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Presentació del grau

Continuació d’estudis Eixides professionals
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Altres MU + anivellació

El grau en Enginyeria Biomèdica facilita un conjunt de 
competències que us permetran ocupar diferents llocs de treball 
en el camp de l'enginyeria biomèdica, en centres sanitaris i 
hospitals, indústria de tecnologia sanitària, centres d'investigació 
i agències governamentals de l'àmbit de la tecnologia mèdica.

Us integrareu en departaments tècnics de disseny, 
desenvolupament i innovació de nous productes, sistemes i 
processos. També ocupareu llocs relacionats amb l'avaluació i 
gestió de la tecnologia sanitària.

Sereu professionals capaços de treballar en col·laboració amb 
altres professionals de l'àrea de la salut i la vida, com ara 
metges, biòlegs, infermers, fisioterapeutes, podòlegs i 
ortopedistes, entre altres.

Pràctiques en empreses
És obligatori fer pràctiques en hospitals. A més, tindreu 
l'oportunitat de fer pràctiques professionals en empreses 
privades i públiques, administracions públiques, instituts 
tecnològics, consultories i enginyeries relacionades amb la 
recerca, el desenvolupament i la gestió de la tecnologia mèdica. 
En molts casos, aquestes pràctiques estaran orientades a la 
realització del treball final de grau.

Aquest grau permet a l'accés a:

L'enginyeria biomèdica és la disciplina que aplica els principis i mètodes 
propis de l'enginyeria a la solució de problemes en biologia i medicina, i a la 
millora dels mètodes de prevenció, diagnòstic, tractament i rehabilitació.

L'enginyeria biomèdica és una de les branques de l'enginyeria que ha 
experimentat un creixement més gran en els darrers anys. És una àrea en 
expansió contínua en què hi ha una demanda important de professionals 
capaços d'integrar-se en equips interdisciplinaris, junt amb profesionals de 
la salut, de la biologia i de la medicina, per abordar nous reptes en la millora 
de la tecnologia sanitària.

El grau en Enginyeria Biomèdica forma els estudiants en les tecnologies 
següents: biomecànica, biomaterials i enginyeria de teixits, bioelectrònica, 
instrumentació biomèdica, processament de senyals mèdiques, tecnologia 
d'imatges mèdiques, sistemes informàtics i telemedicina, biotecnologia i 
nanotecnologia, enginyeria clínica i gestió hospitalària, entre altres.

Mobilitat internacional
Podreu cursar un semestre en una de les universitats de prestigi 
(de més de 30 països diferents, europeus i de la resta del món) 
amb les quals l'Escola té signats convenis. Aquesta estada en 
una altra universitat us permetrà completar els estudis, viure una 
experiència personal molt positiva, millorar l'idioma del país i 
conèixer una altra cultura. També podreu cursar un semestre en 
una altra universitat espanyola.

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

60.00 144.00 19.50 4.50 12.00 240.00

Títol acreditat internacionalment amb els segells EUR-ACE

Assignatures que pots cursar

Formació bàsica
Empresa i Economia

Física I - II

Informàtica i Xarxes

Matemàtiques I - II

Morfologia i Funció del Cos Humà

Morfologia Nivell Cel·lular

Química

Tècniques Gràfiques en Enginyeria Biomèdica 

Formació obligatòria
Automàtica i Teoria de Control

Bases del Diagnòstic i Tractament en Patologia 
Medicoquirúrgica

Bioelectricitat

Bioètica i Deontologia

Biofísica

Biologia Computacional

Biomaterials

Biomecànica

Bioquímica i Biologia Molecular

Biotecnologia i Nanotecnologia

El Paper de l'Enginyer Biomèdic

Electrònica

Enginyeria Clínica i Gestió Hospitalària

Estadística

Imatges Biomèdiques

Innovar i Emprendre

Instrumentació Biomèdica

Matemàtiques III

Materials

Mecànica de Sistemes

Mètodes Numèrics

Projectes i Fabricació

Radioteràpia i Protecció Radiològica

Senyals Biomèdics

Sistemes d'Informació i Telemedicina I

Tècniques d'Imatges Biomèdiques

Formació optativa
Alemany Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Anàlisi de Senyals i Imatges Biomèdiques 

Anglès B2 

Bioinformàtica 

Biomecànica i Patologia Mèdica 

Biomecànica i Patologia Quirúrgica 

Dispositius de Diagnòstic i Teràpia 

Dispositius d'Intervenció Mínimament Invasiva 

Enginyeria Tissular i Medicina Regenerativa 

Francès Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Intercanvi de Biomecànica A - B - C

Intercanvi de Dispositius Biomèdics A - B - C

Intercanvi de TIC A - B - C 

Italià Acadèmic i Professional A1 - A2

Micro i Nanotecnologia 

Sistemes d'Informació i Telemedicina II 

Valencià Tècnic C1 - C2


