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Presentació del grau
Podràs obtenir una doble titulació gràcies als acords signats en el
marc de la xarxa TIME (Top Industrial Managers for Europe) amb
algunes de les millors escoles europees d'enginyeria (École
Centrale Paris, TU München, ETH Zürich, Politecnico di Milano...).

El nou Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, junt amb el Màster
Universitari en Enginyeria Industrial, substitueix i equival en conjunt a
l'actual titulació d'Enginyeria Industrial.
Aquest grau forma professionals amb capacitat per a dissenyar,
construir, mantenir i gestionar equips i instal·lacions industrials. L'ambit
de treball comprèn tant àrees tradicionals com de futur: energia, medi
ambient, disseny de producte, electricitat, construcció i instal·lacions
industrials, mecànica, producció, organització industrial, electrònica,
automàtica, materials, automòbils i transport.

Pràctiques en empreses
Tindràs l'oportunitat de realitzar pràctiques professionals en
alguna de les múltiples empreses privades i públiques,
administracions públiques, instituts tecnològics, consultories i
enginyeries amb què l'Escola té convenis.

Aquests estudis gaudeixen de gran èxit professional per l'ampli
coneixement de les distintes tecnologies industrials que atorguen, per la
gran capacitat d'adaptació i per la versatilitat que tenen el seu personal
titulat després de l'accés al món laboral.

Podràs cursar un semestre en alguna de les universitats de més de 30
països, europeus i de la resta del món, amb què l'Escola té convenis.

I podràs fer-ho en qualsevol dels camps d'actuació de les
tecnologies industrials: automòbils, electricitat, automatització i
robòtica, instal·lacions, maquinària, medi ambient i energies
renovables, disseny industrial, construcció i obres públiques,
investigació de mercats, alimentació... En alguns casos, a més de
completar la teua formació, podràs realitzar el treball de final de
grau.

Continuació d’estudis

Eixides professionals

Aquest grau permet a l'accés a:

La teua feina estarà vinculada als llocs de responsabilitat de les
empreses, en qualsevol dels departaments, i podràs
desenvolupar-la en el sector industrial en tasques de direcció i
gestió d'empreses, disseny de productes, realització i gestió de
projectes, construcció i instal·lacions industrials, producció,
manteniment, mecànica, control de qualitat...

Mobilitat internacional

- MU en Construccions i Instal·lacions Industrials
- MU en Enginyeria Avançada de Producció,
Logística i Cadena de Subministrament
- MU en Tecnologia Energètica per al
Desenvolupament Sostenible
- MU en Automàtica i Informàtica Industrial
- MU en Enginyeria del Manteniment
- MU en Enginyeria Mecànica
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Dona accés a treballar en el sector serveis, en empreses
constructores i instal·ladores, enginyeries, consultories,
peritatges, màrqueting i direcció comercial, prevenció de riscos
laborals, així com optar per l'administració pública, per la
investigació i el desenvolupament o per la docència (com a
professor d'ensenyament secundari o universitat).

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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Assignatures que pots cursar
Formació bàsica

Sistemes Electrònics

Empresa i Economia Industrial

Tecnologia Automàtica

Ètica en Les Professions i Responsabilitat Social
Empresarial

Estadística

Tecnologia de la Construcció

Français Scientifique et Technique B1

Expressió Gràfica

Tecnologia de Màquines

Francès Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Física I - II

Tecnologia de Materials

Habilitats Directives per a Enginyers

Informàtica

Tecnologia del Medi Ambient

Impressió 3D i Fabricació

Matemàtiques I - II

Tecnologia Elèctrica

Innovació i Emprenedoria

Química

Tecnologia Electrònica

Intercanvi Acadèmic

Tecnologia Energètica

Internet i Serveis en Xarxa

Tecnologia Informàtica Industrial

Introducció a les Energies Renovables

Formació obligatòria

Teoria de Circuits

Italià Acadèmic i Professional A1 - A2

Ciència de Materials

Teoria de Màquines

Laboratori d'Automatització i Control

Elasticitat i Resistència de Materials

Termodinàmica

Life Cycle **Assessment

Estructures

Transmissió de Calor

Mecànica de Fluids Computacional (CFD)
Motors Tèrmics per a Automoció

Física III

Organisational Performance Measurement Systems

Fonaments d'Organització d'Empreses

Participatory Decision Making and Conflict Resolution

Enginyeria Gràfica

Formació optativa

Investigació Operativa

Alemany Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Physical Concepts in Historical and Cultural Perspective

Màquines Elèctriques

Anglès B2-A/B

Màquines Hidràuliques

Applied Photochemistry

Practical Cases in Strategic Management and
Entrepreneurship

Màquines Tèrmiques

BIM en Construccions Industrials

Matemàtiques III

CAD Bàsic en Enginyeria de la Construcció

Mecànica de Fluids

CAD per al Càlcul d'Estructures Industrials

Mètodes Matemàtics

Comunicació Efectiva i Treball en Equip

Projectes

Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils

Sistemes Automàtics

Disseny Mecànic Assistit per Ordinador

Sistemes de Producció i Fabricació

Electric Motors Efficiency

Grau acreditat internacionalment (EUR-ACE – ABET)

Prevenció de Riscos Laborals
Product Design
Programming Embedded Systems in C
Tècniques d'Integració dels Equips d'Automatització i
Control d'Instal·lacions i Màquines Elèctriques
Valencià Tècnic C1 - C2

