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Presentació del grau

Pràctiques en empreses

L'objectiu fonamental és formar professionals tècnics i científics amb
coneixement en les àrees científiques, tecnològiques, socials, econòmiques,
jurídiques i de gestió del medi ambient que puguen desenvolupar la seua
funció professional tant en empreses privades i públiques com en
administracions relacionades amb el medi ambient.

Les pràctiques, la majoria remunerades, tenen un període de
durada de 500 hores (18 ECTS) i es realitzen durant el segon
semestre del quart curs. Els acords internacionals de l'Escola
permeten, a més, fer les pràctiques a l'estranger.

Mobilitat internacional
Hi ha multitud de convenis de mobilitat amb universitats de països europeus
(el Regne Unit, Alemanya, Àustria, Eslovènia, Eslovàquia, Finlàndia, França,
Grècia, Itàlia, Lituània, Noruega, els Països Baixos, Portugal, Polònia, la
República Txeca, Romania, Suècia i Turquia). També és possible realitzar un
intercanvi en altres països de la resta del món, com ara els Estats Units, el
Brasil, l'Argentina, Bolívia, el Canadà, el Japó, Austràlia, Costa Rica i Mèxic.

Eixides professionals

Aquest grau permet a l'accés a:

Les persones graduades en Ciències Ambientals podran treballar en diversos
sectors com a responsables de les activitats següents:

MU en Avaluació i Seguiment Ambiental d'Ecosistemes Marins i
Costaners
- MU en Enginyeria Ambiental
- MU en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
- MU en Seguretat Industrial i Medi Ambient
- MU en Aqüicultura
e
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- MU en Prevenció de Riscos Laborals
rs
- MU en Tecnologia Energètica per al Desenvolupament
Sostenible
GCIA
- MU en Transport, Territori i Urbanisme
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Continuació d’estudis

Altres MU + anivellació

· Tecnologies ambientals: gestió i tractament de residus, depuració d'aigües
residuals, contaminació atmosfèrica, descontaminació de sòls, energies
renovables, disseny d'instal·lacions i abastiment d'aigua.
· Assistència tècnica i assessorament ambiental a empreses i administracions:
avaluació d'impacte ambiental, estudis de planificació territorial i paisatgística.
· Elaboració, implantació i manteniment de sistemes de gestió de la qualitat
ambiental en departaments de qualitat, medi ambient i prevenció d'empreses i
administracions. Auditories ambientals.
· Planificació i desenvolupament sostenible: gestió dels espais naturals
protegits; avaluació de riscos, restauració d'ecosistemes.
· Educació en ensenyament mitjà i universitari i formador en educació
ambiental.
· Investigació, desenvolupament i innovació en empreses i administracions.

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

61.50

126.00

40.50

0.00

12.00

240.00

Assignatures que pots cursar
Formació bàsica

Elaboració i Gestió de Plans i Projectes

Creació i Gestió d'Espais Verds

Biodiversitat

Fonaments d'Enginyeria Ambiental

Educació Ambiental

Biologia

Gestió de Materials i Energia

Energies Renovables

Ecologia

Gestió d'Espais Naturals i Desenvolupament Rural

Groundwater Management in the Coastal Zone

Física

Gestió i Conservació de Recursos Biològics

Marine Pollution

Geologia

Instruments d'Estadística i Simulació

Oceanografia i Dinàmica i Processos Litorals

Matemàtiques

Medi Ambient i Societat

Planificació i Gestió del Litoral

Medi Abiòtic

Models de Transport de Contaminants

Reconeixement Acadèmic I - II - III - IV

Química

Ordenació del Territori

River Rehabilitation and Restoration

Paisatgisme i Riscos

Sensors per al Mesurament de Camp

Recuperació Ambiental

Tècniques Avançades en GIS

Toxicologia i Salut Pública

Wildlife Management

Formació obligatòria
Anàlisi Instrumental
Anglès Científic
Avaluació i Gestió Ambiental

Formació optativa

Cartografia, SIG i Teledetecció

Academic English

Contaminació Atmosfèrica i el seu Control

Adaptation to Climate Change in Ecosystems

Contaminació de Sòls i Tractament de Residus

Alemany Tècnic Bàsic

Contaminació i Tractament d'Aigües

Comunicació Intercultural

Dret Ambiental i Administració Pública

Control d'Incendis

Economia i Política Ambiental

Creació d'Empreses

