JORNADA D’ORIENTACIÓ
ACADÈMICA I

LLOC I DATA
Més informació :

PROFESSIONAL

Data: 12/02/2008
Lloc: Aules 206, 207, 208 de l’ETSE
Al vestíbul del segon pis de l’ aulari trobareu un Punt d’Informació durant la Jornada
Horaris: de 10 a 18 hores, ( durant aquest interval de temps les classes seran
suspeses )

www.etse.urv.cat

PREPARA’T PER AL FUTUR!!

inscripcions a la intranet
Mentre estudies...Erasmus? Sèneca?

fins al 11 de febrer

Es convidarà a dinar als estudiants que
assistiu a un mínim de 4 sessions al matí i
a més, obtindran un certificat d'assistència
els que en total, hagin assistit a 9 de la
totalitat de les activitats de la jornada.

Un segon cicle?

Quan acabis...Treball qualificat en una
Empresa? Formar part d’un Grup de
Recerca?

E T S E

Avda. Països Catalans, 26
43007 St. Pere i St.Pau
TARRAGONA

12 DE FEBRER DE 2008
Més informació :

www.etse.urv.cat
Inscripcions a la intranet fins al 11 de febrer

JORNADA D’ORIENTACIÓ
ACADÈMICA I PROFESSIONAL
L'objectiu d'aquesta jornada és informar als estudiants de l’Escola, tant de les possibilitats per dissenyar el seu currículum acadèmic, com de les opcions professionals al seu abast un cop hagin conclòs els seus estudis.

PROGRAMA
AULA 206
8:00 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 11:30
11:30 - 12:00

Quant al seu futur immediat, dins els estudis d'enginyeria, l'alumne pot escollir desenvolupar una
certa quantitat de crèdits en les modalitats de
'Practiques a l'empresa' i de 'Mobilitat'. Els responsables d'aquestes accions faran sengles presentacions a les quals informaran de les virtuts de cada
opció i dels procediments a seguir per cursar-les.

12:00 - 12:30
12:30 - 13:00

•

•

La inserció com a contractat a una empresa: hem convidat a algunes empreses a
presentar-se com a possibles ocupadors.
L'auto-ocupació: mitjançant l'exercici lliure
de la professió, cada col·legi professional
ens oferirà una visió tant de les nostres possibilitats com dels serveis i avantatges que
el col·legi ens ofereix. També podrem descobrir que tenim la capacitat de tirar endavant la nostra pròpia empresa creant la
nostra pròpia spin-off tecnològica.
Continuació dels estudis i recerca: l'ETSE
ofereix dos estudis de segon cicle que ens
informaran els responsables. I també ens
podem dedicar a la recerca.

També es farà la presentació d’un projecte integrador: 'I Concurs ETSE de Robots Seguidors de
Línia'. Els alumnes formaran grups que competiran
per guanyar aquest concurs.

AULA 208

Presentació de l'empresa Associació Nuclear Ascó - Vandellós II

Presentació de l'empresa CISCO Systems

Presentació de l’empresa Tecnolama

Presentació de l'empresa Getronics
Presentació sobre Programes Mobilitat

Presentació sobre Pràctiques en Empresa pels estudiants de l'ETSE
Presentació de l'associació GPL TarragoPresentació del Concurs Robots

na (Programari Lliure)

Presentació de 2n cicle i Master de

Presentació de 2n cicle i Master de l'àmbit

l'àmbit electrònic, elèctric i automàtica.

d'informàtica.

Presentació general dels grups de recerca Presentació general dels grups de recerde l'àmbit electrònic, elèctric i automàtic. ca de l'àmbit informàtic
● Presentació Grup Recerca Enginyeria
● Presentació Grup Recerca Criptografia i
Elèctrica i Instrumentació
Secret Estadístic (CRISES )

En quant al futur professional, mostraren a l'alumne tres variants principals:
•

AULA 207
DOCÈNCIA

● Presentació Grup Recerca Microsystems and Nanotechnologies for Chemical
Analysis (MINOS)

13:00 - 14:00

● Presentació Grup Recerca Nanoelectronic and Photonic Systems

● Presentació Grup Recerca Intelligent
Robotics and Computer Vision Group
( IRCV)

(NEPHOS)
●Presentació Grup Recerca Grup d'Au-

● Presentació del Grup Recerca Tecnolo-

tomàtica i Electrònica Industrial

gies Intel.ligents Avançades per a la Ges-

(GAEI)

tió del Coneixement (ITAKA)

14:00 - 15:30
15:30 - 16:00

DINAR
Presentació del Col·legi d'Enginyers
Tècnics Industrials de Tarragona (CETIT)

Presentació del Col·legi d'Enginyers
Tècnics de Telecomunicacions de Catalunya (COETTC)

Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEIC)

16:00 - 16:30

Presentació de l'empresa BASF

Presentació Spin-off M-Bot Solutions S.L. Presentació Spin-off Eidola S.L.

16:30 - 17:00

Presentació de l'empresa Grupo Castilla

Presentació de l'empresa LEAR

17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 21:00

Presentació de 2n cicle i Master de

Presentació de 2n cicle i Master de l'àmbit

l'àmbit electrònic, elèctric i automàtica

d'informàtica

Presentació del Concurs Robots

Presentació sobre Pràctiques en Empresa

DOCÈNCIA

