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CIRC 081-2021
Apreciado/a compañero/a:
Mediante la presente te informamos que la Universidad de Cádiz vuelve a ofrecer los
Cursos de Adaptación a los títulos de Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería
Eléctrica y Grado en Ingeniería Electrónica Industrial, esta vez ofertado totalmente en
modalidad online, debido a la situación sanitaria.
La Universidad de Cádiz ofrece estos cursos de adaptación que permiten a los
titulados equivalentes de la anterior ordenación universitaria, la obtención del título de
Graduado/a en Ingeniería Mecánica, o en Ingeniería Eléctrica o en Ingeniería Electrónica
Industrial por la Universidad de Cádiz.
Los Centros responsables de su impartición son:
• Escuela Superior de Ingeniería (Puerto Real)
• Escuela Politécnica Superior (Algeciras)
Adjuntamos enlace con toda la información para los requisitos de acceso, nº de
plazas (mínimo 15 por cada Centro), criterios de admisión, desarrollo del curso, etc.
Las preinscripciones deberán solicitarse a través de la web del Distrito Único Andaluz
(DUA), del 15 de junio al 8 de septiembre, antes no estará disponible en la DUA.
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit
/?q=icc
Podrán convalidarse créditos por experiencia profesional, estudiando cada caso
individualmente con las vidas laborales, certificados de empresa y certificados del Colegio.
El resto de la información la podréis encontrar en los siguientes enlaces:
https://home.fueca.es/adaptacion-al-grado-en-ingenieria-edicion-online/
https://formacion.fueca.es/?p=10860
Sabemos que son muchos los compañeros interesados en dichos títulos y esta es
una gran oportunidad para obtenerlos.
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Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.
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Carlos M. Palmer.
Gerente COPETI Illes Balears.
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CIRC 081-2021
Benvolgut/da company/a:
Mitjançant aquesta circular t'informem que la Universitat de Cádiz torna a oferir els
cursos d'adaptació als títols de Grau en Enginyeria Mecànica, Grau en Enginyeria Elèctrica
i Grau en Enginyeria Electrònica Industrial, aquesta vegada ofert totalment en modalitat
“on-line”, a causa de la situació sanitària.
La Universitat de Cádiz ofereix aquests cursos d'adaptació que permeten als titulats
equivalents de l'anterior ordenació universitària, l'obtenció del títol de Graduat/a en
Enginyeria Mecànica, o en Enginyeria Elèctrica o en Enginyeria Electrònica Industrial per
la Universitat de Cádiz.
Els centres responsables de la seva impartició són:
• Escola Superior d'Enginyeria (Puerto Real)
• Escola Politècnica Superior (Algesires)
Adjuntem enllaç amb tota la informació per als requisits d'accés, núm. de places
(mínim 15 per cada Centre), criteris d'admissió, desenvolupament del curs, etc.
Les preinscripcions hauran de sol·licitar-se a través del web del Distrito Único
Andaluz (DUA), del 15 de juny al 8 de setembre, abans no estarà disponible en la DUA.
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit
/?q=icc
Podran convalidar-se crèdits per experiència professional, estudiant cada cas
individualment amb les vides laborals, certificats d'empresa i certificats del col·legi.
La resta de la informació la podreu trobar en els següents enllaços:
https://home.fueca.es/adaptacion-al-grado-en-ingenieria-edicion-online/
https://formacion.fueca.es/?p=10860
Sabem que són molts els companys interessats en aquests títols i aquesta és una
gran oportunitat per a obtenir-los.
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Esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una cordial salutació.
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