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Continuació d’estudis Eixides professionals
Els àmbits professionals en què pot treballar un graduat en 
Biotecnologia inclouen la indústria sanitària, farmacèutica, 
agropecuària, agroalimentària, forestal, mediambiental i 
química, així com la investigació en universitats i centres 
d'investigació públics i privats, en hospitals i en empreses. A 
més, amb la formació complementària necessària, la persona 
graduada pot dedicar-se a la docència universitària, i també 
en ensenyament secundari i la formació professional.

Mobilitat internacional
La biotecnologia és una disciplina amb un alt grau d'internacionalització 
i és freqüent la mobilitat de professionals i estudiants. Moltes 
universitats de prestigi, tant a Europa com en altres països, imparteixen 
estudis de biotecnologia. Els programes d'intercanvi (Erasmus i altres 
de semblants) permeten la realització d'estades en altres universitats. 
L'ETSEAMN té convenis amb un important nombre d'institucions 
perquè els estudiants de Biotecnologia puguen cursar allí part dels 
estudis.

Pràctiques en empreses
Hi ha més de 700 empreses biotecnològiques a Espanya, de 
les quals més de 50 estan ubicades a la Comunitat 
Valenciana. A més d'aquestes, moltes altres empreses dels 
sectors sanitari, agroalimentari, ambiental i químic realitzen 
activitats biotecnològiques. L’alumnat prodrà fer pràctiques en 
aquestes empreses, com també en hospitals i centres 
d'investigació.

Aquest grau permet a l'accés a:

El Grau en Biotecnologia pretén formar professionals que siguen capaços 
d'investigar, innovar, desenvolupar i millorar processos, eines i materials 
biotecnològics en les àrees de sanitat, alimentació, agricultura, ramaderia i 
aqüicultura, producció forestal, energia, medi ambient i indústria.

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

61.50 132.00 34.50 0.00 12.00 240.00

Assignatures que pots cursar

Formació bàsica
Biologia Cel·lular

Estadística

Fisiologia Animal i Humana

Fonaments de Química

Fonaments Físics de la Biotecnologia

Genètica General

Matemàtiques

Microbiologia General

Termodinàmica i Cinètica Química

Formació obligatòria
Anàlisi Massiva de Dades Biològiques

Aspectes Legals i Sociològics de la Biotecnologia

Bioinformàtica

Biologia Molecular

Bioquímica Metabòlica

Bioreactors

Biotecnologia Microbiana i Ambiental

Economia de l’Empresa Biotecnològica

Enginyeria de Processos Biotecnològics I - II

Enginyeria Genètica

Enzimologia General i Aplicada

Estructura i Enginyeria de Proteïnes

Fisiologia Vegetal

Genètica Molecular

Genòmica

Immunologia

Marcadors Moleculars

Microbiologia Industrial

Processos i Productes Biotecnològics

Proteòmica i Metabolòmica

Química Biomolecular

Tècniques Instrumentals

Virologia

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

Anglès B2 per a Biotecnologia

Biologia del Desenvolupament i Control de la Línia 
Germinal

Biologia Molecular del Càncer

Bioquímica i Biologia Molecular de Plantes

Biotecnologia Agroalimentària

Biotecnologia Criminal i Forense

Biotecnologia de la Reproducció

Cultiu In-vitro i Transformació Genètica de Plantes

Cultius de Cèl·lules i Teixits Animals

Desenvolupament i Acció de Fàrmacs

Enginyeria Metabòlica i Biologia Sintètica

Enginyeria Tissular

Experimentació en Biotecnologia

Français Scientifique et Technique - B1

Francès Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Introducció a la Biomedicina

Italià Acadèmic i Professional A1

Millora Genètica Vegetal

Patologia Molecular Humana

Valencià Tècnic C1 - C2


