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• Nazioarteko Bikaintasun Campusa
(Hezkuntza Ministerioak emandako
ziurtagiria).

• Liburutegia eta ikasteko gelak:
1.400dik gora toki, sarrera librea eta
mailegu zerbitzua.

• 25 gradu + 6 gradu bikoitz,
nazioarteko programak,
gradua + hizkuntzak eta
gradua + espezializazioa.

• Hizkuntzen Goi Mailako Ikastegia.

• Irakaskuntza-eskainta eleanitza
(gaztelania, euskara eta ingelesa).

• Unibertsitate-egoitza eta egoitza
zerbitzua.

• Bi campus (Iruñean eta Tuteran).

• Kirol instalazioak.

• Trukeak 50 herrialdetan banatuta
dauden 300 unibertsitaterekin.

• Kultura-eskaintza zabala.

INFO

Zer eskaintzen dizu
NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOAK?

• Garapenerako lankidetzako eta
boluntariotzako programak.

• Jantokiak eta kafetegiak.

• Praktikak enpresetan.

• Laguntza medikoa eta psikologikoa.

• Enplegu zerbitzua.

• Argibideak ikasleentzat.

• Desgaitasunen bat dutenentzako
laguntza.

• Campus irisgarri, solidario,
osasungarri eta jasangarria.

• Hezkuntza-berrikuntza: wifi campusa,
ikasgelategi birtuala, sare sozial propioa
eta sarrera libreko informatika gelak.

Graduak + hizkuntza-murgilketa
Orain, aukera duzu gure graduak ikasi eta
ingeleseko, frantseseko eta alemaneko C1 titulua
lortzeko.
Kokatu lan-merkatuan trebakuntza on batekin eta
ingeleseko edo frantseseko hizkuntza-gaitasunaren
ziurtagiriarekin, nazioartean lehiatzeko modua izan
dezazun.
Hizkuntzak
• English Learning Programme (ELP)
• Programme d'Apprentissage du Français (PAF)
• Programm für DaF (PDaF)
Argibide gehiago:
www.unavarra.es/grados

Infor
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GRADUA
NEKAZARITZAKO
ELIKAGAIEN ETA
LANDA INGURUNEAREN
INGENIARITZAN
Espezialitateak:
• Nekazaritzako eta Abeltzaintzako
Ustiapenak.
• Baratzezaintza, Lorezaintza eta
Paisaia.
• Landa Ingurunearen Ingeniaritza.
• Nekazaritza eta Elikagai Industriak.
Interesatzen zaizu, baldin eta:
– nekazaritzako elikagaien
ingeniaritza, nekazaritza,
abeltzaintza, lorezaintza,
paisajismoa, landa-azpiegiturak eta
nekazaritzako elikagaien industria
ezagutu nahi badituzu;
– ingurumen, natura eta
bioaniztasunaren zaintza atsegin
baduzu;
– nekazaritza arloko teknologia
berriak eta produkzio sistema
berriak erabiltzeko gaikuntza lortu
nahi baduzu.
Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– nekazaritzako ingeniari tekniko
lanetan aritzeko;
– Nekazaritza Ingeniaritzako
Masterra egin, nekazaritza ingeniari
lanetan aritzeko.

+info
www.unavarra.es/ets-agronomos

GRADUA
ELIKAGAI PROZESU
ETA PRODUKTUEN
BERRIKUNTZAN
Interesatzen zaizu, baldin eta:
– elikagaien produktuak eta
prozesuak garatzeko eta berritzeko
proiektuak antolatzen, planifikatzen
eta kudeatzen ikasi nahi baduzu;
– oinarrizko zientziak aplikatu nahi
badituzu elikagaien teknologia eta
ingeniaritzarekin lotutako arazo
teknikoak konpontzeko.
Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– prozesuen eta produktuen
berrikuntzako teknikari eta
espezialista gisa lan egiteko
nekazaritzako elikagaien
industrietan.

GRADUA
DATUEN ZIENTZIETAN

Interesatzen zaizu, baldin eta:
– biologia molekularra eta zelularra,
ingeniaritza genetikoa, biokimika,
bioinformatika eta bioingeniaritza
gustukoak badituzu;
– izaki bizidunen eraldatze-prozesuak
maila molekularrean eta zelularrean
erabili nahi badituzu, gero
pertsonen bizimodua hobetzeko
nola aplika daitezkeen ulertuz;
– teknika molekular aurreratuenak
aztertu nahi badituzu,
biomedikuntzaren, farmaziaren,
industriaren, energiaren eta
nekazaritzako elikagaien
eremuetako arazoei irtenbidea
bilatzen ahal dieten sistema
biologikoak diseinatu ahal izateko.

