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Presentació del grau
El Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments reuneix un extens nombre de
disciplines científiques (composició i propietats dels aliments, anàlisi dels
aliments, processament i modificacions dels aliments, biotecnologia
alimentària, microbiologia i higiene, gestió de qualitat, dietètica i nutrició,
etc.), que contribueixen al coneixement dels tres pilars bàsics de
l'alimentació: l'elaboració i conservació d'aliments, la qualitat i seguretat
alimentària, i el binomi alimentació-salut. En aquest sentit, es pretén formar
professionals amb coneixements en el desenvolupament, conservació,
transformació, envasament, distribució i ús d'aliments segurs, nutritius i
saludables.

Mobilitat internacional

Aliments. Des de l'Oficina de Programes Internacionals
d'Intercanvi de la UPV es gestionen els programes
d'intercanvi d'estudiants, Erasmus, Promoe i altres de
semblants.

Pràctiques en empreses
La realització de pràctiques en empresa és un aspecte
rellevant en la formació d'un tecnòleg d'aliments. Per això,
l’alumnat del Grau en Ciència i Tecnologia dels Aliments
podran realitzar pràctiques en aproximadament 200 empreses
i institucions alimentàries ubicades a la Comunitat Valenciana.

La tecnologia d'aliments és una disciplina amb un alt grau
d'internacionalització i és freqüent la mobilitat de professionals i estudiants.
En aquest sentit, hi ha moltes universitats prestigioses en tot el món que
imparteixen estudis relacionats amb el Grau de Ciència i Tecnologia dels

Continuació d’estudis

Eixides professionals

Aquest grau permet a l'accés a:

La indústria alimentària és el primer sector industrial del país,
amb el 15% del PIB industrial (dades de la FIAB), i això el situa
com un sector sòlid cridat a ser puntal estratègic de l'economia
espanyola. Així mateix, el nombre d'empleats directes en aquest
sector és de 450.000 persones. Aquestes xifres avalen la
capacitat de creació d'ocupació del sector.

- MU en Ciència i Enginyeria dels Aliments
- MU en Gestió i Seguretat Alimentària

Els àmbits professionals en què podrà exercir la professió el
graduat en Ciència i Tecnologia d'Aliments inclouen: seguretat
alimentària, gestió i control de qualitat, desenvolupament i
innovació, assessoria legal, científica i tècnica, comercialització i
màrqueting, processament d'aliments, restauració col·lectiva i
nutrició comunitària i salut pública.
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Altres MU + anivellació

L'empresa privada, l'administració i els centres públics i privats
d'investigació són els organismes que, fonamentalment, donen
cabuda al desenvolupament d'aquestes professions.

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

63.00

141.00

24.00
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Assignatures que pots cursar
Formació bàsica

Envasos i Embalatges

Creació d'Empreses en l'Àmbit Alimentari

Bioestadística

Gestió de la Qualitat en la Indústria Alimentària

Dret Alimentari i Protecció del Consumidor

Biologia dels Microorganismes i de les Plantes

Gestió Mediambiental en la Indústria Alimentària

Français Scientifique et Technique - B1

Bioquímica

Microbiologia i Higiene d'Aliments I - II

Francès Académic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Economia i Gestió de l'Empresa Alimentària

Normalització i Legislació Alimentària

Indústries de Begudes

Fisiologia Humana

Nutrició Humana

La Indústria Alimentària i la Distribució Comercial

Fonaments de l'Enginyeria d'Aliments

Operacions Bàsiques en la Indústria Alimentària I - II

Màrqueting Alimentari

Fonaments Físics per a la Ciència i Tecnologia
d'Aliments

Processament d'Aliments I - II

Sistemes i Models de Qualitat

Producció de Matèries Primeres d'Origen Animal

Valencià Tècnic C1 - C2

Fonaments Matemàtics

Producció de Matèries Primeres d'Origen Vegetal

Fonaments Químics per a la Ciència i Tecnologia
d'Alime

Propietats Físiques dels Aliments I - II
Salut Pública
Toxicologia en Processos Industrials Alimentaris

Formació obligatòria

Transformacions Químiques en el Processament
d'Aliments

Alimentació i Cultura
Anàlisi i Control de Qualitat d'Aliments I - II
Anàlisi Química I - II

Formació optativa

Biotecnologia Alimentària

Alemany Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Composició Química dels Aliments
Dietètica

Anglès B2 per a Ciència i Tecnologia dels Aliments i
Enologia

Enginyeria de la Qualitat en la Indústria Alimentària

Avaluació de Riscos Microbiològics en Aliments

