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Permet accedir a beques

Presentació del grau

Pràctiques en empreses

Continuació d’estudis Eixides professionals

Mobilitat internacional
Els estudiants del GEI tenen una gran flexibilitat a l'hora de triar 
destinacions internacionals en els quals cursar un semestre, fer 
el treball final de grau o dur a terme pràctiques. Hi ha convenis 
amb moltes de les millors universitats europees. Cal destacar 
l'existència d'un conveni amb Finlàndia per a realitzar un doble 
grau amb la Universitat de Lathi.

Segons els últims informes, hi ha un elevat dèficit de titulats en el sector. El 
Grau en Enginyeria Informàtica permet exercir la professió d'enginyer tècnic 
informàtic que, encara que no és una professió regulada, a aquests efectes és 
assimilable.

Els graduats en Enginyeria Informàtica estan capacitats per a dirigir empreses 
del sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) i 
departaments d'informàtica d'empreses i institucions públiques, ocupar 
diversos llocs de responsabilitat en tasques de desenvolupament de sistemes 
informàtics, gestió i direcció.

Un graduat en Enginyeria Informàtica podrà exercir en disciplines com la 
intel·ligència artificial, el disseny multimèdia, l'animació per ordinador, la 
programació de videojocs, la programació de dispositius mòbils, la seguretat 
de xarxes i sistemes informàtics, la informàtica mèdica, la domòtica, etc.

Les pràctiques completen la formació de l'estudiant perquè es 
puga incorporar al món professional amb una certa experiència 
tècnica i humana. Algunes de les empreses o institucions que 
reben alumnes de la UPV són: Indra, Bull, British Telecom, 
Iberdrola o la Generalitat Valenciana. En el 98% dels casos, 
l'estudiant rep una remuneració econòmica.

Aquest grau permet a l'accés a:

Els sistemes informàtics permeten gaudir d'una millor qualitat de vida. En 
aquest sentit, l'enginyeria informàtica és actualment clau en el disseny i 
producció de tota mena de projectes relacionats amb la banca, les 
compres on-line, la indústria 4.0 i les smart cities. L'enginyeria informàtica 
forma professionals aptes per a dirigir i coordinar equips que estudien les 
necessitats d'empreses i particulars i dissenyen i desenvolupen solucions.
El pla d'estudis preveu cinc especialitzacions de les quals tres s'estudien a 
l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi; una d'elles s'ha orientat cap a la 
Indústria 4.0. El títol està acreditat amb el segell EURO-INF impartit per 
EQANIE.

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…

MU en Enginyeria Informàtica

- MU en Gestió de la Informació
- MU en Computació en el Núvol i d’Altes Prestacions
- MU en Enginyeria de Computadors i Xarxes
- MU en Enginyeria i Tecnología de Sistemes Programari
- MU en Intel·ligència Artificial, Reconeixement de Formes i 

Imatge Digital
- MU en Automàtica i Informàtica Industrial
- MU en Direcció d'Empreses (MBA)
- MU en Enginyeria en Organització i Logística

Altres MU +anivellació
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Grau acreditat internacionalment (EURO-INF)

Grau en
Enginyeria Informàtica

Pla d’estudis
Crèdits establits per a obtindre la titulació

Formació Bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total

60.00 93.00 75.00 0.00 12.00 240.00

Assignatures que pots cursar

Formació bàsica
Àlgebra

Anàlisi Matemàtica

Estadística

Fonaments de Computadors

Fonaments d'Organització d'Empreses

Fonaments Físics de la Informàtica

Introducció a la Informàtica i a la Programació

Matemàtica Discreta

Programació

Tecnologia de Computadors

Formació obligatòria
Arquitectura i Enginyeria de Computadors

Bases de Dades i Sistemes d'Informació

Computació Paral·lela

Concurrència i Sistemes Distribuïts

Deontologia i Professionalisme

Enginyeria del Programari

Estructura de Computadors

Estructures de Dades i Algorismes

Fonaments de Sistemes Operatius

Gestió de Projectes

Interfícies Persona Computador

Llenguatges, Tecnologies i Paradigmes de la 

Programació

Sistemes Intel·ligents

Tecnologia de Sistemes d'Informació en la Xarxa

Teoria d'Autòmats i Llenguatges Formals

Xarxes de Computadors I - II

Formació optativa
Administració de Sistemes

Alemany

Anàlisis de Requisits de Negoci

Anglès Intermedi Alt per a la Informàtica

Comportament Organitzatiu i Gestió del Canvi

Configuració, Administració i Gestió de Xarxes

Desenvolupament Centrat en l'Usuari

Desenvolupament Web

Disseny, Configuració i Avaluació dels Sistemes 
Informàtics

Disseny i Aplicacions dels Sistemes Distribuïts

Disseny i Configuració de Xarxes d'Àrea Local

Disseny i Gestió de Bases de Dades

Emprenedors i Creació d'Empreses

Francès

Gestió de les Tecnologies de la Informació

Gestió de Serveis de SI TI

Gestió i Configuració de l'Arquitectura dels Sistemes 
d'Informació

Integració d'Aplicacions

Internet de les Coses (IoT)

Introducció a la Programació de Videojocs

Llenguatges i Entorns de Programació Paral·lela

Machine Learning en Entorns Industrials

Models de Negoci i Àrees Funcionals de l'Organització

Qualitat i Optimització

Seguretat en els Sistemes Informàtics

Seguretat en Xarxes i Sistemes Informàtics

Síntesis d'Imatge Digital

Sistemes d'Informació Estratègics

Sistemes Encastats i de Temps Real

Sistemes Integrats d'Informació en les Organitzacions

Sistemes Robotitzats

Sistemes i Serveis en Xarxa

Solucions Informàtiques per a Dispositius Mòbils

Tecnologia de Bases de Dades

Tecnologia de Xarxes

Tecnologies per a Sistemes Intel·ligents

Tractament d'Imatge Digital

Valencià Tècnic

Visió per Computador

Xarxes Corporatives


