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 El Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València  
disposa d'una oferta acadèmica recolzada en l'experiència d'una 
trajectòria consolidada en la qualitat, la innovació i la relació amb el 
teixit socioeconòmic. Aquest campus d'estudis superiors de la UPV és 
hereu de l'Escola Industrial que va començar els seus passos fa més de 
150 anys i que al llarg de tot aquest temps ha vingut formant a milers de 
futurs professionals de les diverses disciplines tècniques i científiques 
que ací s'han impartit. 
 La Universitat Politècnica de València és la millor universitat 
tecnològica espanyola en els rànquings mundials i la primera de totes les 
universitats valencianes. Vinculades a la Universitat Politècnica de 
València des de fa quatre dècades, les instal•lacions del Campus d'Alcoi 
estan avui dia a l'avantguarda en la docència i la recerca en matèria 
industrial i de gestió empresarial, mantenint aquest lligam amb l'activitat 
econòmica d'Alacant i el sud de la província de València. Disposa d'un 
ràtio d'alumnes per professor més reduït que la resta de les universitats 
públiques, ensenyament personalitzat en xicotets grups i laboratoris 
ben equipats amb la més avançada tecnologia. El resultat és la millor 
atenció als alumnes i com a conseqüència, el major èxit en els seus 
estudis.
 El Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València    té 
una atmosfera agradable i un entorn verd en el cor de la ciutat d'Alcoi. El 
Campus és per als vianants i està completament equipat amb tots els 
serveis, disposa d'unes extraordinàries instal•lacions esportives i 
comptem amb un pàrquing privat exclusiu per a la comunitat 
universitària. 
 És un Campus Internacional que es materialitza en un elevat 
percentatge de la mobilitat d'alumnes i professors amb destinacions i 
procedències. No solament a Europa, sinó també a Estats Units, Canadà, 
Austràlia, Llatinoamèrica, Japó i sud-est asiàtic. Les Beques Erasmus, 
Promoe i Sicue permeten als alumnes continuar amb la seua formació i 
conèixer altres cultures.
 Les titulacions universitàries del Campus d’Alcoi de la UPV són 
molt competitives i els nostres titulats gaudeixen d'una elevada inserció 
laboral. En finalitzar els estudis el 49% té una ocupació. Totes les 
pràctiques en empreses que ofereix el Campus són remunerades i el 46% 
dels nostres alumnes en pràctiques rep una oferta d'ocupació en 
finalitzar-les. L'oferta acadèmica és un referent nacional en l'estudi de 
disciplines tècniques:

Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de 

Productes

Grau en Enginyeria Informàtica

Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Grau en Enginyeria Elèctrica 

Grau en Enginyeria Química 

Grau en Enginyeria Mecànica 

Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses + Turisme 

Doble grau en Administració i Direcció d´Empreses +  Enginyeria 

Informàtica

Màster Universitari en Enginyeria Tèxtil

Màster Universitari en Enginyeria d'Organització i Logística

Màster Universitari en Enginyeria, Processament i Caracterització de 

Materials 

Màster Universitari en Direcció d´Empreses (MBA) 

Doctorat en Enginyeria Tèxtil

Doctorat en Enginyeria i Producció Industrial

I una àmplia oferta educativa en cursos de postgrau i formació 

permanent

 El Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València  
dispone de una oferta académica apoyada en la experiencia de una 
trayectoria consolidada en la calidad, la innovación y la relación con el 
tejido socioeconómico. Este campus de estudios superiores de la UPV es 
heredero de la Escuela Industrial que comenzó sus pasos hace más de 
150 años y que a lo largo de todo este tiempo ha venido formando a 
miles de futuros profesionales de las diversas disciplinas técnicas y 
científicas que aquí se han impartido. 
 La Universitat Politècnica de València es la mejor universidad 
tecnológica española en los rankings mundiales y la primera de todas las 
universidades valencianas. Vinculadas a la Universitat Politècnica de 
València desde hace cuatro décadas, las instalaciones del Campus de 
Alcoy están hoy en día a la vanguardia en la docencia y la investigación 
en materia industrial y de gestión empresarial, manteniendo esta ligazón 
con la actividad económica de Alicante y el sur de la provincia de 
Valencia. Dispone de un ratio de alumnos por profesor más reducido que 
el resto de las universidades públicas, enseñanza personalizada en 
pequeños grupos y laboratorios bien equipados con la más avanzada 
tecnología. El resultado es la mejor atención a los alumnos y como 
consecuencia, el mayor éxito en sus estudios.
 El Campus d’Alcoi de la Universitat Politècnica de València 
tiene una atmósfera agradable y un entorno verde en el corazón de la 
ciudad de Alcoy. El Campus es peatonal y está completamente equipado 
con todos los servicios, dispone de unas extraordinarias instalaciones 
deportivas y contamos con un parking privado exclusivo para la 
comunidad universitaria. 
 Es un Campus Internacional que se materializa en un elevado 
porcentaje de la movilidad de alumnos y profesores con destinos y 
procedencias. No sólo en Europa, sino también en Estados Unidos, 
Canadá, Australia, Latinoamérica, Japón y sudeste asiático. Las Becas 
Erasmus, Promoe y Sicue permiten a los alumnos continuar con su 
formación y conocer otras culturas.
 Las titulaciones universitarias del Campus d’Alcoi de la UPV 
son muy competitivas y nuestros titulados disfrutan de una elevada 
inserción laboral. Al finalizar los estudios el 49% tiene un empleo. Todas 
las prácticas en empresas que oferta el Campus son remuneradas y el 
46% de nuestros alumnos en prácticas recibe una oferta de empleo al 
finalizarlas. La oferta académica es un referente nacional en el estudio 
de disciplinas técnicas:

Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de 

Productos

Grado en Ingeniería Informática

Grado en Administración y Dirección de Empresas

Grado en Ingeniería Eléctrica

Grado en Ingeniería Química

Grado en Ingeniería Mecánica

Doble grado en Administración y Dirección de Empresas +   Turismo

Doble grado en Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería 

Informática

Máster Universitario en Ingeniería Textil

Máster Universitario en Ingeniería de Organización y Logística

Máster Universitario en Ingeniería, Procesado y Caracterización de 

Materiales

Máster Universitario en Dirección de Empresas (MBA)

Doctorado en Ingeniería Textil 

Doctorado en Ingeniería y Producción Industrial

Y una amplia oferta educativa en cursos de postgrado y formación 

permanente

   Universitat Politècnica de València, Campus d’Alcoi 
offers an academic program based on the experience gained from a 
quality-based career, innovation and the study of socioeconomic 
factors. This higher studies UPV campus inherits from the Industrial 
School, which was founded 150 years ago. During this time the Campus 
of Alcoy has been training future professionals from all the different 
courses here taught.
 Universitat Politècnica de València is one of the best Spanish 
technical universities in the world rankings and the first one among the 
Valencian universities. Linked with Universitat Politècnica de València 
for four decades, Alcoy Campus facilities are at the forefront of 
teaching and business and industrial-related investigation, keeping 
links with economic activities in Alicante and the south of the province 
of Valencia. It has a lower student/teacher ratio than the rest of the 
public universities, personalized training in small groups and 
laboratories equipped with the most advanced equipment. The 
students are better served, and as a result, they succeed in their 
studies.
 Universitat Politècnica de València, Campus d’Alcoi has a 
pleasant atmosphere and a green environment in the heart of the city 
of Alcoy. The campus is in a pedestrian zone where you can find several 
services available, remarkable sports facilities and a 
university-exclusive private parking. 
 It is an international Campus based on the high number of 
students and teachers going abroad. Not only in Europe, but also in the 
United States of America, Canada, Australia, Latin America, Japan and 
the south-east of Asia. Erasmus, Promoe and Sicue scholarships allow 
students to continue with their studies while they meet other cultures.
 The Campus d’Alcoi’s degrees are very competitive, and 49% 
of our graduates get a job placement when they finish their studies. All 
the internships that the Campus offers are paid and 46% of the 
students in an internship get a job offer when they finish. Our 
academic offer is a benchmark in Spain among technical studies:

 

www.alcoi.upv.es

Bachelor’s Degrre in Industrial Design Engineering and Product      

Development

Bachelor's Degree in Informatics Engineering

Bachelor's Degree in Business Administration and Management 

Bachelor's Degree in Electrical Engineering

Bachelor's Degree in Chemical Engineering

Bachelor's Degree in Mechanical Engineering

Bachelor's Double Degree in Business Administration and Management + 

Tourism  

Degree in Business Administration and Management + Informatics 

Engineering

Master's Degree in Textile Engineering

Master's Degree in Organisational and Logistics Engineering

Master's Degree in Materials Engineering, Science Processing, and 

Characterisation 

Master's Degree in Business Administration (MBA)

PhD Textile Engineering

PhD Engineering and Industrial Production

And a wide range of Postgraduate Courses and Permanent Education


