues fotocòpies del DNI o passaport (en cas
d’alumnes estrangers).
--Dues fotocòpies del títol universitari compulsades
(o del resguard), en cas dels alumnes no titulats
a la UIB.
--Extracte acadèmic, pels alumnes estudiants de
grau.
Els alumnes no es consideraran inscrits al curs
fins que no hagin presentat tota la documentació
que es demana a la Secretaria de la Fundació.
Serveis
Els alumnes de postgrau tenen la consideració
d’estudiants universitaris i, per tant, tenen dret als
serveis següents:
--Targeta intel·ligent identificativa de la persona,
amb connexió amb aplicacions informàtiques
diverses i moneder electrònic.
--Accés a les aules d’informàtica de la UIB i a les
biblioteques de la UIB.
--Punt d’atenció mèdica al campus.
--Assegurança escolar.
--Borsa de treball.
--Servei d’orientació i inserció professional.
--Centre d’autoaprenentatge de català, ubicat a
l’Aulari.

Informació i matrícula
Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears
Edifici Sa Riera.
C/ de Miquel dels Sants Oliver, 2, 2n pis
07122 Palma
Tel.: 971 25 96 96
Horari:
de dilluns a divendres de 9 a 20 h
E-mail: fue.formaciopostgrau@uib.es

Web: http://www.fueib.org/curs/doctrines

Organitza:
Grup de Recerca sobre Filosofia Medieval i Moderna
(GRFMM) de la UIB.
Col·laboren:
Institut d’Estudis Nahmànides (Patronat Call de
Girona).
Grup de Recerca de la UIB Filologia i Humanisme en
el Segle d’Or.

Arts i Humanitats

Expert Universitari
en les Doctrines
Ètiques i
Cosmovisions a
la Primera Edat
Moderna

Títol propi de postgrau de la UIB
(16 crèdits europeus)
Centre d’Estudis
de Postgrau

DL PM-613-2012

Introducció
Aquest curs pretén aprofundir en l’anomenada
primera edat moderna a partir d’alguns dels seus
trets principals, com ara la constitució del subjecte
modern i la seva relació amb la naturalesa, amb
Déu, la comunitat política i cultural, a partir dels
que consideram alguns dels autors principals, i com
aquests, a la vegada, s’emmarquen en els grans
corrents culturals i de pensament de l’època.
Més concretament es pretén posar a l’abast dels
destinataris l’anàlisi des d’òptiques i disciplines
diverses, com ara la literatura o la història, per
estudiar la forma en la qual estan imbricades les
consideracions ètiques amb les noves cosmovisions
del període anomenat, i com això procurà l’atmosfera
pertinent per al sorgiment de l’individu modern amb
la seva concepció subjectiva, que a la vegada dóna
lloc a noves estructures de la imaginació, raó, i
coneixement del món que fan que trontollin antics
paradigmes ètics per fer lloc a altres de nous.
Objectius
--La reflexió sobre els diferents corrents filosòfics que
contribuïren a la fonamentació del subjecte modern.
--L’aprofundiment en el coneixement dels principals
representants d’aquests corrents.
--L’aproximació al context històric i cultural des d’una
òptica interdisciplinària.
--Dotar els destinataris d’estratègies, de recursos i de
tècniques pel que fa a la investigació i l’aprofundiment
en el pensament de la primera edat moderna.
A qui s’adreça
El curs s’adreça inicialment a llicenciats, graduats
i diplomats universitaris, prioritàriament en el camp
de les humanitats.
Excepcionalment, s’admetran alumnes d’aquestes
titulacions que, en cas de no haver finalitzat els estudis
abans de l’avaluació final del títol propi de postgrau
(TPP), rebran el corresponent certificat d’assistència.
--Estudiants amb títol oficial de l’Estat espanyol.
Poden accedir al curs els estudiants que tinguin
un títol universitari oficial de grau i els que
tinguin qualsevol títol oficial universitari expedit
conformement amb anteriors ordenacions que
sigui equivalent, almenys, a 180 crèdits europeus.
--Estudiants amb titulació estrangera. Poden
accedir al curs sense necessitat de tenir homologat
el títol estranger si presenten l’autorització que
atorga el director del Centre d’Estudis de Postgrau
(CEP); aquesta autorització s’expedirà una vegada
el CEP hagi comprovat la correspondència del títol
estranger presentat amb les titulacions oficials
espanyoles. Aquesta circumstància s’ha de fer
constar mitjançant diligència al títol.

