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La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de
les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Prerequisits

None

Objectius

L'estructura d'aquest mòdul és comuna a totes les especialitzacions. Tot i això, cada especialització estableix
temes i procediments específics de recerca, estretament relacionats amb el rendiment dels estudiants durant
les pràctiques que formen part del mòdul de pràctiques.

La dissertació del màster, concretament TFM, es concep com una activitat d'aprenentatge que té com a
principal objectiu aconseguir que els estudiants integrin els coneixements i les habilitats adquirides durant el
màster. Es concreta en un petit estudi de recerca basat en les dades obtingudes durant les pràctiques. Hauria
de combinar teoria i reflexions sobre les dades obtingudes mitjançant processos d'observació o durant la
implementació de la unitat didàctica que els estudiants han de dissenyar i posar en pràctica com a part dels
requisits del mòdul de pràcticum.

Competències

Analitzar els resultats de recerca per obtenir nous productes o processos valorant-ne la viabilitat
industrial i comercial per transferir-los a la societat
Dissenyar, planificar i dur a terme un projecte de recerca en nanociència i nanotecnologia
Dominar la terminologia científica i desenvolupar l'habilitat d'argumentar els resultats de la recerca en el
context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
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Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultats d'aprenentatge

Analitzar els resultats de recerca per obtenir nous productes o processos valorant-ne la viabilitat
industrial i comercial per transferir-los a la societat.
Aplicar els conceptes i les teories de manera adequada per elaborar un treball de recerca en àmbits
relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia.
Determinar i prioritzar els objectius, els recursos i els processos per portar a bon terme un treball de
recerca
Dominar la terminologia científica i desenvolupar l'habilitat d'argumentar els resultats de la recerca en el
context de la producció científica, per comprendre i interactuar eficaçment amb altres professionals.
Elaborar un text científic i comunicar-lo mitjançant una defensa pública
Executar un treball de recerca
Interpretar els resultats experimentals conseqüència d'un treball de recerca en àmbits relacionats amb
la nanociència i la nanotecnologia i arribar a conclusions raonades.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
Que els estudiants sàpiguin aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguin comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Continguts

Cada TFM té el seu propi

Metodologia

sota la supervisió de cada coordinador

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

El propi de cada TFM 375 15 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

El jurat avaluarà l'exposició i la resposta a les preguntes corresponents que es faran
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Exposició pública jutjada per un jurat competent 100% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Cap
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