Interesatzen zaizu, baldin eta:
– matematika eta informatika atsegin
badituzu;
– makinek nola ikasten duten jakin
nahi baduzu (deep learning);
– datuak erabiliz (Big Data eta Datu
Meatzaritza) iragarpenak nola
egiten diren jakin nahi baduzu;
– matematika nola erabili jakin nahi
baduzu, portaera ereduak sortzeko
eta datuak erabiliz sailkatzeko.

Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– bioteknologia arloko enpresa,
zentro teknologiko eta ikerketa
zentroetan lan egiteko, espezialista
moduan;
– arazo biologiko ezagunen edo/eta
berrien kontra aukerako irtenbideak
edo irtenbide berriak garatzeko;
– Master ikasketak egiteko eta
bioteknologiako eremu zehatz
batean espezializatzeko;
– ekintzailetza erronka berriei
aurre egiteko, eta gizartearentzat
interesgarriak diren oinarri
teknologikoko enpresak sortzeko.
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Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– datuen analista gisa lan egiteko,
edozein arlotako enpresetan;
– sare sozialen analista gisa lan
egiteko;
– industriarako algoritmoak
diseinatzeko (auto autonomoa,
iragarpena, etab.);
– laborategi mediko edo
farmazeutikoetan lan egiteko,
datuen azterketaren arduradun
gisa medikuntza pertsonalizatuari,
genomikari eta abarrei buruzko
ikerketetan;
– finantza sailetan lan egiteko,
marketineko eta merkatuen
analisiko estrategiak diseinatzeko
lanpostuetan;
– gauzen interneterako algoritmoak
garatzen lan egiteko;
– banku zentraletan, erakunde
publikoetan eta europar agentzietan
lan egiteko datuen produkzioan eta
analisian;
– aholkularitzaren arloan lan egiteko;
– irakaskuntzan aritzeko.

ING

GRADUA
BIOTEKNOLOGIAN

ING

GRADUA
ZIENTZIETAN

Eman iezaiozu plus bat zure
graduari

Interesatzen zaizu, baldin eta:
– biologia, fisika, matematika eta
kimika zuzentzen dituzten oinarri
zientifikoak deskubritu, ulertu eta
transmititu nahi badituzu;
– gizartearen aurrerapenean lagundu
nahi baduzu;
– energiarekin, ingurumenarekin,
garapen jasangarriarekin
eta abarrekin loturiko arazo
korapilatsuak ebatzi nahi badituzu.
Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– unibertsitateetan, zentro
teknologikoetan eta enpresetan
ikertzeko;
– irakaslea izateko unibertsitateetan,
Bigarren Hezkuntzako edo
Batxilergoko zentroetan;
– Master ikasketak egiteko
eta zientziaren eta haren
irakaskuntzaren eremu zehatz
batean espezializatzeko;
– berrikuntza zientifiko eta
teknologikoan aritzen diren
enpresetan lan egiteko.
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Gradu bikoitzak: trebakuntza
bikoitza
• Nekazaritzako Elikagaien
eta Landa Ingurunearen
Ingeniaritza, eta Elikagaien
Prozesu + Produktuen
Berrikuntza
• Datuen Zientzia + EAZ
Graduak + hizkuntza-murgilketa
• Programme d’Apprentissage du
Français (PAF)
Graduak + espezializazioa
• Nekazaritza ekologia eta landa
garapena

Interesatzen zaizu, baldin eta:
– pertsona, familia edo
komunitatearen beharrei
egokitutako osasun zainketa egin
nahi baduzu;
– zure prestakuntza osasuna
sustatu, zaindu eta berreskuratzera
bideratu nahi baduzu;
– gaixotasunen, desgaitasunen eta
mendekotasunen aurrezaintzan
eta zaintza aringarriko estrategien
aplikazioan lan egin nahi baduzu.
Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– zainketa orokorren gaineko ardura
duen erizain izateko.

