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Presentació del grau

Mobilitat internacional

L’enginyeria civil proporciona solucions sostenibles d’integració de les
infraestructures amb el territori, el medi ambient i la societat. La planificació
de les ciutats i els seus servicis; el traçat de xarxes ferroviàries i carreteres;
la protecció de les costes; la seguretat front a riuades i terratrèmols; el
disseny, la construcció i conservació de ponts, túnels, preses i ports, o la
gestió integrada de projectes i obres, constituixen les activitats de
l’enginyer/a civil. La titulació et prepara per a ser un professional molt
capacitat per raonar lògicament buscant solucions sostenibles i
innovadores.

L'alumnat té la possibilitat de completar la formació en alguna
de les més de 70 universitats estrangeres amb les quals l'Escola
té acords de mobilitat. Pots estudiar a països com França,
Alemanya, el Regne Unit, Itàlia, Finlàndia, Àustria, els Estats
Units...

Pràctiques en empreses
L'Escola té signats acords amb les millors empreses
constructores i consultores, tant nacionals com internacionals,
com també amb organismes públics i privats relacionats amb
l'enginyeria civil. L’alumnat poden realitzar pràctiques
remunerades a Espanya (estades en obres, o treballs en
oficines de projectes o en laboratoris) i a diferents països
estrangers.

Continuació d’estudis

Eixides professionals

Aquest grau permet a l'accés a:

El Grau en Enginyeria Civil habilita per a l’exercici de la professió
regulada d’enginyeria tècnica d’obres públiques (especialitat de
Construccions Civils). Aquesta titulació et permet treballar en
empreses d'enginyeria, de construcció, de manteniment i
explotació de serveis, etc. També t’habilita per a exercir lliurement
la professió duent a terme estudis i projectes, la direcció i
inspecció d’obres, etc. Alternativament podràs ser personal
funcionari dels cossos tècnics en tot tipo d’administracions
(minis-teris, conselleries, ajuntaments...) o dedicar-te a la
docència i investigació.

- MU en Enginyeria Ambiental
- MU en Enginyeria del Formigó
- MU en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
- MU en Planificació i Gestió en Enginyeria Civil
- MU en Prevenció de Riscos Laborals
- MU en Sistemes Intel·ligents de Transport
- MU en Transport, Territori i Urbanisme
- MU en Edificació
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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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Crèdits establits per a obtindre la titulació
Formació Bàsica

Obligatoris

Optatius

Pràctica externa

TFG

Total

72.00

124.50

31.50

0.00

12.00

240.00

Assignatures que podràs cursar
Formació bàsica

Gestió d'Empreses

Elements Estructurals de Formigó

Ampliació de Física

Hidràulica i Hidrologia

Enginyeria Civil per a la Societat

Ampliació de Matemàtiques

Infraestructures Hidràuliques

Ètica en l'Enginyeria Civil

Coneixements Bàsics de Programació i Mètodes
Numèrics

Materials de Construcció i les seues Aplicacions a l'EC

Francès Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Mecànica del Sòlid Deformable

Dibuix

Obres Marítimes

Gestió de Conques, Recursos Hídrics i Enginyeria de
Ríos

Economia, Legislació i Organització d'Empreses

Prevenció de Riscos Laborals i Organització d'Obres

Gestió d'Empreses Consultores i Constructores

Estadística Bàsica

Procediments de Construcció I - II

Gestió del Manteniment d'Infraestructures

Fonaments Físics de l'EC

Projectes

Hidrologia Superficial i Subterrània

Fonaments Matemàtics de la l'EC

Química per a l'Enginyeria Civil

Historia Urbana i Urbanisme

Geologia Aplicada a l'Enginyeria Civil

Tècniques i Mètodes de l'Enginyeria del Terreny

Infraestructures Hidràuliques Urbanes

Mecànica

Topografia

Infraestructures Portuàries

Mètodes Matemàtics de la l'EC

Transport i Territori

Introducció a la Qualitat i Contaminació d'Aigües
Italià Acadèmic i Professional A1 - A2

Sistemes de Representació

Mobilitat i Transports Urbans

Formació obligatòria

Formació optativa

Seguretat Viària

Acer Estructural (II)

Tecnologia de les Estructures de Formigó

Acer Estructural I

Alemany Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Tipologia Estructural

Anàlisi d'Estructures

Anglès

Valencià Tècnic C1- C2

Camins i Aeroports

Aprofitaments Hidràulics i Energètics

Ciència i Impacte Ambiental de l'Enginyeria Civil

Building Information Modelling (BIM)

Construcció Industrialitzada

Concepció de Ponts

Edificació

Direcció i Organització d'Obres

Electrotècnia

Disseny Estructural de Fonamentacions i Murs de
Contenció

Ferrocarrils
Formigó Estructural
Geotècnia i Fonaments

Grau acreditat internacionalment (EUR-ACE – ABET)

Disseny Geotècnic de Fonamentacions i Murs de
Contenció

