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Presentació del grau

Mobilitat internacional

En cursar la doble titulació, l'estudiant obté dos títols: Grau en
Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Enginyeria Informàtica.

Amb les beques Sèneca, pots completar estudis a Madrid,
Barcelona i Sevilla. Per la seua banda, les beques Erasmus et
permeten viatjar al Regne Unit, Finlàndia, Holanda, França,
Bèlgica, República Txeca, Alemanya, Portugal, Suècia, Suïssa,
Noruega, etc. I amb les beques PROMOE (pròpies de la UPV),
pots realitzar un intercanvi acadèmic amb universitats dels Estats
Units, Singapur, Xina, Mèxic, Argentina, Vietnam i Canadà, entre
altres destinacions.

L'enginyeria informàtica és clau en el disseny i la producció de grans
projectes, com ara l'administració electrònica, la banca i el comerç
electrònic, el desenvolupament de mitjans de transport més sofisticats i
nets, la domòtica en llars intel·ligents, l'assistència sanitària a distància,
etc., i també el disseny i la implementació d'aplicacions d'entreteniment,
com les xarxes socials o els videojocs.
Aquest doble grau té dos itineraris: l'un s'estudia al campus d'Alcoi (a
l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi) i l'altre, al campus de Vera (a la
Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses i a l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Informàtica). Al campus d'Alcoi, l'alumnat cursarà
majoritàriament assignatures de la titulació del Grau en Enginyeria
Informàtica en el semestre A i del Grau en Administració i Direcció
d'Empreses en el semestre B, excepte en l'últim curs.

Pràctiques en empreses
Aquests estudis tenen una clara orientació aplicada, amb una
àmplia oferta de pràctiques en empreses o entitats de recerca,
en particular per a la realització del doble treball de fi de grau, la
qual cosa constitueix un factor important de l'aprenentatge i de
la posterior inserció laboral. Les pràctiques en empreses són
voluntàries i en tots els convenis hi ha prevista una borsa
econòmica. Algunes de les empreses o institucions que reben
alumnes de la UPV són: Indra, Bull, British Telecom, Iberdrola o
la Generalitat Valenciana.

Eixides professionals

Aquest grau permet a l'accés a:

Tindràs una completa formació tant en la gestió i l'organització
de les empreses, com en aspectes relacionats amb l'enginyeria
informàtica, la qual cosa et permetrà desenvolupar tasques de
responsabilitat en llocs intermedis o directius dels diferents
departaments que formen l'empresa i, especialment, en les
empreses de l'àmbit de les noves tecnologies i de les
comunicacions.

ersitaris U
niv

PV

màsters u

Continuació d’estudis

GDADEINF

- MU en Direcció d'Empreses (MBA)
- MU en Direcció Financera i Fiscal
- MU en Mitjà Social i Comunicació Corporativa
- MU en Enginyeria en Organització i Logística
- MU en Gestió d'Empreses, Productes i Serveis
- MU en Enginyeria Informàtica
- MU en Gestió de la Informació
- MU en Computació en el Núvol i d’Altes Prestacions
- MU en Enginyeria de Computadors i Xarxes
- MU en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Programari
- MU en Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes
i Imatge Digital
- MU en Automàtica i Informàtica Industrial

A més, podràs dissenyar, desenvolupar i avaluar aplicacions i
sistemes informàtics, assegurant-ne la fiabilitat, seguretat i
qualitat. Seràs capaç d'administrar i mantenir aplicacions,
sistemes informàtics i xarxes de computadors; programar
aplicacions de forma robusta, segura i eficient, i dirigir projectes,
serveis i sistemes informàtics.

Altres MU + nivellació

i forma part de

Estudia a la
Gaudeix de campus enormes i
d’espais dissenyats per a tu,
com la Casa de l'Alumne.

la millor universitat tecnològica d'Espanya
segons el rànquing de Xangai
Practica fins a 40 esports
diferents a les nostres
instal·lacions.

Infinitat de serveis a disposició teua:
classes d'idiomes, descomptes en transport
públic, orientació psicopedagògica, ajuda a
la inserció laboral…
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Pràctica externa

TFG

Total

96.00

220.50

37.50

0.00

19.50

373.50

Assignatures que pots cursar
Formació bàsica

Computació Paral·lela

Macroeconomia II

Dret de l'Empresa

Concurrència i Sistemes Distribuïts

Matemàtiques Financeres

Estadística

Deontologia i Professionalisme

Fonaments de Computadors

Direcció Comercial

Mètodes Quantitatius per a l'Ajuda a la Presa de
Decisions

Fonaments Físics de la Informàtica

Direcció de Producció i Operacions

Microeconomia II

Introducció a la Comptabilitat

Direcció de Recursos Humans

Sistemes Intel·ligents

Introducció a la Informàtica i a la Programació

Direcció Financera

Tecnologia de Sistemes d'Informació en la Xarxa

Introducció a l'Administració d'Empreses

Dret del Treball

Teoria d'Autòmats i Llenguatges Formals

Introducció a les Finances

Econometria

Xarxes de Computadors I - II

Macroeconomia I

Economia Espanyola

Matemàtica Discreta

Economia Financera

Mètodes Estadístics en Economia

Economia Mundial

Formació optativa

Microeconomia I

Enginyeria del Programari

Anàlisi de Requisits de Negoci

Models Matemàtics per a ADE I - II

Estratègia i Disseny de l'Organització

Comportament Organitzatiu i Gestió del Canvi

Programació

Estructura de Computadors

Disseny i Gestió de Bases de Dades

Tecnologia de Computadors

Estructures de Dades i Algorismes

Gestió de les Tecnologies de la Informació

Fonaments de Sistemes Operatius

Gestió de Serveis de SI TI

Gestió de Projectes

Gestió i Configuració de l’Arquitectura dels Sistemes
d’Informació

Formació obligatòria

Gestió Fiscal de l'Empresa

Anàlisi i Consolidació Comptable

Interfícies Persona Computador

Arquitectura i Enginyeria de Computadors

Investigació Comercial

Bases de Dades i Sistemes d'Informació

Investigació Operativa

Comptabilitat de Costos i Introducció a l'Auditoria

Llengua Estrangera per a la Comunicació Empresarial

Comptabilitat Financera i de Societats

Llenguatges, Tecnologies i Paradigmes de la
Programació

Sistemes d’Informació Estratègics
Sistemes Integrats d’Informació en les Organitzacions