GRADUA
FISIOTERAPIAN
(Tuterako campusa)
Interesatzen zaizu, baldin eta:
– osasun arazoak bitarteko fisikoak
aplikatuz tratatu nahi badituzu;
– muga funtzionalak edo
desgaitasunen bat duten pertsonak
sendatu, birgaitu eta egokitzen
dituzten teknikak ikasi nahi
badituzu;
– gaixotasunen eta beren ondorioen
sustapen eta aurrezaintzan trebatu
nahi baduzu.
Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– fisioterapeuta izateko.

Eman iezaiozu plus bat zure graduari
Graduak + espezializazioa
• Sexu heziketa
• Zola pelbikoaren zainketa
• Kiroleko lesioak

+info
www.unavarra.es/fac-cienciasdelasalud

SAN

GRADUA
ERIZAINTZAN

GRADUA
PSIKOLOGIAN

SAN

Espezialitateak:
• Psikologia Klinikoa y Osasunarena.
• Hezkuntzaren Psikologia.
• Psikologia Soziala eta
Erakundeena.
Interesatzen zaizu, baldin eta:
– giza jokabidea ulertu nahi baduzu;
– nola ikasten dugun eta burmuinak
nola egiten duen lan jabetu nahi
baduzu;
– osasun mentala eta haren
sustapena interesatzen bazaizkizu;
– gizartearen, pertsona taldeen eta
erakundeen jokabidea ulertu nahi
baduzu;
– hezkuntza hobetu nahi baduzu.

+info
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Graduatu ondoren, aukera izanen
duzu:
– lan eremu hauetan aritzeko:
Osasuna (psikologo espezialista
Psikologia Klinikoan eta osasun
psikologo orokorra), Hezkuntza
Orientabidea edo Laneko Arriskuen
Prebentzioa;
– zure ezagupenak arlo hauetako
batean aplikatzeko: Psikologia
Juridikoa (peritajea, bitartekaritza
edo biktimentzako arreta), Giza
Baliabideak (langileen prestakuntza
eta hautaketa, lanerako
orientabidea eta laneratzeko
prozesua, prestakuntza
okupazionala edo ergonomia),
hezkuntzaren arlo guztiak edo
ikerketa.

GRADUA
MEDIKUNTZAN
Interesatzen zaizu, baldin eta:
– pertsonen osasun problema
egiazkoetan lagundu nahi
baduzu;
– gizartean izen ona duen
lanbide bizi batean aritu nahi
baduzu;
– ikerketaren arlo desberdinak
gustatzen bazaizkizu.

SAN

Graduatu ondoren, aukera
izanen duzu:
– gaixotasunen eta lesioen
prebentzioan lan egiteko eta,
horrela, jendearen osasuna
zaintzeko;
– osasun problemak
konpontzeko gailu, sistema
eta programak diseinatu eta
garatzeko;
– zure lehentasun eta
gaitasunen arabera
osasunaren arloko
espezialitate askoren artean
hautatzeko;
– gaixotasunak tratatuz
jendearen bizi-baldintzak
hobetzeko diziplina anitzetako
taldeetan lan egiteko.
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GRADUA
ZUZENBIDEAN
Espezialitateak:
• Zuzenbide Pribatua eta Enpresa
Zuzenbidea.
• Zuzenbide Publikoa eta
Administrazio Zuzenbidea.

JUR

Interesatzen zaizu, baldin eta:
– praktika juridikoa atsegin baduzu;
– zuzenbidearen arloan argudioak
prestatzen eta defendatzen eta
arazoak konpontzen lan egin nahi
baduzu.
Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– abokatua, epailea, herri
salataria, estatuaren abokatua,
parlamentuetako abokatua edo
parlamentuetako abokatua izateko.

Eman iezaiozu plus bat zure
graduari
Gradu bikoitzak: trebakuntza
bikoitza
• EAZ + Zuzenbidea
Graduak, nazioartekoagoak
• EAZ + Zuzenbideko nazioarteko
programak

GRADUA
LAN HARREMANETAN
ETA GIZA
BALIABIDEETAN
Espezialitateak:
• Enpresako Aholkularitza Juridikoa.
• Giza Baliabideen Zuzendaritza.
Interesatzen zaizu, baldin eta:
– enpresaren alderdi juridiko eta
ekonomikoak eta antolamenduaren
alderdiak atsegin badituzu;
– lan harreman eta giza baliabideen
arloan lan egin nahi baduzu
ikuspegi desberdinetatik;
– lan aholkularitza, kudeaketa edo
langileen zuzendaritza lanerako
irtenbidea izan daitekeela uste
baduzu;
– lan arriskuen aurrezaintzan,
espezializatu nahi baduzu.
Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– gizarte graduatua eta aditua
izateko giza baliabideen
zuzendaritza eta kudeaketan,
lan merkatuko kudeaketa eta
bitartekaritzan, lan arriskuen
aurrezaintzan eta lan eta gizarte
arloko kontu-ikuskaritzan.

