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Altres MU + anivellació

Continuació d’estudis Eixides professionals
L’alumnat pot treballar en empreses d'allotjaments, de 
restauració i servei d'àpats, agències de viatges, operadors 
turístics, empreses de promoció turística, fires, organitzacions 
de transports, empreses de planificació i desenvolupament 
turístic, associacions del sector turístic, animació, organització 
de convencions i esdeveniments, turisme rural o mediambiental, 
departaments de turisme de diferents organismes i institucions 
públiques, centres públics o privats d'investigació o R+D+I, o 
com a docent en centres públics i privats, entre altres opcions.

Mobilitat internacional
L'escola fomenta la mobilitat d'estudiants amb convenis d'intercanvi amb 
universitats d'Àustria, Finlàndia, França, Itàlia, Irlanda o els Països Baixos. 
Amb un any a l'estranger, es pot accedir a dos dobles títols en Leisure & 
Tourism Management.

Pràctiques en empreses
Tots els estudiants d'aquest grau realitzen pràctiques 
remunerades en una empresa del sector. Tenim signats prop 
de 300 acords de cooperació educativa amb empreses del 
sector turístic relacionades amb la gestió hotelera, agències 
de viatges, operadors turístics, animació i esdeveniments, 
ecoturisme, etc.

Aquest grau permet a l'accés a:

L'objectiu d'aquesta carrera és establir els coneixements necessaris per a 
planificar i gestionar sosteniblement destinacions turístiques; dirigir i 
gestionar empreses d'allotjament, de restauració o d'altres activitats 
turístiques; dissenyar, comunicar i comercialitzar viatges turístics; dirigir i 
gestionar institucions públiques relacionades amb l'activitat turística, i 
comunicar-se en diverses llengües amb els agents turístics.

i forma part de 
la millor universitat tecnològica d'Espanya
segons el rànquing de XangaiEstudia a la

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

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

60.00 102.00 48.00 18.00 12.00 240.00

Assignatures que pots cursar

Formació bàsica
Anglès per a la Indústria Turística (B2)

Anglès per al Turisme Internacional (B1)

Comptabilitat

Dret Mercantil

Economia del Turisme

Geografia del Turisme i de l'Oci

Matemàtiques per al Turisme I - II

Organització i Gestió d'Empreses I

Viatgers i Turistes en la Història

Formació obligatòria
Anglès dels Negocis (B2 - C1)

Gestió de la Producció en Allotjaments

Gestió de la Qualitat

Gestió de Producció en Restauració

Gestió de Viatges

Gestió Financera

Gestió Fiscal

Gestió Pública del Turisme

Informàtica de Gestió

Intermediació Turística

Màrqueting Turístic

Mercats Turístics

Noves Tecnologies Aplicades al Turisme

Organització i Gestió d'Empreses II

Planificació de Destinacions Turístiques

Recursos Culturals

Recursos Territorials Turístics

Teoria del Turisme

Formació optativa
Alemany Comercial

Alemany per al Món Laboral

Alemany per al Turisme Internacional

Competitive Intelligence in Tourism Organizations

Comportament del Consumidor

Comptabilitat Financera i de Societats

Creació d'Empreses

Direcció Comercial d'Empreses Turístiques

Direcció Estratègica d'Empreses Turístiques

Ecotourisme

Effective Oral Presentations

Espanyol com a Llengua Estrangera

Francès I - III

Gestió d'Esdeveniments i Actes Protocol·laris

Gestió Turística del Patrimoni Cultural

Gestió Turística del Patrimoni Natural

Guies Turístics

Innovation Management and Enterpreneurship

Intercanvi Acadèmic A - D

Intercultural Communication

Màrqueting Digital per a Empreses i Destinacions 
Turístiques

Matemàtiques Financeres

Models Matemàtics

Sistemes de Control Estratègic

Sistemes Globals de Distribució

Turisme, Cooperació i Desenvolupament

Valencià Tècnic


