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ENGINYERIA
DE TECNOLOGIES
I SERVEIS DE
TELECOMUNICACIÓ
T’habilita per a l’exercici de la professió
regulada de:
• Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació.
• Enginyer/a de telecomunicació, cursant el màster
universitari en Enginyeria de Telecomunicació.
Aquest grau conforma un programa acadèmic
integrat amb el màster universitari en Enginyeria
de Telecomunicació.
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1a universitat espanyola i entre les 100
millors universitats del món en Enginyeria
de Telecomunicació als QS World University
Rankings by Subject (2015)
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I SERVEIS DE
TELECOMUNICACIÓ
Les comunicacions són avui en dia
absolutament necessàries en tots els entorns
i escenaris. El món de la indústria i l’empresa,
i la societat en general, requereixen
especialistes en tecnologies com la fibra òptica,
les comunicacions mòbils, l’ADSL o el GPS per
dur a terme els seus projectes. Projectes amb
els quals les ciutats es fan intel·ligents amb
la implantació de xarxes de sensors (smart
cities); i amb què l’ús estès de xarxes de
comunicació i l’anomenada Internet de
les coses (internet of Things) evidencien
la necessitat d’experts en tecnologies que
respectin la privacitat i la seguretat de les
nostres dades.

240

ECTS

(4 cursos
acadèmics)

Mencions
(especialitats)

Aquests professionals també són
clau per al sector audiovisual —en el
disseny de sistemes avançats com
les tecnologies 3D d’imatge i àudio
per al consum multimèdia (televisió,
espectacles musicals o cinema)—
o per a sectors tan rellevants com
la sanitat o la indústria de l’automoció,
el transport o l’energia. Sectors on es
desenvolupen dispositius
i instrumentació electrònica que
permeten obtenir de manera precisa
i fiable les dades necessàries per
monitorar l’evolució d’un malalt,
per exemple.
Amb aquest grau adquiriràs una sòlida
formació en l’àmbit de les tecnologies
de la informació i la comunicació (TIC),
que et permetrà ser un professional
versàtil amb facilitat de canviar d’entorn
de treball i adaptar-te als nous reptes
de futur, assumint un ampli ventall de
tasques tècniques i de direcció. A partir
del tercer curs podràs escollir una de
les quatre mencions que et permetran
especialitzar-te i dissenyar el teu itinerari
acadèmic.
Horari:
Matí (de 8 h a 14 h) o
Tarda (de 14 h a 20 h)

Sistemes Audiovisuals

Sistemes Electrònics
Adquiriràs els coneixements per concebre,
dissenyar, implementar i operar productes,
sistemes i serveis en els àmbits de
la instrumentació, el control industrial,
l’electrònica de potència, els sistemes digitals,
la microelectrònica i l’electrònica
de comunicacions.

Adquiriràs els coneixements per
concebre, dissenyar, implementar i operar
productes, sistemes i serveis en el camp
de l’enginyeria de sistemes audiovisuals,
inclosos els camps de l’acústica, la imatge,
l’àudio, el vídeo i els entorns multimèdia.

Sistemes de Telecomunicació
Adquiriràs els coneixements per concebre,
dissenyar, implementar i operar sistemes de
telecomunicació que es fonamenten en la
generació, transmissió, recepció i processament
de senyals elèctrics, acústics i òptics en tot
l’espectre de freqüència, i el tractament de la
informació que hi està associada.

36

laboratoris
de pràctiques docents

95% 450
índex d’ocupació
dels nostres titulats*

Per què aquest grau?

Model docent

Si t’agraden les tecnologies,
t’apassiona la comunicació i tens bons
fonaments matemàtics, amb aquest
grau assoliràs una formació que et
permetrà incidir tant en la indústria com
en el dia a dia de les persones, alhora
que desenvolupes les teves aficions. Un
grau adaptat a l’empresa i a la societat
i dissenyat per aportar innovació i
desenvolupament a la indústria.

L’aprenentatge és continuat i amb un
fort caràcter aplicat i pràctic: podràs
realitzar pràctiques fins en 36 laboratoris
diferents, cosa que representa un 30%
de la càrrega docent. A més, els grups
són reduïts: amb 40 estudiants durant el
1r curs i 60 estudiants, com a màxim, en
la resta de cursos.

