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Permet accedir a beques

Nota de tall

Ciències Socials i Jurídiques
Ciències

Presentació del grau

Pràctiques en empreses

Continuació d’estudis Eixides professionals

Mobilitat internacional
Les entitats responsables del títol són molt actives en mobilitat 
internacional. L’ETSEAMN disposa de convenis amb algunes de 
les millors universitats europees i americanes. I la FADE, per part 
seua, té convenis amb les més prestigioses escoles de negocis, 
dins i fora de l'àmbit europeu.

Donada la creixent importància i exigència de la indústria de 
l'alimentació, aquest doble grau integra competències 
relacionades amb la investigació i la innovació en la indústria 
alimentària juntament amb aquelles vinculades a la gestió, 
l'organització i l'administració. La combinació de tots dos graus 
genera un valuós perfil, incrementant la seua ocupabilitat en un 
sector de creixent importància.

L’ETSEAMN té contacte amb més de 200 organitzacions del 
sector agroalimentari, la qual cosa facilita la realització de 
pràctiques en empresa. Actualment, més del 90% del l’alumnat 
d’ADE realitzen pràctiques remunerades en tota mena 
d'organitzacions, tant nacionals com internacionals.

Es pot accedir als següents màsters oferits per la UPV:

En l'actual context econòmic es requereix una formació que permeta a 
especialistes com els estudiants en Ciència i Tecnologia dels Aliments 
assumir llocs directius.  Al seu torn, els estudiants en Administració i 
Direcció d'Empreses tenen l'oportunitat de conèixer en profunditat un sector 
innovador i de gran impacte social i econòmic com és el sector 
agroalimentari.

Amb aquest doble grau, l’alumnat adquireix totes les competències 
professionals dels dos graus en cinc anys i mig, en cursar els seus estudis 
en dos dels centres més demandats de la UPV: l'Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural (ETSEAMN) i la Facultat 
d'Administració i Direcció d'Empreses (FADE).

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…

9,9862020

- MU en Economia Agroalimentària i del Medi Ambient
- MU en Ciència i Enginyeria dels Aliments
- MU en Gestió de la Seguretat i Qualitat Alimentària
- MU en Enologia
- MU en Direcció Financera i Fiscal
- MU en Gestió d'Empreses, Productes i Serveis.
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Altres MU + anivellació



Doble grau en
Administració i Direcció d'Empreses + 
Ciència i Tecnologia dels Aliments

Pla d’estudis
Crèdits establits per a obtindre la titulació

Formació Bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total

105.00 264.00 4.50 0.00 19.50 393.00

Assignatures que pots cursar

Formació bàsica
Biologia dels Microorganismes i de les Plantes

Bioquímica

Dret de l'Empresa

Economia i Gestió de l'Empresa Alimentària

Fisiologia Humana

Fonaments de l'Enginyeria d'Aliments

Fonaments Físics per a la Ciència i Tecnologia 
d'Aliments

Fonaments Químics per a la Ciència i Tecnologia 
d'Aliments

Introducció a la Comptabilitat

Introducció a l'Estadística

Introducció a les Finances

Macroeconomia I

Mètodes Estadístics en Economia

Microeconomia I

Models Matemàtics per a ADE I - II

Formació obligatòria
Alimentació i Cultura

Anàlisi Química I - II

Anàlisis i Consolidació Comptable

Anàlisi i Control de Qualitat d'Aliments I - II

Biotecnologia Alimentària

Composició Química dels Aliments

Comptabilitat de Costos i Introducció a l'Auditoria

Comptabilitat Financera i de Societats

Dret del treball

Dietètica

Direcció Comercial

Direcció de Producció i Operacions

Direcció de Recursos Humans

Direcció Financera

Econometria

Economia Espanyola

Economia Financera

Economia Mundial

Enginyeria de la Qualitat en la Indústria Alimentària

Envasos i Embalatges

Estratègia i Disseny de l'Organització

Gestió de la Qualitat en la Indústria Alimentària

Gestió Fiscal de l'Empresa

Gestió Mediambiental en la Indústria Alimentària

Investigació Comercial

Investigació Operativa

Macroeconomia II

Matemàtiques Financeres

Mètodes Quantitatius per a l'Ajuda a la Presa de 
Decisions

Microbiologia i Higiene d'Aliments I - II

Microeconomia II

Normalització i Legislació Alimentària

Nutrició Humana

Operacions Bàsiques en la Indústria Alimentària I - II

Processament d'Aliments I - II

Producció de Matèries Primeres d'Origen Animal

Producció de Matèries Primeres d'Origen Vegetal

Propietats Físiques dels aliments I - II

Salut Pública

Toxicologia en Processos Industrials Alimentaris

Transformacions Químiques en el Processament 
d'Aliments

Formació optativa
Anglès per a la Comunicació Empresarial (Nivell B2)


