Enllaços UAB

Serveis

Web de la UAB
www.uab.cat

Beques i ajuts
www.uab.cat/beques-ajuts

Graus
www.uab.cat/graus

Fundació Autònoma Solidària
www.uab.cat/fas

Màsters i postgraus
www.uab.cat/masters-i-postgraus

Allotjament
www.uab.cat/vilauniversitaria

Màsters oficials
www.uab.cat/mastersoficials

Biblioteques
www.uab.cat/biblioteques

Doctorats
www.uab.cat/doctorat

Idiomes
www.uab.cat/idiomes

Grau propi de Gestió
de Ciutats Intel·ligents
i Sostenibles
Curs 2017-2018

Esport
www.uab.cat/saf

Preinscripció Universitària
Oficina d’Accés a la Universitat
http://accesnet.gencat.cat
Tel. 93 223 03 23 / 93 223 25 91

Punt d’informació
informacio@uab.cat
Tel. 935 811 111
@UABbarcelona
facebook.com/uabbarcelona
linkedin.com/company/234979
www.uab.cat

Cultura
www.uab.cat/cultura
Borsa de treball
www.uab.cat/ocupabilitat

Aquesta publicació és merament
informativa, sense que se’n pugui derivar
en cap cas, efecte jurídic vinculant.

Smart Cities

Descarrega’t les
guies de Beques i Ajuts,
Mobilitat Internacional i
Pràctiques en Empreses
www.uab.cat/guies-pdf

Per què aquest grau?

Sortides professionals

Centres docents

Dades bàsiques

Aquests estudis donen resposta a les noves
necessitats que planteja el creixement de les
ciutats per garantir la qualitat de vida i la igualtat
d’oportunitats. L’aplicació de les tecnologies de
la informació i les comunicacions (TIC) a la gestió
sostenible de les ciutats suposa una revolució
en el desenvolupament urbà: millora l’eficiència
en la gestió de les infraestructures
i ofereix nous serveis.

La gestió de ciutats intel·ligents i sostenibles
proporciona la formació per respondre a les
necessitats de les administracions públiques
i les empreses en múltiples camps:

Escola d’Enginyeria
www.uab.cat/enginyeria

Títol propi de la UAB
(iniciats els tràmits per fer-lo oficial)

Facultat de Filosofia i Lletres
www.uab.cat/lletres/

Crèdits: 180 ECTS

• Enginyeria i consultoria urbana

Campus Universitari de la UAB

• Serveis públics (aigua, energia, residus...)

Preu: 39,53€ per crèdit
Modalitat: Presencial

• Mobilitat i transport

Contacte

Idioma: Català i castellà, amb possibilitat
d’algunes assignatures en anglès

• Consultories de trànsit

Gonzalo Seco
coord.grau.gestio.ciutats.is@uab.cat
+34 93 581 33 33

Places: 60

El grau s’estructura en 4 eixos temàtics:
• Gestió cultural
1. Dinàmiques urbanes, territorials i ambientals
• Dinamització comunitària
2. Sistemes de processament d'informació
• Empresa i economia social
3. Cartografia, Sistemes d’Informació
Geogràfica i Teledetecció

El Campus de la UAB

• Serveis cartogràfics i d'informació geogràfica

4. Gestió de dades i aplicacions informàtiques

• Gestió ambiental

Un campus interdisciplinari únic a Catalunya que aplega docència, recerca, plataformes
tecnològiques, transferència, creació d’empreses i vida universitària en un mateix espai físic.

• Dispositius i tecnologies per a xarxes urbanes
• Noves empreses de serveis tecnològics
i de dades geogràfiques

El projecte Campus Saludable i Sostenible (SIS) inclou 70 actuacions per millorar la salut de
la comunitat universitària, promovent un estil de vida saludable en una universitat més sostenible
i respectuosa amb el medi ambient. La UAB encapçala el rànquing Green Metric 2016 com
la primera universitat de l’Estat i la 14a del món.