Sortides professionals
Els àmbits de treball de l’enginyer/a
de telecomunicació abasten tots els
sectors productius, tant els propis de
les TIC com els de la indústria i serveis
en què les TIC són necessàries, en tant
que en milloren la productivitat
i aporten valor afegit. Podràs treballar en
empreses operadores i proveïdores de
xarxes i serveis o de subministrament
d’equips, en consultories tècniques i de
negoci, en el disseny de components
electrònics i en sectors tan diversos
com la informàtica, l’aeronàutica, la
sanitat, el transport o l’energia, entre
molts altres.
Obtindràs una formació molt ben
valorada per l’empresa i amb una de les
taxes d’ocupació més altes en el mercat
laboral. Les sortides professionals
inclouen des de càrrecs de direcció
i gestió, emprenedoria, caps d’àrea o
de projecte fins a la investigació
i el desenvolupament d’aplicacions o
tasques tècniques.

Orientació acadèmica
Sistemes Telemàtics
Adquiriràs els coneixements per
concebre, dissenyar, implementar
i operar les xarxes telemàtiques, així
com els mecanismes de seguretat de
la mateixa xarxa i les dades que s’hi
transmeten; els protocols que en
permeten el funcionament, i els serveis
i aplicacions que s’ofereixen, tant
distribuïts com centralitzats.

estudiants fan pràctiques
en empreses cada curs

Gaudiràs d’un sistema de tutories, tant
individuals com en grup, que t’ajudaran
en l’adaptació inicial a la universitat i
faran un seguiment de la teva trajectòria
i el teu procés d’aprenentatge.

L’Escola ha implementat el model
docent CDIO (concebre-dissenyarimplementar-operar), amb el qual
aplicaràs els coneixements assolits
a classe al desenvolupament de
projectes, en un entorn pròxim a
l’exercici professional de l’enginyeria.
Desenvoluparàs, en equip, solucions de
problemes concrets i complexos per als
quals hauràs de definir un pla de negoci
i realitzar prototipus de la teva solució.

Pràctiques
en empreses
Podràs realitzar pràctiques en
empreses, tant nacionals com
internacionals i en tots els sectors,
atesa la gran transversalitat de l’àmbit
TIC. Aquestes pràctiques ampliaran
els teus coneixements i et permetran
adquirir experiència professional abans
de finalitzar els estudis.

Programes de mobilitat
L’Escola té establerts convenis
d’intercanvi amb més de 90 universitats
d’arreu del món, amb els quals tindràs
l’oportunitat de realitzar una part dels
estudis a l’estranger, principalment a
Europa, Nord-amèrica i Àsia.

Dobles titulacions
També podràs realitzar una doble
titulació a la mateixa universitat (cursant
un nombre determinat de crèdits
addicionals d’una altra titulació) o una
doble titulació internacional: l’Escola
disposa d’acords amb universitats
estrangeres que et permetran obtenir
els dos títols d’enginyeria.

250

places ofertes cada
any per a una estada
a l’estranger

Reconeixement
internacional
El professorat de l’Escola ha rebut
diversos premis i reconeixements per
la seva activitat docent i investigadora,
tant nacionals (distinció Jaume Vicenç
Vives 2012 per la iniciativa CDIO) com
internacionals (premi a la millor tesi
doctoral d’Europa 2014).
Els rànquings internacionals posicionen
la UPC com la universitat espanyola
líder en el camp de l’Enginyeria de
Telecomunicació (Electrical and
Electronic Engineering) i en destacades
posicions en l’àmbit internacional:
als QS World University Rankings by
Subject (2015) la UPC se situa entre les
100 primeres universitats del món i com
a universitat líder de l’Estat, mentre que
als rànquings I-UGR de Universidades
Españolas es posiciona com la primera
universitat espanyola en la disciplina de
les Telecomunicacions.

Recerca
Estudiaràs en una escola on la recerca
és l’eix principal de desenvolupament
i innovació. En els darrers 25 anys,
els seus professors i investigadors
han publicat més de 5.000 articles
en revistes internacionals i han
desenvolupat més de 1.700 projectes
en R+D+I, i s’hi han llegit més de 700
tesis doctorals i registrat més de 220
patents.

Molt més que estudiar
L’Escola està situada al Campus Nord
de Barcelona, un campus modern,
ben comunicat i equipat amb tots els
serveis necessaris: biblioteca, aules
d’estudi, poliesportiu, residència
d’estudiants, serveis de reprografia
i restauració, etc. També té un gran
nombre d’associacions i d’espais per
emprendre.

* Font: 5a enquesta d’inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes de l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya (AQU Catalunya).

