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T’habilita per a l’exercici de la professió
regulada de:
• Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació.
• Aquest grau constitueix un programa acadèmic
integrat amb el màster universitari
en Enginyeria Electrònica.
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36

laboratoris de pràctiques
docents

98%

d’índex d’ocupació en el sector
de l’enginyeria electrònica

Entre les 75 millors universitats del món en enginyeria elèctrica
i electrònica segons el ShanghaiRanking’s Global Ranking
of Academic Subjects, que forma part de l’Academic Ranking
of World Universities

Font: 6a enquesta d’inserció laboral a les persones
titulades de les universitats catalanes de l’Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU Catalunya)
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Qualsevol activitat humana requereix avui el suport de l’electrònica. Sistemes de comunicació,
serveis multimèdia, control de processos industrials, gestió de l’energia, automoció o
medicina són només alguns exemples que demostren el caràcter transversal de l’electrònica,
que es fa present en els microxips, els motors dels trens o la producció neta d’electricitat.
L’electrònica és allà on miris.
Aquest grau forma professionals altament qualificats en disseny i desenvolupament tecnològic
en l’àmbit de l’electrònica per donar resposta a les necessitats d’empreses i institucions.
Proporciona una base sòlida tant en els principis físics i electrònics com en els matemàtics
imprescindibles en una disciplina amb un futur que va més enllà del que ara podem imaginar.
Des de l’inici, l’electrònica ha estat una tecnologia en evolució constant en què la recerca
i la transferència de la tecnologia han estat factors clau.

Per què aquest grau?
T’interessa la tecnologia electrònica que hi ha en les
innovacions i els avenços que s’estan produint en els circuits
integrats dels ordinadors i telèfons intel·ligents, en els
sensors dels equips biomèdics o en les cèl·lules solars de les
instal·lacions d’energies renovables? Aquest grau t’ofereix
la possibilitat d’adquirir les competències i les habilitats
necessàries per dissenyar, implementar i operar els sistemes
que fan possible totes aquestes i moltes altres aplicacions.

Sortides professionals

Xips fabricats a la UPC per mesurar el vent de Mart
al vehicle espacial Curiosity.

Totes aquelles relacionades amb el disseny,
la implementació i la gestió de sistemes electrònics en
camps com l’electrònica de consum; les telecomunicacions;
les micro i nanotecnologies; la indústria de l’automòbil;
la robòtica; els sistemes de multimèdia, imatge i so; l’energia;
la medicina; la bioenginyeria; la fotònica, i la indústria
aeronàutica i aeroespacial, i amb els centres de recerca en
tots aquests àmbits. Aquest grau també permet desenvolupar
tasques de gestió de projectes i està associat a continguts
amb una alta demanda laboral, com demostra el seu alt índex
d’ocupació.
El grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació
habilita per a la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a de
telecomunicació.

Model docent

Després del grau

Més avantatges

L’enginyeria es fonamenta en càlculs
aplicats; per aquest motiu, els primers
cursos inclouen els continguts
matemàtics necessaris per
desenvolupar les tecnologies actuals
i futures.
Dins del pla d’estudis, 24 crèdits
corresponen a assignatures optatives,
cosa que et permet orientar els teus
coneixements cap als perfils que més
t’interessin. L’aprenentatge és continuat
i amb un fort caràcter aplicat i pràctic:
el 30 % dels crèdits de la titulació
es desenvolupen en alguns dels 36
laboratoris de l’Escola, per garantir
que assoleixis els coneixements pràctics
requerits per les empreses. A més,
les pràctiques es fan en grups reduïts,
per potenciar la interacció amb el
professorat, i algunes es desenvolupen
en projectes multidisciplinaris, per
apropar-te a la realitat del treball
professional de l’enginyeria.

A banda de la gran varietat d’opcions
de futur professional del grau, podràs
continuar la formació acadèmica
cursant un màster. Entre l’oferta
es troba el màster en Enginyeria
Electrònica, que constitueix un
programa acadèmic integrat en aquest
grau i que permet l’especialització
en algun dels múltiples àmbits de
l’electrònica.
Completat el grau i després de
superar 60 crèdits de postgrau, també
és possible fer recerca en camps
capdavanters dins d’un programa de
doctorat, com ara el que ofereix el
Departament d’Enginyeria Electrònica.

El grau és homologable
internacionalment a altres estudis
universitaris en electrical engineering,
com els que imparteixen institucions
de prestigi d’arreu del món: EPFL
Lausanne (Suïssa), Imperial College
London (GB), TU Delft (Països Baixos),
Politecnico di Milano (Itàlia), TU Berlin
(Alemanya) i MIT, Standford University
i Georgia Tech (EUA).
El professorat que imparteix el grau
està altament qualificat i té una dilatada
experiència tant docent com de
recerca, com ho reflecteixen els premis
i reconeixements nacionals
i internacionals que ha rebut.
L’Escola disposa d’acords de mobilitat
amb més de 90 universitats estrangeres
d’alt prestigi de l’àmbit europeu:
École Polytechnique, a París; Telecom
ParisTech; RWTH Aachen University;
TU Darmstadt; KTH, a Estocolm;
Politecnico di Torino, a Itàlia, etc., dels
Estats Units d’Amèrica: MIT, Purdue
University, Georgia Tech, University
of Southern California, Northeastern
University, etc., del Canadà: École
Polytechnique de Montréal i École de
Technologie Supérieure, o del Japó:
National Institute of Informatics.

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 científiques internacionals, han
desenvolupat més de 1.700 projectes
d’R+D+I, han llegit més de 700 tesis
doctorals i han registrat més de 220
patents.

En contacte
amb les empreses
El Departament d’Enginyeria
Electrònica, a través del seu patronat,
garanteix que els estudis donen
resposta als requisits de formació
i coneixement de les empreses del
sector. Disposaràs d’una gran oferta de
convenis de pràctiques remunerades
amb empreses del sector, moltes de
les quals tenen una gran rellevància
internacional, com ara Alcatel-Lucent,
a França; Bell Labs, als Estats Units;
Technicolor, a Alemanya, França i els
Estats Units; Intel, als Estats Units;
Philips, a Holanda i França; Nokia,
a Finlàndia; el CERN, a Suïssa,
o al German Aerospace Center,
a Alemanya. Les empreses i institucions
del sector també participen en algunes
assignatures en què es desenvolupen
projectes proposats per elles. En el
treball de fi de grau també tindràs la
possibilitat de desenvolupar un treball
individual dins d’una empresa, cosa
que et permetrà adquirir una valuosa
experiència per a l’exercici professional.

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, restauració,
etc. També hi ha un gran nombre
d’associacions i espais d’emprenedoria.

