NOR
RMATIVA
A GENE
ERAL D’’ADAPTA
ACIÓ AL PLA D’ESTUDIS DE
MÀS
STER UNIVER
RSITARI EN ENGINYE
E
ERIA D
DE SIS
STEMES
AUT
TOMÀTIC
CS
I
CTRÒNIC
CA
IND
DUSTRIA
AL
PE
ER
A
ELEC
L’ES
STUDIAN
NTAT D’ENGINYE
ERIA EN
N AUTOM
MÀTICA I ELECTR
RÒNICA
IND
DUSTRIAL EN PR
ROCÉS D
D’EXTINC
CIÓ.
Aprovada
a per la C.A.A de
d data 7/12/20
011
Entrrada en vigor curs
c
2012/13

1.

M
Marc norma
atiu





2.

Reial Decret 1393
3/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estabbleix l’orden
nació dels
aments univ
versitaris ofi cials .
ensenya
Reial De
ecret 861/20
010, de 2 de
e juliol , pel qual es mo
odifica el Reeial Decret 1393/2007
Normativva acadèmica del Más ter Universitari (NAMU
U)
Docume
ent CG 18/0
06 2008 “Crriteris per a l’extinció de
d les titula cions de prrimer cicle,
segon cicle, primer I segon ciccles I la implantació dels nous ennsenyamen
nts de grau
de la UP
PC”.

O
Objecte

en marxa a l’ETSEIAT el nou M
El cu
urs acadèm
mic 2012/13
3 es posa e
Màster Univ
versitari en
Enginyeria de Sistemes
S
Au
utomàtics i E
Electrònica Industrial (MUESAEI)..




La impla
antació de la
a modalitat presencial es farà pau
ulatinament curs a curs
s, de forma
que al curs
c
2012/1
13 ja no acccedirà estudiantat no
ou a la titu lació d’Eng
ginyeria en
Automàttica i Electrònica Indu
ustrial. Al curs
c
2012/13 s’iniciarrà el prime
er curs del
màster MUESAEI
M
en
e modalitatt presenciall que substitueixen als estudis acttuals.
La impla
antació de la modalitatt semiprese
encial es farà paulatinaament curs a curs. Al
curs 20
013/14 s’in
niciarà el primer cu
urs del màster MUE
ESAEI en modalitat
semipressencial.

D’aco
ord a les se
egüents corrrespondèn
ncies els esttudiants/tes
s de l’ETSE
EIAT i que compleixin
les ccondicions acadèmique
a
es de la pre
esent norma
ativa, podra
an sol·licitarr la seva ad
daptació al
nou m
màster.
Estu
udis en procés d’extin
nció
E
Enginyeria en
e Automàtica i
Electrònicca Industria
al

Co
orrespondència dels Nous estu
udis de Màs
ster
Màster Uniiversitari en
n Enginyeriaa de Sistem
mes
Automàtics
s i Electrònica Industriaal (presencial)
Màster Uniiversitari en
n Enginyeriaa de Sistem
mes
Auto
omàtics i Ele
ectrònica Inndustrial
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3.

À
Àmbit d’ap
plicació

Aque
esta normattiva és aplic
cable a tot l ’estudiantatt de la titula
ació d’Enginnyeria en Au
utomàtica i
Electtrònica Indu
ustrial.
Com
m a norma general, l’estudiant/ta p
podrà sol·lic
citar l’adapttació quan sse li ofereix
xi docència
es assigna
atures de màster
m
que
e hagi de cursar
c
per obtenir-lo, després d’haver
d
fet
de le
l’ada
aptació.
Com
m a norma general, l’estudiant/ta
a haurà d’a
adaptar-se al màster si vol con
ntinuar els
dis a l’ETS
SEIAT, qua
an no se li ofereixi docència ni exàmens extraordina
aris de les
estud
assig
gnatures qu
ue li restin pendents
p
de
e la seva titu
ulació d’orig
gen.
Per a poder sol·licitar l’ada
aptació cal no estar affectat en el moment dee la sol·licitud, per les
norm
mes de perm
manència alls estudis d
d’origen. En aquest cas
s, s’ha d’obttenir plaça pel procés
de prreinscripció
ó.
4.

