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Presentació del grau

Mobilitat internacional

El sector energètic, en les múltiples facetes que té relacionades amb la
producció, el transport, la distribució i la utilització de l'energia, és un dels
camps tecnològics més importants i de major creixement en l'actualitat i,
sens dubte, un dels sectors estratègics per al futur desenvolupament de la
societat.

Podràs cursar un semestre en alguna de les universitats de més
de 30 països, tant europeus com de la resta del món, amb les
quals l'Escola té convenis d'intercanvi acadèmic (University of
Manchester, École Centrale Paris, INSA Lyon, Politecnico di
Milano...). Aquesta estada en una altra universitat et permetrà
completar els estudis, viure una experiència personal molt
positiva, conèixer altres cultures i dominar altres idiomes. També
podràs cursar un semestre en una altra universitat espanyola.

L'Enginyeria de l'Energia forma part del grup d'enginyeries de la branca
industrial, i bàsicament és la que s'ocupa de la concepció i la gestió de les
instal·lacions energètiques i els seus components per a garantir una
utilització òptima dels recursos disponibles, aprofitar al màxim les fonts
d'energia renovables i minimitzar alhora l'impacte d'aquestes sobre el medi
ambient.

Pràctiques en empreses
Tindràs l'oportunitat de realitzar pràctiques professionals en
alguna de les múltiples empreses privades i públiques,
administracions públiques, instituts tecnològics, consultories i
enginyeries amb els quals l'Escola té convenis. En molts casos, a
més de completar la teua formació, fins i tot podràs portar a
terme el treball final de grau.

Continuació d’estudis

Eixides professionals

Aquest grau permet a l'accés a:

El mercat laboral per les persones graduades en Enginyeria de
l'Energia és molt ampli. D'una banda, podràs treballar en
companyies relacionades amb l'energia, com ara empreses de
producció, transport i distribució de l'energia; organismes
públics encarregats de l'anàlisi, la supervisió i la planificació del
sector energètic; empreses dedicades a l'auditoria,
l'optimització i la gestió energètica, o aquelles que
s'encarreguen del disseny, el projecte, l'execució i el
manteniment de les instal·lacions energètiques. D'altra banda,
podràs trobar feina en empreses amb un fort component
energètic, com ara empreses de transport de mercaderies i
viatgers i organismes que, pel consum energètic que fan, duen a
terme la gestió pròpia del seu sistema energètic.

- MU en Seguretat Industrial i Medi Ambient
- MU en Motors de Combustió Interna Alternatius
- MU en Enginyeria del Manteniment
- MU en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
- MU en Química Sostenible
- MU en Enginyeria de Sistemes Electrònics
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- MU en Tecnologia Energètica per al Desenvolupament Sostenible
- MU en Enginyeria Industrial

GIEN

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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Assignatures que pots cursar
Formació bàsica

Màquines Tèrmiques

Electric Motors Efficiency

Empresa i Economia Industrial

Matemàtiques III

Electricitat i Sostenibilitat

Estadística

Mecànica de Fluids

Expressió Gràfica

Mercats Energètics

Ètica en les Professions i Responsabilitat Social
Empresarial

Física I - II

Projectes

Français Scientifique et Technique A2 - B1

Informàtica

Sistemes Automàtics

Francès Académic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Matemàtiques I - II

Sistemes Electrònics

Geotèrmia

Química

Sistemes i Tecnologia Elèctrics

Gestió i Planificació Energètica

Tecnologia de Màquines

Indústries amb Alt Consum Energètic

Tecnologia del Medi Ambient

Innovació i Emprenedoria

Formació obligatòria

Tecnologia Nuclear

Instrumentació Electrònica Aplicada

Auditoria Energètica

Teoria de Circuits

Intercanvi Acadèmic

Centrals Hidroelèctriques

Termodinàmica

Italià Acadèmic i Professional A1 - A2

Centrals Tèrmiques. Cogeneració

Termodinàmica Tècnica

Motors Tèrmics per a Automoció

Ciència de Materials

Transmissió de Calor

Operació de Reactors Nuclears
Physical Concepts in Historical and Cultural Perspective

Combustió i Generació de Calor

Project Management

Elasticitat i Resistència de Materials

Protecció Radiològica

Energia Eòlica i Generació Elèctrica amb Energies
Renovables

Formació optativa
Aigua i Energia

Química en les Energies Renovables

Energia Fotovoltaica i Electrònica de Potència

Alemany Acadèmic i Professional A1 - A2 - B1 - B2

Seguretat Nuclear

Energia i Desenvolupament Sostenible

Anglès B2-A/B

Tecnologia Automàtica en Instal·lacions Energètiques

Energies Renovables Tèrmiques

Applied Photochemistry

Valencià Tècnic C1 - C2

Física III

Valencià Tècnic Aplicat a l'Enginyeria C1 - C2

Fonaments d'Organització d'Empreses

Càlcul d'Estructures Suport en Instal·lacions Energètiques

Fred i Climatització

Centrals Nuclears Avançades

Màquines Elèctriques

Comunicació Efectiva i Treball en Equip

Màquines Hidràuliques i Transport de Fluids
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