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Bàsiques
- CB10
- CB6

Que els estudiants posseixin les habilitats d'aprenentatge que els permeti comtinuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran nesura autodirigida o autònoma.
Posseir i comprendre coneixements que aportin una base i oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

- CB7

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dintre de contexts més
amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que essent incompleta o limitada,
inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons que els suporten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i
sense ambigüitats

- CB8
- CB9

Específiques
- CE17

MUEO - Desenvolupar i implantar soluciones sostenibles i socialment responsables.

- CE-A1
- CE-A2

Adquirir conceptes i tècniques relacionades amb l'estadística descriptiva i inferencial.
Adquirir conceptes i tècniques relacionades amb el mètodes quantitatius i experimentals per a l'anàlisi i la presa de decisions.

- CE-A3
- CE-A4

Aplicar conceptes i tècniques d'estadística descriptiva i inferencial en contextes de incertesa.
Aplicar mètodes quantitatius i experimentals per a la presa de decisions en situacions on apareixen elements intangibles.

- CE-B1

Aplicar teories i principis propis de l'àrea de producció i de logística amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa i prendre decisions mitjançant eines
d'enginyeria.
Aplicar teories i principis propis de l'àrea financera amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa i prendre decisions mitjançant eines d'enginyeria.
Aplicar teories i principis propis de l'àrea comercial amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa i prendre decisions mitjançant eines d'enginyeria.

- CE-B2
- CE-B3

- CE-C1

Aplicar teories i principis propis de l'àrea de personal amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa i prendre decisions mitjançant eines d'enginyeria.
Aplicar teories i principis relatius a les tecnologies i els sistemes d'informació amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa i prendre decisions mitjançant
eines d'enginyeria.
Aplicar teories i principis propis de la direcció general d'una organització amb l'objectiu d'analitzar situacions complexes i d'incertesa, i prendre decisions mitjançant eines
d'enginyeria.
Identificar, analitzar, diagnosticar, dissenyar i implementar solucions en sistemes sociotècnics complexos.

- CE-C2
- CE-C3

Planificar, organitzar, implementar, liderar i controlar projectes d¿enginyeria, especialment projectes d'innovació (I+D+i) i de millora de processos.
Gestionar activitats amb un contingut rellevant de projectes i/o operacions que la tecnologia i l'organització hagin d¿interrelacionar-se de manera eficaç i eficient.

- CE-C4
- CE-C5

Analitzar els riscos i les conseqüències de les solucions proposades en els diversos subsistemes empresarials i el seu entorn social i ambiental.
Desenvolupar i presentar una proposta de recerca segons els criteris de la comunitat científica internacional.

- CE-C6

Desenvolupar un pla de negoci en un context emergent.

- CE-B4
- CE-B5
- CE-B6
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Específiques

Genèriques

- CG5

Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits per a la resolució de problemes a nous entorns o entorns poc coneguts dins de contexts més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb l'enginyeria.
Capacitat d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis amb l'objectiu de prendre decisions a partir d'una informació que, sent incompleta o
limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Capacitat de comunicar eficientment les seves conclusions, els coneixements i les raons últimes que les sostinguin a públics especialitzats i no especialitzats, de manera
clara i sense ambigüitats.
Capacitat per a operar i liderar grups multidisciplinars i multiculturals, amb habilitats de negociació, de treball en grup, de relacions en un entorn internacional, i de
resolució de conflictes.
Capacitat d'autoaprenentatge per una formació contínua al llarg de la vida de manera autònoma.

- CG6

Capacitat per a entendre l'impacte de les solucions de l'enginyeria en un context social i global.

- CG1
- CG2
- CG3
- CG4

Transversals
- CT1a

EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que en regeixen l'activitat; tenir capacitat per comprendre les regles
laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

- CT2

SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del benestar; tenir capacitat per
relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; assolir habilitats per usar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la
sostenibilitat.
TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat
de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

- CT3
- CT4

ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de l'àmbit d'especialitat, i valorar de
forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

- CT5

TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en consonància amb les necessitats que tindran els titulats i
titulades.