P
Procés d’a
adaptació

Els e
estudiants o estudiante
es que curssin els estud
dis d’Enginy
yeria en Au tomàtica i Electrònica
E
Indusstrial a l’ET
TSEIAT i vulguin adap
ptar-se al MUESAEI
M
a la mateixxa Escola, hauran de
sol·licitar-ho a la direcció del
d Centre, d’acord am
mb el proce
ediment preevist a l’apa
artat 5 del
prese
ent docume
ent.
Els e
estudiants/te
es que s’adaptin es po
odran trobarr en dues situacions accadèmiques
s:
a
a) Estudian
nts/tes APT
TES de pri mer any acadèmic
a
dels plans een procés d’extinció:
aquests estudiants//tes es conssideraran APTES
A
de 1r
1 any acaddèmic dels estudis de
a de permanència.
Màster, a efectes de normativa
b
b) Estudian
nts/tes que encara no
o són APTE
ES de primer any acaadèmic dels
s plans en
procés d’extinció.
d
En
E aquest ccas els estu
udiants/tes hauran d’obbtenir plaça
a al Màster
pel procé
és de preinscripció.
Per a les adap
ptacions de
e les assig
gnatures, seran
s
d’apliicació les correspone
ents taules
incorrporades alss plans d’es
studis verificcats per l’ANECA. (veu
ure ANNEX
X 1).
 Únicame
ent es pode
en adaptarr les assign
natures aprrovades i lees assigna
atures amb
qualificació entre 4 i 4,9. Les a
assignatures
s aprovades s’adaptenn automàtic
cament i es
en les qualifficacions nu
umèriques i descriptive
es.
mantene
 L’estudia
ant/ta podrà
à decidir si vol adapttar o no les
s assignatuures qualific
cades amb
notes en
ntre 4 i 4,9, i en cas d’adaptar-le
es, es man
ntindrà la q ualificació numèrica i
descriptiva.
 En aque
ells casos que l’adapta
ació comporrti la fusió de
d dues asssignatures, la nota es
calcularà
à a partir de
e la mitjana ponderada pels crèdits.
Tots els compta
adors referits a la norm
mativa de pe
ermanència es posen a zero al pla
a nou.
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Les a
assignature
es es consid
deraran ma
atriculades com de primera vegadda, excepte
e en el cas
que ss’hagin inco
orporat assignatures ssuspeses am
mb qualifica
ació entre 4 i 4,9. En aquest
a
cas,
s’aplicarà el reccàrrec si es tornen a ma
atricular.
5.

P
Procedime
ent de sol·licitud d’ad
daptació

La direcció reso
oldrà totes les
l sol·licitu
uds d’adapttació d’acorrd amb la ppresent norm
mativa, i el
proce
ediment es realitzarà mitjançant
m
u
una sol·licittud publicad
da a l’e-seccretaria i d’a
acord amb
el ca
alendari adju
unt ANNEX
X 2.
El prrocés d’adaptació no té
é cost econò
òmic per a l’estudiant/tta.
L ’ad
daptació de l’expedientt es realitza rà una sola
a vegada pe
er estudiant//ta.
6.

C
Calendari d’extinció
d
dels
d
plans d’estudis

Moda
alitat presen
ncial: veure
e ANNEX 3..
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ANN
NEX 1
Taula d’adapta
acions entre Enginyerria en Auto
omàtica i Electrònica Industrial, pla 2004 i
el Mà
àster Unive
ersitari en Enginyeria
a de Sistem
mes Automàtics i Elecctrònica Ind
dustrial

Crè
èdits
2n c
cicle

N
Nom
assigna
atura 2n ciclle

Crèdits
màs
ster

Nom Matèria Màs
ster

Comu
unicacions industrials

5 EC
CTS

ologies de la Informació i les
Tecno
Comu
unicacions enn l’Automatitz
zació Industrrial

