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PER QUÈ A LA UNIVERSITAT JAUME I

Perquè el model educatiu de l’UJI es fonamenta en:

1. Una formació integral que combina la docència amb les pràctiques externes 
i les activitats extraacadèmiques. 

2. L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació com a part  
de la formació integral de l’alumnat.

3. Un compromís amb el multilingüisme amb una àmplia oferta  
en l’aprenentatge de llengües.

4. Una aposta per la internacionalització mitjançant beques i ajudes  
per a la mobilitat de l’estudiantat.

5. El foment de la responsabilitat social de la Universitat formant persones 
compromeses amb la millora de la societat. 

6. L’extensió de la qualitat en la cultura de tota la comunitat universitària.
7. L’impuls de l’ocupabilitat i de l’emprenedoria per a transformar la societat. 
8. La promoció de la formació al llarg de la vida.

Enginyeria i Arquitectura | Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Informació específica:

Oficina de Relacions Internacionals
Tel.: 964 387 077 / intercanviat@uji.es

Coordinador EURUJI
José Gámez | Tel.: 964 728 194 | gamez@uji.es

www.euruji.uji.es

Estudis internacionals 
d’enginyeria EURUJI
Graus en Enginyeria Elèctrica, Mecànica, Tecnologies 
Industrials i Enginyeria Química. 
Dobles títols amb els INSA de Lyon i Toulouse (França)



PER QUÈ ELS ESTUDIS INTERNACIONALS D’ENGINYERIA EURUJI  
D’ENGINYERIA EURUJI

•	 Nombre d’estudiantat reduït i amb una alta exigència acadèmica:  
màxim de 35 en primer curs.

•	 Formació pràctica en laboratoris: instal·lacions noves i molt ben equipades, tant 
de laboratoris com de tallers, aules d’informàtica i programari d’enginyeria.

•	 Ambient internacional de treball, integració en el grup d’alumnat de diferents 
països i èmfasi en la realització de treballs en grup.

•	 Aprenentatge d’idiomes.
•	 Avaluació contínua per a cada assignatura.
•	 Avaluació global de cada estudiant, a final de curs, realitzada per la junta de 

professorat.
•	 Possibilitat d’integrar-se en un programa de doble títol internacional, a partir del 

tercer curs, amb la realització d’alguns cursos en una de les escoles d’enginyeria 
més prestigioses de França com són el Institut National des Sciencies Appliquées 
(INSA) de Lyon o de Toulouse.

 

Destinat a alumnat de batxillerat en Ciències i Tecnologia amb una nota d’accés mínima 
recomanada d’un 9.

DISTRIBUCIÓ DELS ESTUDIS PER A L’ALUMNAT UJI

PRIMER CURS

 . Assignatures de primer curs del grau triat  
(GEE-GEM-GTI-GEQ en grup ARA)

 . Acreditació d’anglès de nivell B2*
 . Acreditació de francès de nivell A2*

SEGON CURS

 . Assignatures de segon curs del grau triat  
(GEE-GEM-GTI-GEQ en grup ARA)

 . Acreditació de francès de nivell B1.1*

PLA D’ESTUDIS EURUJI

L’estudiantat dels graus en Enginyeria Elèctrica (GEE), Mecànica (GEM), Tecnologies Industrials 
(GTI) o Enginyeria Química (GEQ) que desitgen cursar aquests estudis internacionals han de cursar 
primer i segon curs del seu grau a l’UJI i acollir-se al grup ARA-EURUJI, realitzar a l’INSA de Lyon o de 
Toulouse tercer i quart, defensar el TFG a l’UJI, realitzar el màster universitari en Enginyeria Industrial 
(tres semestres) a l’UJI i, finalment, sis mesos de pràctiques en empresa (INSA).

Any 
/ curs UJI INSA

(Lyon o Toulouse) Títols

1r Grup ARA-EURUJI
(GEE-GEM-GTI-GEQ)

2n Grup ARA-EURUJI
(GEE-GEM-GTI-GEQ)

3r Estudis a l’INSA
Lyon o Toulouse

4t Treball de Final 
de Grau (TFG)

Estudis a l’INSA
Lyon o Toulouse

Graduat o Graduada en Enginyeria Elèctrica, 
Mecànica, Tecnologies Industrials  

o Enginyeria Química (UJI)

5è Màster universitari en 
Enginyeria Industrial

6è

Màster universitari en 
Enginyeria Industrial

Pràctiques 
en empreses 
(sis mesos)

Màster universitari 
en Enginyeria Industrial (UJI) 

i títol d’Enginyeria INSA

PRIMER I SEGON ANY A L’UJI

OPCIONS una vegada superats aquests cursos 

1) SEGUIR El PlA d’ESTUdIS EURUJI

Any 
/ curs

INSA
(Lyon o Toulouse) UJI Títol

3r

-Lyon: Enginyeria Mecànica, Enginyeria Elèctrica, 
Organització Industrial, Enginyeria Energètica i del 
Medi Ambient, Enginyeria de Materials.
-Toulouse: Enginyeria Mecànica, Enginyeria en 
Automàtica, Electrònica i Informàtica. =

Graduat 
o 

Graduada 
per la 

Universitat 
Jaume I4t Continuar els estudis en Lyon o Toulouse

Presentar  
el Treball de 

Final de Grau 
(TFG)

•	 Per a obtenir el doble títol s’ha de continuar cursant el programa EURUJI:
Any 

/ curs UJI INSA Títols

5è
Màster universitari en 
Enginyeria Industrial-
UJI (60 crèdits ECTS)

=

Màster universitari 
en Enginyeria Industrial 

per la Universitat Jaume I 
i

 títol d’Enginyer o Enginyera 
per l’INSA.

6è
Màster universitari en 
Enginyeria Industrial-
UJI (30 crèdits ECTS)

Pràctiques 
en empreses 
(sis mesos)

2) CONTINUAR l’ESTUdI dE GRAU TRIAT A l’UJI  
AMb lA POSSIbIlITAT dE PARTICIPAR EN ElS PROGRAMES ERASMUS.

•	  S’obtindrà el títol de graduat o graduada per l’UJI.

Total de crèdits: 120 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)
 

* Consulteu l’oferta de cursos i/o proves d’acreditació d’idiomes del Servei de Llengües i Terminologia de la 
Universitat Jaume I (www.cursosdidiomes.uji.es).

IBERINSA
El programa IBERINSA ofereix l’opció de seguir el mateix programa d’estudis d’EURUJI 
però cursant el primer any a l’INSA de Toulouse.


