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Presentació del grau

Mobilitat internacional

El doble grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural + Ciència i
Tecnologia dels Aliments pretén formar professionals que integren
competències de l'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural amb la
Ciència i Tecnologia dels Aliments. D'aquesta manera es dóna resposta a la
demanda del sector agroalimentari, amb titulats que tinguen una sòlida
formació en totes les baules de la cadena agroalimentària, des de la
producció de matèries primeres i la gestió d'infraestructures agràries i
ramaderes fins al desenvolupament, conservació, transformació,
envasament, distribució i ús d'aliments segurs, nutritius i saludables.

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi
natural (ETSIAMN) disposa de convenis amb algunes de les
millors universitats europees i americanes. Més de 200
estudiants passen un període a l'estranger i al voltant de 300
vénen des d'altres països, reflectint així l'alt grau
d'internacionalització d'aquesta doble titulació.

Pràctiques en empreses
L'ETSIAMN facilita la realització de pràctiques en empreses i
institucions, enviant cada any a al voltant de 650 estudiants a
300 empreses de diferents sectors.

Continuació d’estudis

Eixides professionals

Aquest doble grau permet l'accés a:

Els professionals en aquesta àrea seran capaces d'abordar
reptes al llarg de tota la cadena de valor implicada en la
producció i distribució d'aliments. Per això, la combinació de
tots dos graus genera un valuós perfil de titulat per al sector
agroalimentari, un enginyer o enginyera especialista en Ciència i
Tecnologia dels Aliments. Tenint en compte la importància
econòmica del sector, les persones titulades seran molt
competitives quant a la seua ocupabilitat en la indústria
agroalimentària, sector amb gran importància econòmica en
l'actualitat.

- MU en Ciència i Enginyeria dels Aliments
- MU en Gestió de la Seguretat i Qualitat Alimentària
- MU en Enologia
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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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Pla d’estudis

Crèdits establits per a obtindre la titulació
Formació Bàsica

Obligatoris

Optatius

Pràctica externa

TFG

Total

84.00

223.50

12.00

0.00

24.00

343.50

Assignatures que pots cursar
Formació bàsica

Formació obligatòria

Enginyeria de la Qualitat en la Indústria Alimentària

Biologia

Alimentació i Cultura

Enginyeria del Reg

Bioquímica

Anàlisi i Control de Qualitat d'Aliments I i II

Maquinària i Mecanització Agrària

Economia i Gestió de l'Empresa Alimentària

Anàlisi Química I i II

Mecànica Sòls, Fonamentacions i Vies

Fisiologia Humana

Bases de la Producció Animal

Mètodes Estadístics

Fonaments Físics de l'Enginyeria I i II

Biotecnologia Alimentària

Microbiologia i Higiene d'Aliments I i II

Fonaments d'Enginyeria d'Aliments

Botànica Sistemàtica

Normalització i Legislació Alimentàries

Fonaments Matemàtics I i II

Composició Química dels Aliments

Nutrició Humana

Fonaments Químics per a la Ciència i Tecnologia
d'Aliments

Cultius Herbacis

Operacions Bàsiques en la Indústria Alimentària I i II

Cultius Llenyosos

Processament d'Aliments I i II

Geologia, Edafologia i Climatologia

Dietètica

Propietats Físiques dels Aliments I i II

Representació Gràfica en l'Enginyeria

Ecologia i Impacte Ambiental

Protecció de Cultius

Electrotècnia i Electrificació

Resistència de Materials i Estructures Agroindustrials

Envasos i Embalatges

Salut Pública

Fitotècnia General

Tecnologia de la Producció Animal

Geomàtica Agroforestal

Toxicologia en Processos Industrials Alimentaris

Gestió de la Qualitat en la Indústria Alimentària

Transformacions Químiques en el Processament
d'Aliments

Gestió Mediambiental en la Indústria Alimentària
Hidràulica

* Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

Valoració i Comercialització

