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Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN MÈTODES NUMÈRICS EN ENGINYERIA (Pla 2012). (Assignatura obligatòria).
MÀSTER UNIVERSITARI ERASMUS MUNDUS EN MECÀNICA COMPUTACIONAL (Pla 2013). (Assignatura
optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: PEDRO DIEZ MEJIA

Altres: PEDRO DIEZ MEJIA, SERGIO ZLOTNIK MARTINEZ

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
8382. Experiència en simulacions numèriques. Adquisició de soltesa en les eines de simulació numèrica modernes i la seva aplicació
en problemes multidisciplinaris d'enginyeria i ciències aplicades.
8383. Interpretació de models numèrics. Comprendre l'aplicabilitat i les limitacions de les diferents tècniques de càlcul per ordinador.
8384. Experiència en la programació de mètodes de càlcul. Capacitat per adquirir formació en el desenvolupament i utilització de
programes de càlcul existents, així com de pre i post processadors, coneixement de llenguatges de programació i de llibreries de
càlcul estàndard.

METODOLOGIES DOCENTS

El curs consta de 4 hores d'activitats setmanals.

S'utilitza  material  de  suport  en format  de pla  docent  detallat  mitjançant  el  campus virtual  ATENEA: continguts,  programació
d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.

Tot i que la majoria de les sessions s'impartiran en l'idioma indicat a la guia, potser les sessions en què es compti amb el suport
d'altres experts convidats puntualment es duguin a terme en un altre idioma.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

This module is aimed to help the students identify the important aspects for the preparation of oral presentations, improving their
communication skills in the scientific field. It also aims to improve their knowledge of foreign languages.

* Conèixer la metodologia per realitzar presentacions orals. * Identificar els aspectes claus de la preparació de treballs de recerca. *
Fer un ús racional de les tècniques computacionals per a la preparació i presentació de treballs científics. * Ser capaç d'adaptar el
treball a una data límit, resumint i organitzant idees complexes per aclarir-les de cara a la capacitat de comprensió de l'audiència.

* Comunicació oral: Presentacions d'investigació, assistència a
conferències i presentació d'articles.
* Interactivitat: Moderació de xerrades, entrevistes de treball
Recursos per a l'aprenentatge:e:
o Apunts de classe.

L'objectiu del mòdul és ajudar els estudiants a identificar els aspectes importants en la preparació de treballs i articles científics
millorant les seves pròpies capacitats de comunicació escrita.
* Conèixer la metodologia per realitzar l'estructuració de textos científics. * Identificar els aspectes claus de la preparació de treballs i
articles d'investigació. * Fer un ús racional de les tècniques computacions per a la preparació i presentació de treballs científics. * Ser
capaç d'adaptar el treball a una data límit, resumint i organitzant idees complexes per aclarir-les de cara a la capacitat de comprensió
de l'audiència.
* Comunicació escrita: Reportis, Tesi, Revistes i articles en
conferències.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 20,0 16.00

Hores grup petit 20,0 16.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores activitats dirigides 5,0 4.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

Presentació del curs

Descripció:
Presentació del curs, els principals conceptes i mecanismes d'avaluació

Objectius específics:
Proporcionar una visió general del curs i els mecanismes d'avaluació

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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Introducció a LaTeX

Descripció:
Introducció a LaTeX

Objectius específics:
Proporcionar habilitats per utilitzar el processador de textos LaTeX

Dedicació: 2h 24m
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m

La redacció científica

Descripció:
Les millors pràctiques per a la redacció científica

Objectius específics:
Proporcionar amb habilitats per a l'escriptura científica

Dedicació: 16h 48m
Grup gran/Teoria: 7h
Aprenentatge autònom: 9h 48m

Eines de comunicació

Descripció:
Descriure els conceptes bàsics i eines de comunicació
Els estudiants escriuen una breu bio-esbós i es presenten en un minut

Objectius específics:
crear un llenguatge comú i fixar objectius
Conèixer, avaluar el nivell de maduresa en la comunicació

Dedicació: 28h 47m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 8h
Aprenentatge autònom: 16h 47m

Presentacions Científiques i Tècniques

Descripció:
Les millors pràctiques per a les presentacions orals
Activitats d'exposició

Objectius específics:
Proporcionar amb habilitats en la comunicació oral
Practicar i reforçar coneixements adquirits

Dedicació: 43h 12m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 12h
Aprenentatge autònom: 25h 12m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de l'assignatura s'obté a partir de les qualificacions d'avaluació continuada.

L'avaluació continuada consisteix a fer diferents activitats, tan individuals com de grup, de caràcter additiu i formatiu, realitzades
durant el curs (dins de l'aula i fora d'aquesta).

La qualificació d'ensenyaments al laboratori és la mitjana de les activitats d'aquest tipus.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació
zero.
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