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Presentació del grau

Mobilitat internacional

L'anàlisi de dades de tota mena s'ha convertit en un camp rellevant dins
dels àmbits tecnològic i científic. La creació de grans volums de dades en
la societat actual i l'emmagatzematge gràcies a l'abaratiment dels sistemes
d'informació, obri noves oportunitats de negoci alhora que demana nous
perfils professionals.

L'alumnat de Ciència de Dades tindrà una flexibilitat similar al
d'Enginyeria Informàtica a l'hora de triar destinacions
internacionals per a cursar un semestre del grau, fer el treball de
final de grau o dur a terme pràctiques en empresa. L'ETSINF té
convenis amb algunes de les millors universitats europees i
també amb centres dels Estats Units, la Xina, el Japó i Austràlia.

Avui dia, la presa de decisions estratègiques es basa en el coneixement
assolit a partir de les dades, tant en entorns empresarials com en
administracions públiques. Els professionals formats en ciència de dades
seran capaços de dissenyar la captura de la dada en qualsevol entorn
(industrial, sociològic, econòmic, polític, empresarial, etc.), sabran
processar, analitzar i combinar dades provinents de diverses fonts, i també
extraure'n el coneixement i comunicar de manera efectiva com es pot
gestionar aquest coneixement per a facilitar la presa de decisions de
caràcter estratègic.

Pràctiques en empreses
Les pràctiques completen la formació de l'alumnat de Ciència
de Dades perquè puga incorporar-se al món professional amb
una certa experiència tècnica i humana. Algunes de les
empreses o institucions que reben alumnes de la UPV són:
Indra, Bull, British Telecom, Edicom, Iberdrola i la Generalitat
Valenciana. En tots els casos l'estudiant rep una remuneració
econòmica.

Continuació d'estudis

Eixides professionals

Amb aquest grau es podrà accedir a:

Segons nombroses publicacions d'àmbit internacional, a hores
d'ara hi ha un elevat dèficit de científics i científiques de dades
en molts sectors com, per exemple, salut, banca, governs,
administracions públiques, indústria, premsa i venda al detall
(en línia i fora de línia), entre molts d'altres.
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- MU en Gestió de la Informació
- MU en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes de Programari
- MU en Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i
Imatge Digital

GCD
Altres MU + anivellació

Les persones graduades en Ciència de Dades estaran
capacitades per a dirigir projectes d'anàlisi de dades amb
diverses finalitats: millora de processos industrials, anàlisi de
riscos, anticipació de possibles epidèmies en certes àrees
geogràfiques, anàlisi de la resistència de certs bacteris a
medicaments, reorientació de campanyes de màrqueting
gràcies a la combinació de dades internes de l'empresa amb
informació obtinguda després d'analitzar tendències en xarxes
socials, disseny de nous productes que cobrisquen necessitats
detectades en determinats nínxols de mercat, estudi de
l'evolució d'ecosistemes i, en general, presa de decisions en
qualsevol organització.

i forma part de

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

la millor universitat tecnològica d'Espanya
segons el rànquing de Xangai
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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Crèdits establits per a obtindre la titulació
Formació bàsica

Obligatoris

Optatius

Pràctica externa

TFG

Total

60.00

141.00

27.00

0.00

12.00

240.00

Assignatures que pots cursar
Formació bàsica

Comportament Econòmic i Social

Formació optativa

Àlgebra Lineal

Economia Digital

Alemany Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Anàlisi Exploratòria de Dades

Estructures de Dades

Français Scientifique et Technique B1

Anàlisi Matemàtica

Gestió de Dades

Francés Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Fonaments de Computadors i Sistemes Operatius

Infraestructura per al Processament de Dades

Italià Acadèmic i Professional A1

Fonaments de Programació

Llenguatge Natural i Recuperació de la Informació

Valencià Tècnic C1 - C2

Matemàtica Discreta

Modelat Discret i Teoria de la Informació

Models Estadístics per a la Presa de Decisions I - II

Modelat i Simulació Continus

Programació

Models Descriptius i Predictius I - II
Projecte I, Comprensió de Dades
Projecte II, Integració i Preparació de Dades

Formació obligatòria

Projecte III, Anàlisi de Dades

Adquisició i Transmissió de Dades

Representació del Coneixement i Raonament

Algorítmica

Seguretat de les Dades

Avaluació, Desplegament i Monitoratge de Models

Visualització

Bases de dades

