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Presentació del grau

Pràctiques en empreses

Continuació d’estudis Eixides professionals

Mobilitat internacional
L’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació 
(ETSET) disposa d’una àmplia xarxa d’universitats amb les quals 
és possible formalitzar convenis de mobilitat internacional 
destinats a estudiants d’aquest grau. Igualment, els grups 
d’investigació involucrats en la definició i el desenvolupament del 
grau tenen una tradició rellevant de col·laboració internacional 
amb universitats i empreses. 

El sector tecnològic de les comunicacions, impulsat pels continus avanços en 
nanotecnologia, computació i fotònica, experimenta un creixement empresarial 
i industrial molt important. La titulació en aquest grau permet la integració en 
empreses i institucions, tant en el desenvolupament o l’execució dels seus 
projectes com en la definició i supervisió de les seues estratègies d’innovació i 
investigació.

El títol ofereix la possibilitat de fer pràctiques externes, fins a 18 
ECTS, en el darrer quadrimestre, en empreses o institucions 
d’aquest sector tecnològic.

Aquest grau permet a l'accés a:

Aquest grau està dissenyat per a proporcionar la formació en física i 
enginyeria de les comunicacions necessària per a accedir a una sòlida 
carrera professional de recerca, desenvolupament i innovació en el sector 
de la comunicació integrada amb la fotònica i la nanotecnologia.

El pla d’estudis s’ha elaborat tot parant una atenció particular a la 
interdisciplinarietat entre matèries científiques i tecnològiques, i oferint una 
formació àmplia, rigorosa i harmònica en els camps tradicionals de les 
matemàtiques, la física, les tecnologies de la comunicació i la computació. 
Així se cerca aconseguir la qualificació i la versatilitat que calen per a 
afrontar els reptes tecnològics en comunicacions i computació que 
plantegen en l’actualitat els continus avanços en nanociència i fotònica.

MU en Tecnologies, Sistemes i Xarxes 
de Comunicacions

Altres MU + anivellació
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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…

https://www.upv.es/pls/soalu/sic_policonsulta.bienvenida?p_origen=GIFIS&p_vista=normal&P_IDIOMA=v
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Pla d’estudis
Crèdits establits per a obtindre la titulació

Formació Bàsica Obligatoris Optatius i pràctica externa TFG Total

60.00 138.00 30.00  12.00 240.00

Assignatures que pots cursar

Formació bàsica
Àlgebra

Càlcul I - II

Física I - II

Fonaments d'Organització i Gestió d'Empreses

Fonaments Químics per a Enginyeria I - II

Informàtica i Programació

Mètodes Matemàtics I

Formació obligatòria
Biofísica

Camps i Ones

Computació

Electrònica

Electrònica Analògica

Electrònica Digital

Física Quàntica

Física Estadística

Física de Fluids

Fotònica

Fotònica Integrada

Gestió de la Innovació i l’Emprenedoria Tecnològiques

Instrumentació i Experimentació

Mecànica Analítica

Mecànica Quàntica

Mètodes Matemàtics II

Nanotecnologia

Probabilitat i Senyals Aleatoris

Programació per a Ciència i Tecnologia

Projectes d'Enginyeria Física

Senyals, Sistemes i Circuits

Termodinàmica

Tractament Digital del Senyal

Formació optativa
Biotecnologia

Computació Quàntica

Enginyeria de Control

Intel·ligència Artificial

Òptica Quàntica

Sensors

Sistemes Electrònics Programables

Tractament Digital d'Imatges

Tractament Estadístic del Senyal

*Diari Oficial de la Generalitat Valenciana