6

Engin
nyeria de Con
ntrol Bàsica

5 EC
CTS

Autom
màtica i Dinàm
mica de Sistemes

6

mes Informàttics en Temp
ps
Sistem
Real

5 EC
CTS

Optatiives Comunss

9

Mode
elat i Simulac
ció de Sistem
mes
Dinàm
mics

CTS
5 EC

Optim
mització i Inteegració de Sis
stemes

6

Contrrol i Programació de Robo
ots

5 EC
CTS

Autom
màtica i Dinàm
mica de Sistemes

6

Sistem
mes de Producció Integra
ats

5 EC
CTS

si, optimitzacció, disseny i gestió de
Anàlis
proces
ssos producttius

6

Optim
mització i Con
ntrol Òptim

5 EC
CTS

Optim
mització i Inteegració de Sis
stemes

6

Engin
nyeria de Con
ntrol Avança
ada

5 EC
CTS

Autom
màtica i Dinàm
mica de Sistemes

6

Tècniques d’Intel·ligència Artifficial

5 EC
CTS

si, optimitzacció, disseny i gestió de
Anàlis
proces
ssos producttius

6

Projecctes d’Espec
cialitat Electrò
rònica

6

Projecctes d’Espec
cialitat Autom
màtica

6

cialitat
Projecctes d’Espec
Fluido
otècnia

6

Projecctes

9

ó Automatitz
zada de la
Gestió
Produ
ucció

5 EC
CTS

si, optimitzacció, disseny i gestió de
Anàlis
proces
ssos producttius

6

Màquines Elèctriq
ques

5 EC
CTS

Optim
mització i Inteegració de Sis
stemes

6

Sistem
mes de Percepció

5 EC
CTS

Optatiives Comunss

4,5

PRO
OJECTE COM
MÚ.
10 (*)

Tenint dos projecctes, s’adapttarà el Projeccte
Comú.

4,5

eny Digital am
mb
Disse
Microprocessadorrs

6

Electrrònica Industtrial

5 EC
CTS

-----------------

6

Sistem
mes Electròn
nics Digitals

5 EC
CTS

-----------------

6

erències i Co
ompatibilitat
Interfe
Electrromagnètica

5 EC
CTS

OPTA
ATIVES GOE
EE
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Crè
èdits
2n c
cicle Nom assignatura
a 2n cicle

9

Aplica
acions Industtrials amb DS
SP's

6

Sistem
mes mecànic
cs

4,5
4,5
6

Crèdits
màs
ster

Nom Matèria Màsster

5 EC
CTS

Autom
màtica i Dinàm
mica de Sistemes

Tecno
ologia d’Aplic
cacions Làse
ers
5 EC
CTS

TATIVES CO
OMUNS. Ten
nint una de le
es
OPT
dues assignaturees superades
s, s’adaptara
an 5
ECTS

5 EC
CTS

OPTA
ATIVES COM
MUNS

Tecno
ologia de sen
nsors-òptics
Mètod
des matemàttics

4,5

Actua
adors oleo hid
dràulics

4,5

ologies avançades i
Tecno
competitivitat
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ANNEX 2

CALENDARI SOL··LICITUDS I RE
ESOLUCIÓ DE L
LES ADAPTACIIONS






Període: Pen
ndent de publica
ació
Resolució de
e les sol·licituds: Pendent de pu
ublicació
Publicació ordre matricula: Pendent
P
de publlicació
Període de m
matricula: Pende
ent de publicació
ó
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Anne
ex 3. Calendari d’extinció Enginyeria en Automàtica
A
i Electròn
nica Industrial

Año
2012/2013-1
1
2012/2013-2
2
2013/2014-1
1

Plan
n de estudios

1r

Máster implantación
n

X

2º

3o

4o

2º cic
clo (extinción)
Máster implantación
n
2º cic
clo (extinción)

X
X

Máster implantación
n
2º cic
clo (extinción)

2013/2014-2
2

2º cic
clo (extinción)

2014/2015-1
1

2º cic
clo (extinción)

X
X
X
X

N
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