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Presentació del grau

Pràctiques en empreses

Continuació d’estudis Eixides professionals

Mobilitat internacional
Un dels segells distintius de l'ETSEGCT són les seues relacions 
exteriors. L'Oficina Internacional participa en la majoria dels 
programes internacionals de mobilitat i manté acords amb més 
de 80 universitats de 22 països d'Europa i d'Amèrica.

L'ETSEGCT té acords de doble titulació amb l'ESTP de París i 
l'FH Karksruhe d'Alemanya. Aquest tipus d'acords ofereixen la 
possibilitat d'obtenir la titulació oficial de la destinació i, també, 
la titulació de la UPV.

Aquest grau capacita per a treballar en entorns multidisciplinaris, ocupant 
llocs de responsabilitat en empreses pertanyents al sector de les TIC com a 
expert en informació geoespacial, o en empreses d'enginyeria i consultoria 
com a professional competent en aplicacions a obra civil i edificació. També 
podràs crear la teua pròpia empresa, optar per la funció pública, o per la 
docència i investigació.

Els convenis signats entre l'Escola i empreses privades i 
organismes públics t'ofereixen multitud de pràctiques 
remunerades a Espanya i a l'estranger, tutoritzades per un 
professor de l'Escola i un tècnic de l'empresa. A més, hi ha 
associacions presents a l'Escola, a través de les quals pots 
gaudir de pràctiques a l'estranger en l'àmbit internacional 
(IAESTE) o cursos de formació en competències transversals en 
l'àmbit Europeu (BEST).

Aquest grau permet a l'accés a:

En el grau en Enginyeria en Geomàtica i Topografia, oferim formació en 
tecnologies geoespacials que permeten la captura, gestió, modelatge, 
anàlisi i representació de la informació geogràfica associada al territori, a 
través de la capacitació en l'ús de diferents tècniques i metodologies com 
a teledetecció, fotogrametria, sistemes de posicionament i navegació per 
satèl·lit, geodèsia, geofísica, Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG), així 
com aplicacions a obres d'enginyeria i edificació, medi ambient, cadastre o 
elaboració i gestió de cartografia. A més, es dedica un interès especial a 
l'ús i desenvolupament d'automatitzacions de procediments de la gestió 
de la informació geoespacial.
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Altres MU + anivellació

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…
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Pla d’estudis
Crèdits establits per a obtindre la titulació

Formació Bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total

60.00 144.00 24.00 0.00 12.00 240.00

Assignatures que pots cursar

Formació bàsica
Àlgebra

Bases de Dades

Càlcul

Electromagnetisme i Òptica

Geomorfologia

Informàtica

Mecànica

Mètodes Matemàtics

Organització i Gestió d'Empreses

Tècniques de Representació Gràfica 

Formació obligatòria
Ajustament d'Observacions

Cadastre

Cartografia

Cartografia Matemàtica

Disseny Geomètric d'Obres

Disseny i Producció Cartogràfica

Enginyeria Ambiental

Enginyeria Civil

Fotogrametria

Fotogrametria i Teledetecció Aplicades

Geodèsia Espacial

Geodèsia Física

Geodèsia Geomètrica

Geofísica

Infraestructura de Dades Espacials

Instrumentació i Observacions Topogràfiques

Matemàtica Aplicada

Mètodes Topogràfics

Projectes Geomàtics i Oficina Tècnica

SIG Avançat

Sistemes d'Informació Geogràfica

Teledetecció

Topografia d'Obres

Tractament de la Imatge Digital

Tractament i Gestió de Dades 3D

Urbanisme i Ordenació del Territori

Formació optativa
Alemany Acadèmic i Professional B2

Anglès B2

Fotogrametria i Representació Gràfica del Patrimoni

Francès Acadèmic i Professional B2

GNSS Aplicat a l'Enginyeria i Dispositius Mòbils

Programació Avançada

Programació SIG en Dispositius Mòbils

Projectes GPS

Topografia Industrial

Grau acreditat internacionalment (EUR-ACE)


