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Presentació del grau

Pràctiques en empreses

Continuació d’estudis Eixides professionals

Mobilitat internacional
L'Escola fomenta la mobilitat dels estudiants. Per això té signats 
un gran nombre de convenis d'intercanvi amb universitats de tot 
Europa i també d'Argentina, Austràlia, el Brasil, el Canadà, la 
Xina, els Estats Units, el Japó, Mèxic, etc.

Les eixides laborals de la qual són molt variades: des 
d'empreses de telecomunicacions, de telefonia mòbil, 
d'electrònica, de programació, de telemàtica, televisió per cable 
i digital, Internet, etc., fins a empreses del sector audiovisual, 
com ara estudis de ràdio i televisió, d'enregistrament, de 
doblatge, de condicionament acústic, consultories, etc.

El títol també habilita per a l'exercici lliure de la professió, per a 
ocupar places de tècnic en les administracions públiques 
(trànsit, correus, aeroports, etc.), i per a exercir la docència i la 
investigació.

L'Escola ha signat nombrosos acords de pràctiques (la major 
part remunerades) amb empreses del sector. Els acords 
internacionals permeten, a més, realitzar pràctiques a 
l'estranger. En general, les pràctiques brinden grans 
oportunitats: tenir experiència professional abans d'acabar la 
carrera, obtenir crèdits optatius (fins a un màxim de 18 ECTS) o 
dur a terme a la mateixa empresa el projecte de final de carrera.

Aquest grau permet a l'accés a:

La carrera explica el funcionament dels sistemes utilitzats per a codificar, 
transmetre, rebre i processar informació en qualsevol format, siga àudio, 
vídeo o dades per diversos mitjans (Internet, comunicacions mòbils, etc.). 
A més, inclou l'estudi de sistemes i equips d'àudio i vídeo, així com el 
disseny de locals per a producció i gravació de material audiovisual.

El pla d'estudis té un enfocament pràctic que simula situacions de l'àmbit 
professional, analitza i valora l'impacte social i mediambiental de les 
solucions plantejades. Aquest títol es completa amb la formació en 
idiomes, economia, organització d'empreses i programació.

Aquest grau habilita per a l'exercici de la professió d'enginyeria tècnica de 
telecomunicació en les especialitats de So e Imatge o de Sistemes de 
Telecomunicació, cursant els itineraris optatius en el campus de Gandia.

- MU en Enginyeria Acústica
- MU en Postproducció Digital
- MU en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicacions 
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Altres  MU + anivellació

i forma part de 
la millor universitat tecnològica d'Espanya
segons el rànquing de XangaiEstudia a la

Gaudeix de campus enormes i 
d’espais dissenyats per a tu, 
com la Casa de l'Alumne.

Practica fins a 40 esports 
diferents a les nostres 
instal·lacions.

Infinitat de serveis a disposició teua: 
classes d'idiomes, descomptes en transport 
públic, orientació psicopedagògica, ajuda a 
la inserció laboral…



Pla d’estudis
Crèdits establits per a obtindre la titulació

Formació Bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total

60.00 91.50 76.50 0.00 12.00 240.00

Assignatures que pots cursar

Formació bàsica
Circuits Electrònics

Dispositius Electrònics

Economia de l'Empresa en el Sector de les 
Telecomunicacions

Física

Matemàtiques I - II

Programació I

Senyals i Sistemes

Teoria de Circuits

Formació obligatòria
Acústica

Arquitectura i Xarxes Telemàtiques

Camps Electromagnètics

Comunicacions Digitals

Conversió i Control d'Energia

English for Telecommunications Engineering

Fonaments de Sistemes Digitals

Fonaments de Telemàtica

Programació II

Propagació

Sistemes de TV i Vídeo

Sistemes Digitals Programables

Sistemes Microprocessadors

Teoria de la Comunicació

Tractament Digital del Senyal

Xarxes de Difusió d'Àudio i Vídeo

Xarxes i Sistemes de Telecomunicació I - II

Formació optativa
Academic English

Acústica per a l'Edificació 

Alemany Tècnic Bàsic 

Antenes i Radiopropagació 

Circuits d'Alta Freqüència i Microones 

Comunicacions Òptiques 

Creació d'Empreses 

Desenvolupament de Competències Específiques 1 - 3 

Desenvolupament de Competències Transversals 1 - 4

Effective Oral Presentations 

Eines Matemàtiques Aplicades a les Telecomunicacions 

Electrònica Aplicada a l'Àudio 

Enginyeria Acústica Ambiental 

Equips i Sistemes de So 

Flux de Dades Multimèdia 

Implementació de Sistemes de Comunicacions 

Instal·lacions Audiovisuals 

Instrumentació Avançada

Instrumentació Biomèdica 

Matlab per a Enginyeria de Telecomunicació 

Programació de Dispositius Mòbils 

Projecte A - B

Sistemes de Comunicacions Sense Fil 

Tractament del Senyal en Comunicacions 

Tractament Digital d'Àudio 

Tractament Digital d'Imatge i Vídeo 

Transductors i Instrumentació Acústica 

Ultrasons i Aplicacions Industrials 

Valencià Tècnic

Xarxes Òptiques
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Grau acreditat internacionalment (EUR-ACE)