Programa
--Mòdul 1: Ètica i doctrines místiques en el
pensament jueu de la primera edat moderna:
Spinoza i la càbala (8 hores).
--Mòdul 2: Escepticisme gnoseològic i particularisme
moral: Michel de Montaigne (8 hores).
--Mòdul 3: Hobbes. Filosofia i història (8 hores).
--Mòdul 4: Introducció al pensament escolàstic del
Renaixement (8 hores).
--Mòdul 5: Potència de Déu i potència de la natura
a la primera edat moderna (8 hores).
--Mòdul 6: Mòdul de conferències. Coordinador
Dr. Jaume Garau.
--Mòdul 7: Treball final, «avaluació del TPP».
Metodologia
Es combinen sessions teòriques presencials amb
activitats no presencials com les lectures i el treball
final.
Sistema d’avaluació
Per obtenir el títol, serà necessari haver participat
en els diferents mòduls i realitzar i superar el treball
final a les convocatòries de juny i/o setembre del curs
2012-2013.
Titulació
Expert Universitari en les Doctrines Ètiques i
Cosmovisions a la Primera Edat Moderna. Títol
propi de postgrau de la UIB (16 crèdits europeus).
Nota: Les persones sense títol universitari obtindran
un certificat d’aprofitament.
Direcció i coordinació
Direcció:
Dr. Miquel Antoni Beltran Munar, doctor en Filosofia.
Dr. Joan Lluís Llinàs Begon, doctor en Filosofia.
Coordinador: Sr. Miquel Riera Font.
Professorat
Dr. Miquel Beltran Munar. Catedràtic d’Ètica del
Departament de Filosofia i Treball Social de la UIB.
Investigador principal del Grup de recerca sobre
filosofia medieval i moderna de la UIB. Autor dels
llibres Spinoza: Un espejo extraviado. Spinoza y
la filosofía hispano-judía i El Dios de Maimónides i
de més de cinquanta articles, molts sobre filosofia
jueva, en revistes de prestigi nacional i internacional.
Dr. Joan Lluís Llinàs Begon. Professor titular
d’Història de la Filosofia Moderna del Departament
de Filosofia i Treball Social de la UIB. Autor dels
llibres L’home de Montaigne, guardonat amb el
premi Carles Rahola d’assaig 2008; Educació,
filosofia i escriptura en Montaigne, i d’una Història de
La Filosofia Moderna I: de Maquiavel a Descartes.

Dr. Francesc Torres Marí. Professor titular
emèrit de Filosofia del Departament de Filosofia
i Treball Social de la UIB. Especialista en filosofia
moderna, principalment en Hobbes i Comenius.
President de l’Associació Filosòfica de les Illes
Balears (AFIB). Director de la revista Taula.
Quaderns de Pensament.
Dr. Andreu Lluís Jaume Rodríguez. Professor
ajudant doctor de Filosofia del Departament
de Filosofia i Treball Social de la UIB. Secretari
editorial de Taula, Quaderns de Pensament.
Especialista en teoria del coneixement. Ha
publicat articles en revistes com Teorema,
Contrastes o Ludus Vitalis.
Dnd. Miquel Riera Font. Investigador CAIB del
Departament de Filosofia i Treball Social de la
UIB. Coordinador del Seminari Permanent de
Filosofia AFIB/UIB i membre de la Asociación
Española de Estudios Hebreos y Judíos AEEHJ.
Conferenciants convidats:
Dra. María José Cano Pérez. Catedràtica
d’Estudis Hebreus i Arameus de la Universitat de
Granada.
Dr. Ignacio Arellano Ayuso. Catedràtic de
Literatura Española de la Universitat de Navarra.
Dr. Abraham Madroñal Durán. Catedràtic
de Literatura Española de la Universitat de
Ginebra. Investigador del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas.
Dr. Francisco Florit Durán. Catedràtic de
Literatura Española de la Universitat de Múrcia.
Dr. Juan Matas Caballero. Catedràtic de
Literatura Espanyola de la Universitat de Lleó.
Dr. Joan Ferrer i Costa. Professor titular del
Departament de Filosofia i Comunicació de la
Universitat de Girona. Professor de l’Institut
Superior de Ciències Religioses de Girona.
Dr. Jaume Garau Amengual. Professor titular de
Literatura Espanyola del Departament de Filologia
Espanyola, Moderna i Clàssica de la UIB.
Dra. Luisa Rosselló Castillo. Professora
associada Literatura Espanyola del Departament
de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica de la
UIB.
Drnda.
Tania
María
García
Arévalo.
Investigadora FPU Departament d’Estudis
Semítics de la Universitat de Granada.

