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Presentació del grau
L'estudiant obté dos títols de grau: Grau en Administració i Direcció
d'Empreses i Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de
Telecomunicació. Les matèries cursades garanteixen que l'estudiant
aconsegueix les competències pròpies de cadascun dels dos graus.
En conseqüència, el programa forma professionals de les tecnologies de les
comunicacions, la telemàtica, l'electrònica i l'enginyeria audiovisual i
multimèdia, amb capacitat per a gestionar, dirigir, assessorar i avaluar les
organitzacions empresarials, i amb especial èmfasi en l'emprenedoria
empresarial dins del sector de la innovació tecnològica.
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Amb les beques Sèneca, podràs completar estudis a Madrid,
Barcelona i Sevilla. Amb el programa Erasmus podràs viatjar al
Regne Unit, Holanda, França, Bèlgica, la República Txeca,
Alemanya, Portugal, Suècia, Suïssa, Noruega, etc. I amb les
beques pròpies de la UPV -les Promoe- podràs realitzar un
intercanvi acadèmic amb universitats dels Estats Units,
Singapur, la Xina, Mèxic, l'Argentina, el Vietnam i el Canadà,
entre d'altres.

Pràctiques en empreses

Gràcies als programes d'intercanvi acadèmic Sèneca, Erasmus i Promoe,
s'han signat convenis amb universitats espanyoles, europees i de la resta del
món. Podràs fer-hi estades i aprofitar els intercanvis acadèmics establits per
a qualsevol de les dues titulacions que cursaràs.

Aquests estudis tenen una clara orientació aplicada, amb una
àmplia oferta de pràctiques en empreses o entitats
d'investigació, en particular per a la realització del doble treball
final de grau, la qual cosa constitueix un factor important de
l'aprenentatge i de la posterior inserció laboral. Les pràctiques
en empreses són voluntàries i en tots els convenis hi ha prevista
una borsa econòmica.

Continuació d’estudis

Eixides professionals

Es pot accedir als següents màsters oferits per la UPV:

Gràcies al doble perfil, podràs exercir la teua activitat professional en qualsevol
dels àmbits per als quals habilita cada títol per separat i, singularment, i sense
necessitat de formació addicional, en llocs que requerisquen la combinació de
tots dos perfils. Com s'indica en la descripció de cada títol: - D'una banda,
podràs exercir l'activitat en els llocs directius de tota mena d'empreses: des de
càrrecs de responsabilitat en la gerència i direcció general fins a destinacions
més especialitzades en administració, comptabilitat, finances, fiscalitat, recursos
humans, màrqueting, qualitat, riscos laborals, etc. També podràs treballar com a
auditor, consultor, assessor i formador d'altres empreses en temes econòmics i
financers, sistemes de qualitat, recursos humans, etc. - I, d'altra banda, aquest
grau t'habilita per a l'exercici de la professió d'enginyeria tècnica de
telecomunicació en totes les especialitats que comprèn.

Mobilitat internacional

ersitaris U
niv

PV

màsters u

MU en Enginyeria de Telecomunicació

GDADETEL

- MU en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicació
- MU en Enginyeria de Sistemes Electrònics
- MU en Enginyeria Biomèdica
- MU en Enginyeria Acústica
- MU en Direcció Financera i Fiscal
- MU en Mitjà Social i Comunicació Corporativa
- MU en Gestió d'Empreses, Productes i Serveis

Per tant, estaràs especialment capacitat per a ocupar llocs en els equips
directius d'empreses i departaments tecnològics, així com per a liderar i dirigir
projectes d'investigació i desenvolupament en les tecnologies més avançades, o
crear la teua pròpia empresa tecnològica.

Altres MU + anivellació

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…

Doble grau en

Administració i Direcció d'Empreses + Enginyeria de
Tecnologies i Serveis de Telecomunicació
Pla d’estudis

Crèdits establits per a obtindre la titulació
Formació Bàsica
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Optatius

Pràctica externa

TFG
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105.00

202.50

43.50

0.00

19.50

370.50

Assignatures que pots cursar
Formació bàsica

Comunicacions Òptiques

Microeconomia II

Circuits Electrònics

Conversió i Processament d'Energia

Ones Electromagnètiques

Dispositius Electrònics

Direcció Comercial

Sistemes Digitals Programables

Dret de l'Empresa

Direcció de Producció i Operacions

Sistemes Microprocessadors

Física I - II

Direcció de Recursos Humans

Teoria de la Comunicació

Fonaments d'Organització i Gestió d'Empreses

Direcció Financera

Tractament Digital de Senyals

Introducció a la Comptabilitat

Disseny de Serveis Telemàtics

Xarxes Telemàtiques

Introducció a les Finances

Dret del Treball

Introducció a l'Estadística

Econometria

Macroeconomia I

Economia Espanyola

Formación optativa

Matemàtiques I - II

Economia Financera

Anglès per a la Comunicació Empresarial (Nivell B2)

Mètodes Estadístics en Economia

Economia Mundial

Antenes

Microeconomia I

Estratègia i Disseny de l'Organització

Comunicacions Espacials

Programació

Fonaments de Computadors

Comunicacions Mòbils i Sense Fil

Senyals i Sistemes

Fonaments de Sistemes Digitals

Línies de Transmissió

Teoria de Circuits

Fonaments de Telemàtica

Radiocomunicacions

Fonaments de Transmissió

Sistemes de Comunicacions Òptiques

Gestió Fiscal de l'Empresa

Tecnologies i Sistemes en Xarxes d’Accés

Formació obligatòria

Investigació Comercial

Tractament Digital de Senyals en Comunicacions

Acústica

Investigació Operativa

Anàlisi i Consolidació Comptable

Macroeconomia II

Arquitectures Telemàtiques

Matemàtiques Financeres

Comptabilitat de Costos i Introducció a l'Auditoria

Matemàtiques III

Comptabilitat Financera i de Societats

Mètodes Quantitatius per a l'Ajuda a la Presa de
Decisions