Graduak + hizkuntza-murgilketa
• English Learning Programme
(ELP)

+info
www.unavarra.es/fac-juridicas
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GRADUA
HAUR HEZKUNTZAKO ETA
LEHEN HEZKUNTZAKO
IRAKASLETZAN
(biak, euskaraz ere bai)
Interesatzen zaizu, baldin eta:
– Haur Hezkuntzako eta Lehen
Hezkuntzako irakasle gisa lan
egiteko ezagupenak eskuratu eta
trebetasunak garatu nahi badituzu;
– curriculum proiektuak egiteari
buruzko ezagupenetan eta
antolamendu-diseinuan sakondu
nahi baduzu;
– testuinguru kulturaniztun
eta eleaniztunen ikaskuntzan
aurrerapenak egitea interesatzen
bazaizu;
– teknologia berriak ikasgelan nola
aplikatu behar diren jakin nahi
baduzu.

Eman iezaiozu plus bat zure
graduari
Gradu bikoitzak: trebakuntza
bikoitza
• Haur Hezkuntzako +
Lehen Hezkuntzako
Irakasletza
Graduak, nazioartekoagoak
• Haur Hezkuntzako nazioarteko
programak
• Lehen Hezkuntzako nazioarteko
programak
Graduak + hizkuntza-murgilketa
• English Learning Programme
(ELP)
Graduak + espezializazioa
• Sexu heziketa

HUM

Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– Haur Hezkuntzako eta Lehen
Hezkuntzako irakaslea izateko.

+info
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GRADUA
SOZIOLOGIA APLIKATUAN

GRADUA
GIZARTE LANEAN

Espezialitateak:
• Joeren analista.
• Gizarte berrikuntzako politiken
teknikaria.

Interesatzen zaizu, baldin eta:
– arazo sozialen diagnostikoan parte
hartu eta gizabanako eta taldeen
ongizatea lortzen lagundu nahi
baduzu;
– sektore publiko edo pribatuan
etorkin, adineko, gazte, baztertu
edo ezgaituen taldeekin lan egin
nahi baduzu;
– erronka sozialetan, hezkuntza
zerbitzuetan, etxebizitzan,
prestakuntzan eta enpleguan
espezializatutako erantzun bat
eskaini nahi badiozu gizarteari.

Interesatzen zaizu, baldin eta:
– egungo munduaren errealitate
sozialak ulertu eta azaldu nahi
badituzu;
– politika publikoen analisian
sakondu nahi baduzu;
– berrikuntza eta esku-hartze
sozialeko proposamenetan gaitzea
interesatzen bazaizu.

HUM

Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– soziologoa, administrazioko
teknikaria, joeren analista eta
gizarte berrikuntzako politiketako
teknikaria izateko.
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Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– gizarte langilea eta gizarte
zerbitzu, osasun, hezkuntza eta
justizia arloko profesionala izateko.

GRADUA
HISTORIAN ETA
ONDAREAN
Espezialitateak:
• Kultur proiektuen kudeaketa
ekonomikoa.
• Ondarearen kultur bitartekaritza.
Interesatzen zaizu, baldin eta:
– gure gizartearen aspektu kultural,
ekonomiko, sozial eta politikoen
erro historikoak ulertu nahi
badituzu;
– gure natur eta kultur ondarearen
kontserbazioan eta kudeaketa
efiziente eta jasangarrian lagundu
nahi baduzu.

HUM

Graduatu ondoren, aukera izanen
duzu:
– kultur bitartekaritzaren arloan lan
egiteko, ondare mota desberdinen
kontserbazioa eta erabilera
sozialak sustatzearren;
– ondarearen plangintza eta
kudeaketa ekonomikoa egiteko,
bai eremu publikoan bai pribatuan;
– espezializazioa egiteko, gizarteen
bilakaera historikoaren ikerketan
edo kultur ondarearen arlo
desberdinetan;
– ikasketak zabaltzeko, Bigarren
Hezkuntzako Irakasletzako
Unibertsitate Masterrari esker,
Historiarekin, Geografiarekin edo
Kultur Ondarearekin lotutako
arloetan irakasle izateko.
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GRADUA
EKONOMIAN
Espezialitateak:
• Analisi Ekonomikoa.
• Ekonomia Publikoa.
• Garapena eta Lankidetza.

