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Presentació del grau

Pràctiques en empreses

Continuació d’estudis Eixides professionals

Mobilitat internacional
L'ETSET disposa de multitud d'acords d'intercanvi i de doble 
titulació amb universitats de tot el món, principalment europees, 
però també dels EUA, el Canadà, Austràlia i el Japó, perquè els 
alumnes puguen realitzar part dels estudis a l'estranger o en 
altres universitats espanyoles mitjançant programes d'intercanvi 
(Erasmus, Sèneca, PROMOE, etc.) i amb la possibilitat d'obtenir 
una doble titulació en acabar.

Aquest grau t'habilita per a exercir la professió de l'enginyeria tècnica de 
telecomunicació en totes les especialitats que té: Sistemes de 
Telecomunicació, Telemàtica, Electrònica i So i Imatge. La formació adquirida 
et permetrà ocupar llocs en els equips directius d'empreses privades o 
institucions públiques, així com liderar i dirigir projectes en les tecnologies 
més avançades. Podràs treballar en:

Empreses generadores i usuàries de serveis de telecomunicació, 
aeroespacials i de seguretat, consultores, TIC, ràdio i televisió, banca i comerç 
electrònic, departaments TIC d'empreses de tots els sectors productius, així 
com PIME relacionades amb les telecomunicacions.

Exercici lliure de la professió: a l'oficina de projectes, peritatge i instal·lacions, 
i empreses de base tecnològica de creació pròpia.

Investigació, desenvolupament i innovació: en centres públics o privats i en 
departaments d'R+D+I de grans empreses.

Aquests estudis tenen una clara orientació aplicada, que es 
plasma en les nombroses pràctiques de laboratori que es fan, 
així com en l'àmplia oferta de pràctiques en empreses durant els 
últims cursos (reconegudes amb 18 ECTS), la qual cosa 
constitueix un element distintiu en l'aprenentatge i la inserció 
laboral posterior.

Aquest grau permet a l'accés a:

Aquest grau presenta les tècniques i tecnologies que aborden els 
problemes de transmissió i recepció de senyals i la interconnexió de xarxes 
de comunicació. També aborda l'estudi del disseny de sistemes electrònics 
de comunicacions. En definitiva, forma professionals de les tecnologies de 
les comunicacions, la telemàtica, l'electrònica, i l'enginyeria audiovisual i 
multimèdia.

Els estudis de telecomunicació gaudeixen d'una destacada demanda 
social i econòmica, i donen accés a un perfil professional ferm, reeixit i molt 
valorat, per l'ampli coneixement de les tecnologies més avantguardistes, i 
per la capacitat d'adaptació i la gran versatilitat que tenen.

El Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació habilita 
per a l'exercici de la professió regulada de l'enginyeria tècnica de 
telecomunicació. A més, constitueix el grau de referència per a cursar 
posteriorment el Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació de la 
UPV.

- MU en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicació
- MU en Enginyeria de Sistemes Electrònics
- MU en Enginyeria Biomèdica
- MU en Computació Paral·lela i Distribuïda
- MU en Enginyeria Acústica
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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…
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Pla d’estudis
Crèdits establits per a obtindre la titulació

Formació Bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total

63.00 99.00 66.00 0.00 12.00 240.00

Assignatures que pots cursar

Formació bàsica
Circuits Electrònics

Dispositius Electrònics

Física I - II

Fonaments d'Organització i Gestió d'Empreses

Matemàtiques I - II

Programació

Senyals i Sistemes

Teoria de Circuits

Formació obligatòria
Acústica

Aplicacions Telemàtiques

Arquitectures Telemàtiques

Comunicacions Multimèdia

Comunicacions Òptiques

Conversió i Processament d'Energia

Disseny de Serveis Telemàtics

Fonaments de Computadors

Fonaments de Sistemes Digitals

Fonaments de Telemàtica

Fonaments de Transmissió

Integració de Sistemes Digitals

Matemàtiques III

Ones Electromagnètiques

Probabilitat i Senyals Aleatoris

Sistemes Digitals Programables

Sistemes Microprocessadors

Teoria de la Comunicació

Tractament Digital de Senyals

Xarxes Telemàtiques

Formació optativa
Acústica Ambiental

Acústica Arquitectònica

Alemany Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Anglès per a Finalitats Acadèmiques i Professionals 
(Nivell B2)

Antenes

Aplicacions dels Microcontroladors

Comunicació de Dades

Comunicacions Digitals

Comunicacions Espacials

Comunicacions Mòbils i Sense Fils

Commutació

Desenvolupament de Sistemes Electrònics

Distribució de Senyals Audiovisuals

Electrònica Analògica Integrada

Enginyeria de Sistemes Telemàtics

Equips i Sistemes d'Àudio

Francès Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Fonaments de VLSI

Instrumentació Biomèdica

Instrumentació i Qualitat

Italià Acadèmic i Professional A1 - A2

Línies de Transmissió

Microelectrònica Analògica i Mixta

Microones

Política de Telecomunicació

Processadors Digitals de Senyal DSP

Producció Audiovisual

Projectes i Instal·lacions Audiovisuals

Radiocomunicacions

Radiodeterminació

Seguretat

Sensors

Sistemes Complexos Bioinspirats

Sistemes de Comunicacions Òptiques

Sistemes de Vídeo

Sistemes Electrònics de Comunicacions

Sistemes Telemàtics per a la Gestió de la Informació

Tecnologies i Sistemes en Xarxes d'Accés

Tractament d'Imatges

Tractament Digital d'Àudio

Tractament Digital de Senyals en Comunicacions

Valencià Tècnic C1 - C2

Xarxes Corporatives

Xarxes d'Àrea Local

Xarxes Públiques d'Accés

Xarxes Públiques de Transport

Grau acreditat internacionalment (EUR-ACE – ABET)


