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Informació general de l'assignatura
Denominació

MOBILITAT 3

Codi

101437

Semestre d'impartició

INDEFINIDA

Caràcter

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)
Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Grau/Màster

Curs Caràcter

Grau en Arquitectura Tècnica i
Edificació

4

OPTATIVA Presencial

Grau en Enginyeria de l'Energia i
Sostenibilitat

4

OPTATIVA Presencial

Grau en Enginyeria Electrònica
Industrial i Automàtica

4

OPTATIVA Presencial

Grau en Enginyeria Mecànica

4

OPTATIVA Presencial

6

Tipus
d'activitat

TEORIA

Nombre de
crèdits

6

Nombre de
grups

0

Coordinació

SOLÉ CUTRONA, CRISTIAN

Departament/s

false

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Modalitat

2021-22

Professor/a (s/es)

Adreça electrònica professor/a
(s/es)

SOLÉ CUTRONA, CRISTIAN

cristian.sole@udl.cat

Crèdits
impartits
Horari de tutoria/lloc
pel
professorat

0

Competències
Competències estratègiques de la Universitat de Lleida (GEM/GATE)
UdL1. Corrección en l'expressió oral i escrita
UdL2. Domini d'una llengua estrangera
Competències transversals (GEM)
EPS3. Capacitat de transmetre informació, idees, problemesi solucions a un públic tant especialitzat com
no especialitzat.
Competències bàsiques (GEES)
CB1. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres
de text.avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda
del seu camp d'estudi.
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Competències generals (GEES)
CG15. Tenir coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
Competències específiques (GEES)
CE12. Tenir coneixement aplicat sobre energies renovables.
CE15. Adquirir capacitat per comprendre, interpretar i aplicar les normes regulatòries sobre energia i
mediambient.
Competències transversals (GEES)
CT1. Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà.
CT2. Adquirir un domini significatiu d'una llengua estrangera, especialment de l'anglès.
CT4. Adquirir coneixements bàsics d'emprenedoria i dels entorns professionals.