ECO

Interesatzen zaizu, baldin eta:
– merkatuen, sektore publikoaren
eta enpresa pribatuaren
funtzionamendua ezagutu nahi
baduzu;
– Administrazio publiko eta
nazioarteko erakundeetan teknikari
edo kudeatzaile lanetan aritzea
atsegin baduzu;
– ikasketetan eta plangintzan,
zerga-arloan, kanpo merkataritzan,
aholkularitza edo enpresen
zuzendaritza edo kudeaketan
sakondu nahi baduzu.
Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– ekonomialaria, enpresa-aholkularia,
ondare kudeatzailea, ekonomiaaholkularia, Administrazio publiko
eta nazioarteko erakundeetako
teknikari edo kudeatzailea izateko
eta zeure kontura lan egiteko
arlo hauetan: ikasketetako eta
plangintzako zerbitzuetan, zergaarloan, kanpo merkataritzan,
enpresen zuzendaritza eta
kudeaketan edo ekonomiaaholkularitzan, beste arlo batzuen
artean.

+info
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GRADUA
ENPRESEN
ADMINISTRAZIO ETA
ZUZENDARITZAN
Espezialitateak:
• Banku Jarduera eta Finantzak.
• Kontabilitatea eta Ikuskaritza.
• Marketina.
• Enpresen Antolaketa.
Interesatzen zaizu, baldin eta:
– merkatuen funtzionamendua
ulertzeko ezagutza eta analisitresnetan sakondu nahi baduzu;
– erakundeetan zuzendaritza
orokorreko eta kudeaketa arloko
zereginak egin nahi badituzu;
– sektore publiko eta pribatuan
lan egin nahi baduzu arlo
estrategiko hauen zuzendaritzan:
administrazioa, marketina,
diruzaintza, giza baliabideak edo
ekoizpena.
Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– aditua izan nahi baduzu zerga eta
kontu aholkularitzan, ikuskaritzan,
aholkularitzan, kontabilitatean,
kudeaketa edo zuzendaritzan
(finantza, merkataritza, administrazio
arlokoa).

Eman iezaiozu plus bat zure graduari
Gradu bikoitzak: trebakuntza bikoitza
• EAZ + Zuzenbidea
• EAZ + Ekonomia (Nazioarteko Programa)
Graduak, nazioartekoagoak
• EAZko nazioarteko programa
• EAZ + Zuzenbideko nazioarteko programa
• EAZ + Ekonomiako nazioarteko programa
Graduak + hizkuntza-murgilketa

ECO

• English Learning Programme (ELP)

+info
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GRADUA
INGENIARITZA
MEKANIKOAN
Interesatzen zaizu, baldin eta:
– Industria Ingeniaritzaren arloko
proiektuak idatzi, sinatu eta garatu
nahi badituzu, Mekanika teknologia
berezian;
– Ingeniaritza termikoarekin, makina
eta mekanismoekin, jariakinekin,
egiturekin, materialekin eta
fabrikazioarekin lotutako
teknologietan sakondu nahi
baduzu.
Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– industria ingeniari tekniko lanetan
aritzeko, Mekanika espezialitatean;
– Industria Ingeniaritzako Masterra
egin, industria ingeniari lanetan
aritzeko;
– beste zeinahi master egin,
ingeniaritza mekanikoko, enpresen
kudeaketako eta abarretako gai
zehatzetan espezializatzeko.

Eman iezaiozu plus bat zure
graduari
Graduak + hizkuntza-murgilketa
• English Learning Programme
(ELP)

GRADUA
INGENIARITZA
ELEKTRIKO ETA
ELEKTRONIKOAN
Interesatzen zaizu, baldin eta:
– Industria Ingeniaritzaren arloko
proiektuak idatzi, sinatu eta garatu
nahi badituzu, Elektrizitatea eta
Industria Elektronika teknologia
berezietan;
– instalazio elektrikoekin, sistema
elektroniko analogiko eta
digitalekin,  sorkuntza elektriko
ohiko eta berriztagarriarekin,
eragintza elektrikoekin,
robotikarekin eta komunikazioekin
lotutako teknologietan sakondu
nahi baduzu.
Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– industria ingeniari tekniko lanetan
aritzeko, Elektrizitatea eta Industria
Elektronika espezialitateetan;
– Industria Ingeniaritzako Masterra
egin, industria ingeniari lanetan
aritzeko;
– beste zeinahi master egin,
ingeniaritza elektriko eta
elektronikoko, enpresen
kudeaketako eta abarretako gai
zehatzetan espezializatzeko.

