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Presentació del grau

Continuació d’estudis Eixides professionals

- MU en Enginyeria Avançada de Producció,
  Logística i Cadena de Subministrament
- MU en  Gestió d'Empreses, Productes i Serveis
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Altres MU + anivellació

El teu treball estarà vinculat a llocs amb responsabilitat sobre 
persones i equips, en qualsevol dels departaments d'una 
organització. En el cas d'empreses industrials, és normal que 
acabes com a responsable de les àrees d'operacions, 
producció, manteniment, control de qualitat, logística o R+D, o 
com a responsable de processos/projectes de millora contínua.

En alguns casos, t'encarregaran responsabilitats comercials o la 
prevenció de riscos laborals. També podràs treballar en 
empreses dedicades a altres activitats econòmiques, com els 
serveis, especialment en consultoria i proveïdors logístics. A 
més, podràs optar a un treball en l'administració pública o en 
recerca i desenvolupament, o en la docència (com a professorat 
d'ensenyament secundari o d'universitat).

Aquest grau permet a l'accés a:

Mobilitat internacional
Podràs cursar un semestre en alguna de les universitats de més de 30 
països, tant europeus com de la resta del món, amb els quals l'Escola té 
signats convenis d'intercanvi acadèmic (University of Manchester, École 
Centrale Paris, INSA Lyon, Politecnico di Milano...). Aquesta estada en 
una altra universitat et permetrà completar els estudis, viure una 
experiència personal molt positiva, conèixer altres cultures i dominar 
altres idiomes. També podràs cursar un semestre en una altra universitat 
espanyola.

Pràctiques en empreses
Tindràs l'oportunitat de realitzar pràctiques professionals en les 
múltiples empreses privades i públiques, administracions 
públiques, instituts tecnològics, consultories i enginyeries amb 
què l'Escola té convenis. En molts casos, a més de completar la 
teua formació, podràs realitzar el treball de final de grau.

Aquest grau forma persones titulades amb una sòlida base científica i 
tecnològica que els permet dirigir, assessorar, fer funcionar o millorar les 
organitzacions, els sistemes de producció, els processos, els serveis i els 
sistemes d'informació per a afavorir l'avantatge competitiu de les 
empreses, tenint en compte els aspectes tecnològics, humans i la 
viabilitat econòmica de les propostes dissenyades.

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

60.00 121.50 46.50 0.00 12.00 240.00

Assignatures que pots cursar

Formació bàsica
Empresa i Economia Industrial

Estadística

Expressió Gràfica

Física I - II

Informàtica

Matemàtiques I - II

Química

Formació obligatòria
Anàlisi Comptable i Financera per a l'Organització 
Industrial

Anàlisi de Costos i Selecció d'Inversions Industrials

Anàlisi i Comercialització de Productes i Serveis de Base 
Tecnològica

Ciència de Materials

Competitivitat i Innovació en l'Empresa

Control Estadístic de la Qualitat

Disseny de Sistemes Productius i Logístics

Elasticitat i Resistència de Materials

Estudi del Treball

Fonaments d'Organització d'Empreses

Mecànica de Fluids

Mètodes Quantitatius d'Organització Industrial

Planificació de Producció i Inventari

Programació i Control de Producció i Operacions

Projectes

Recursos Humans en Empreses Industrials

Sistemes Automàtics

Sistemes de Producció i Fabricació

Sistemes Electrònics

Sistemes Integrats d'Informació per a l'Organització 
Industrial

Tecnologia del Medi Ambient

Teoria de Circuits

Teoria de Màquines

Termodinàmica

Transmissió de Calor

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

Anglès B2-3/4

Comunicació Efectiva i Treball en Equip

Consultoria Estratègica i Creació d'Empreses

Direcció Estratègica

Disseny Avançat de Sistemes de Producció

Disseny i Gestió de Magatzems

Enginyeria Gràfica

Equips d'Alt Rendiment per a la Millora Contínua

Estructures

Fabricació Assistida per Ordenador

Français Scientifique et Technique A2 - B1

Francès Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Gestió de la Qualitat Total

Gestió per Processos de Negoci. Implantació, Desenvo-
lupament i Simulació

Integració de Sistemes Informàtics en la Indústria

Intel·ligència Competitiva i Vigilància Tecnològica

Intercanvi Acadèmic

Italià Acadèmic i Professional A1 - A2

Llengua I

Logística de Distribució Directa i Inversa

Manteniment de Sistemes Productius

Màquines Elèctriques

Màquines Hidràuliques

Màquines Tèrmiques

Plantes Industrials. Distribució en Planta i Exigències 
Ambientals

Pràctiques Externes

Projectes de Plantes Industrials

Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals. Legislació 
Bàsica per a Empreses Industrials

Sistemes d'Informació i Gestió del Coneixement

Sistemes de Producció Automatitzats

Sistemes Integrats d'Informació en Empreses Industrials

Tecnologia Automàtica

Tecnologia de la Construcció

Tecnologia de Màquines

Tecnologia de Materials

Tecnologia Elèctrica

Tecnologia Electrònica

Tecnologia Energètica

Tecnologia Informàtica Industrial

Valencià Tècnic C1 - C2

Valencià Tècnic Aplicat a l'Enginyeria C1 - C2

Valoració d'Intangibles i Protecció de la Innovació 
Industrial

Grau acreditat internacionalment (EUR-ACE)


