POE: Pla d’Orientació de l’Estudiant
L’ETSETB realitza diverses accions per tal d’orientar els seus estudiants quan cursen alguna
titulació a l’Escola. Aquestes accions formen part del Pla d’Orientació de l’Estudiant i a
continuació es relacionen per cada titulació:

Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació






Sessions d'acollida i orientació: Aquestes sessions estan adreçades a tots els estudiants
nouvinguts. Es realitza una el dia de la matrícula (finals de juliol o principis de
setembre) i està adreçada a donar la benvinguda, presentar el seminari de
matemàtiques i descriure els aspectes generals de la carrera. En la segona sessió,
realitzada pocs dies abans de l’inici de les classes, es presenta el Pla d’Acció Tutorial,
les associacions i aspectes més concrets dels estudis, com pot ser l’inici de les
pràctiques de laboratori.
Seminari de matemàtiques: s’ofereix la possibilitat de cursar un seminari de 2 ECTS per
alumnes de nou accés als graus TIC. El seminari s’adreça a alumnes que abans d’iniciar
les assignatures de primer curs, volen millorar la seva preparació de matemàtiques,
tant pel que fa referència als seus coneixements com als seus hàbits de treball i estudi.
L’objectiu d’aquest seminari és doble. D’una banda presentar els coneixements i nivell
que convé que tingui l'estudiant abans de cursar les assignatures de matemàtiques del
primer quadrimestre. D’altra banda potenciar la metodologia d'estudi i de treball
necessaris per superar amb èxit aquestes assignatures, tractant amb rigor i formalisme
matemàtic els temes que convé dominar per iniciar uns estudis d’enginyeria.
Pla d'acció tutorial (Acord núm. 5/9 de la Comissió Permanent de l’ETSETB)

Grau en Enginyeria Física





Sessions d'acollida i orientació. Es fa una sessió prèvia a la matrícula i una de
benvinguda als estudiants nous per incidir en aspectes organitzatius.
Pàgina web d'Acció Tutorial
Assessoria pel cap d'estudis per sol∙licitud dels estudiants o del cap d'estudis en cas de
rendiment baix
Sessions informatives als estudiants del grau de tercer (presentar optatives, pràctiques
a l'estiu, funcionament TFG, TFG a l’estranger, orientació sobre màsters)

Master’s degree in Telecommunications Engineering (MET) i Master's degree
in Electronic Engineering (MEE)



Assessoria per part del coordinador abans de la primera matrícula
Sessions d'acollida i orientació. Reunió de benvinguda on els coordinadors dels
màsters MET i MEE n’expliquen el funcionament, es recorden aspectes importants del
màster com on trobar la informació al web, dades de contacte del responsable





d’administració i del coordinador acadèmic, etc. També es presenten projectes de
recerca dels professors on els estudiants poden col∙laborar a través de les assignatures
d'iniciació a la recerca i TFMs i es resol qualsevol dubte que hi pugui haver.
El pla d'acció tutorial per els alumnes ja matriculats en el màster MET consisteix en
assignar un tutor acadèmic, que és un professor que imparteix classes al màster, en el
moment d'acceptació de l'estudiant. D'aquesta forma, l'estudiant pot realitzar les
consultes que desitgi sobre temes acadèmics abans de la matrícula. El tutor també
l’acompanya durant els dos anys de duració dels estudis per qualsevol altre qüestió o
problema.
En el MEE, a cada estudiant admès se li assigna un tutor que és un membre de la
Comissió Acadèmica del Máster MEE. L’objectiu principal d’aquest tutor és consensuar
amb l’estudiant les assignatures a matricular a cada quadrimestre ja que és necessària
l’aprovació del tutor per a que l’estudiant es matriculi. A més, el tutor és l’interlocutor
natural de l’estudiant a l’hora de demanar orientació en qualsevol aspecte relacionat
amb el màster.

Master's degree in Photonics:





Assessoria per part del comitè executiu abans de la primera matrícula
Sessions d'acollida i orientació. Es presenta tota la informació acadèmica referent al
curs i es resolen tots els dubtes que puguin sorgir. Unes setmanes més tard,
s’organitza un acte institucional de inauguració del curs en la que el director del
màster fa una presentació dels objectius del mateix i es convida a un científic de
prestigi que imparteix una conferencia sobre un tema relacionat amb la fotònica. En
aquest acte es convida també a algun dels alumnes que ja han acabat el màster, el que
permet als nous alumnes tenir opinió sobre el màster de part dels seus
companys. També s’organitza una rebuda especial pels alumnes estrangers, visitant el
servei de relacions internacionals de la UPC i resolent tots els dubtes i problemes que
pugui tenir aquest col∙lectiu.
Al ser admesos en el Màster de Fotònica, el Comitè Executiu assigna un tutor a cada
estudiant. El tutor ha d’ajudar als estudiants a escollir el millor itinerari de assignatures
optatives per el seu perfil i interès professional i ha d’autoritzar una proposta de
matrícula que els alumnes han de portar a la secretaria del centre al fer la matrícula.

