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Presentació del grau

Pràctiques en empreses

El disseny arquitectònic d'interiors és un àmbit interdisciplinari que utilitza la
creativitat, la comunicació en la representació i la tecnologia des d'una
orientació artística associada a la disciplinària, per a l'aplicació professional
en l'empresa i en les indústries productives de l'edificació, culturals i de
l'oci.

Tindràs l’oportunitat de fer pràctiques professionals en alguna
de les entitats (empreses, estudis professionals, instituts
tecnològics, organismes i institucions tant de l’àmbit públic
com del privat) amb què l’ETS d’Arquitectura i la UPV han
signat convenis de col·laboració.

Té com a objectiu la formació multidisciplinària de professionals amb
coneixements, capacitats i habilitats creatives i tecnològiques per a
dissenyar, gestionar i desenvolupar projectes professionals d'interiorisme
relacionats amb l'encàrrec professional, i mediar-hi.

Aquestes pràctiques es gestionen a través de la Unitat de
Pràctiques en Empreses de l’Escola, i es fan sempre sota la
supervisió d’un tutor acadèmic, a fi d’assegurar-hi les millors
condicions laborals possibles i la màxima utilitat formativa.

Mobilitat internacional
Pots passar un semestre en alguna de les 120 universitats de 35 països
diferents amb les quals l'ETS d’Arquitectura té convenis d'intercanvi.

Eixides professionals

Aquest grau permet a l'accés a:

El dissenyador d'interiors és un professional capaç d'analitzar,
investigar i projectar; de dirigir equips i executar obres de
disseny d'interiors; i també d'actuar com a interlocutor directe
davant les administracions públiques en l'àmbit de la seua
professió. És un professional mediador entre tecnologia, art,
cultura, producció i consum que resulta imprescindible en la
societat actual. Avui la innovació impulsada pel disseny, el
disseny per a la sostenibilitat i el disseny per a tots contribueixen
a desenvolupar solucions estètiques, socials i ambientalment
correctes, i a impulsar un consum més responsable i una nova
idea de benestar. El disseny és factor determinant en la gestió
global de l'empresa per a optimitzar recursos i assenyalar
diferències i posicionaments que hi possibiliten l'augment de
l'eficiència i la qualitat.
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- MU en Arquitectura Avançada,
Paisatge, Urbanisme i Disseny
- MU en Conservació del Patrimoni
Arquitectònic
- MU en Arquitectura del Paisatge
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Continuació d’estudis

Altres MU + anivellació

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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Pla d’estudis

Crèdits establits per a obtindre la titulació
Formació Bàsica

Obligatoris

Optatius

Pràctica externa

TFG

Total

60.00

108.00

6.00

0.00

6.00

180.00

Assignatures que pots cursar
Formació bàsica

Història de l'Art i Disseny d'interiors II

Disseny d'Interiors I

Instal·lacions per al Disseny I - II

Física I Ciència per al Disseny

Laboratori de Comunicació Visual

Gestió Empresarial del Disseny

Mitjans Audiovisuals

Història d'Art i del Disseny D'interiors I

Mobiliari i Equipament Contemporani

Història de l'Arquitectura

Models i Prototips

Matemàtiques per al Disseny

Projecte d'Instal·lacions Efímeres

Materials per al Disseny I - II

Projecte, Mobiliari I Components

Tècniques Gràfiques D'ideació: Color i Espai

Projecte i Producció

Tècniques Gràfiques de Representació

Resistència de Materials
Teoria i Crítica del Disseny d'Interiors

Formació obligatòria
Construcció per al Disseny I - II

Formació optativa

Disseny d'espais Oberts i Paisatges Interiors

Anglès B2

Disseny d'Interiors II - VI

Disseny en Espais d'Usuaris Vulnerables - Projecte

Disseny de Textures en Espais Interiors

Disseny Espais Vulnerables - Social

Estructures Arquitectòniques
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