ING

• Programm für DaF (PDaF)

+info
www.unavarra.es/ets-industrialesytelecos

GRADUA
DISEINU MEKANIKOKO
INGENIARITZAN
(Tuterako campusa)

GRADUA
INDUSTRIA
TEKNOLOGIETAKO
INGENIARITZAN

Interesatzen zaizu, baldin eta:
– industria produktu baten bizitzaziklo osoa kudeatzen ikasi nahi
baduzu;
– instalazio, industria-planta eta
fabrikazio eta automatizazio
proiektuak garatu eta zuzentzeko
gaikuntza lortu nahi baduzu.

Espezialitateak:
• Mekanika.
• Elektrizitatea.
• Industria Elektronika.

Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– Industria Ingeniaritzako Masterra
egin, industria ingeniari lanetan
aritzeko;
– beste zeinahi master egin,
Industria Ingeniaritzako,
enpresen kudeaketako eta
abarretako teknologia zehatzetan
espezializatzeko.

ING

Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– industria ingeniari tekniko
lanetan aritzeko, Mekanika
espezialitatean;
– Industria Ingeniaritzako Masterra
egin, industria ingeniari lanetan
aritzeko.

Interesatzen zaizu, baldin eta:
– Industria Ingeniaritzako
prestakuntza orokorra lortu nahi
baduzu, gradua bukatu ondoren,
industria ingeniari lanetan aritzea
ahalbidetuko dizun masterra
egiteko.

+info
www.unavarra.es/ets-industrialesytelecos

GRADUA
TELEKOMUNIKAZIO
TEKNOLOGIEN
INGENIARITZAN

GRADUA
INFORMATIKA
INGENIARITZAN

Espezialitateak:
• Multimedia eta Ikus-entzunezko
Sistemak.
• Telekomunikazio Sistemak.
• Sistema Elektronikoak.
• Telematika.
Interesatzen zaizu, baldin eta:
– informazioaren eta
komunikazioaren teknologiak
atsegin badituzu, bereziki Internet
eta bere multimedia eta ikusentzunezko inguru guztia.

Interesatzen zaizu, baldin eta:
– enpresentzako softwarea, web
informazio sistemak eta multimedia
sistemak garatu nahi badituzu, eta
sistema informatikoen simulazioan
lan egin nahi baduzu;
– ordenagailu-sareak kudeatzeko,
informatika segurtasuneko,
ikusmen artifizialeko sistema
adimentsuetako eta ezagutza
aurkitzeko datumeatzaritzako
proiektuetan ikertu eta haiek
zuzendu nahi badituzu.
Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– informatikako ingeniari teknikoa
izateko;
– Industria Ingeniaritzako Masterra
egin, eta informatikako ingeniari
lanetan aritzeko;
– beste unibertsitateko master
ofizial batzuk egin, eta ingeniaritza
biomedikoan, enpresen
kudeaketan eta abarretan
espezializatzeko aukera emango
dizutenak.

ING

Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– telekomunikazio ingeniari
tekniko lanetan aritzeko, zenbait
espezialitatetan;
– Telekomunikazio Ingeniaritzako
Masterra egin, telekomunikazio
ingeniari lanetan aritzeko;
– beste unibertsitateko master
ofizial batzuk egiteko,
ingeniaritza biomedikoan, energia
berriztagarrietan, enpresen
kudeaketan eta abarretan
espezializatzeko aukera emango
dizutenak.

Espezialitateak:
• Konputazioa.
• Softwarearen Ingeniaritza.
• Informazioaren Teknologiak.

+info
www.unavarra.es/ets-industrialesytelecos

Interesatzen zaizu, baldin eta:
– zientziaren, medikuntzaren
eta ingeniaritzaren oinarrizko
printzipioak ikasten ongi pasatzen
duen pertsona bazara;
– jakin nahi baduzu nola aplikatzen
den ingeniaritza pertsonen
osasunaren arazo errealak
konpontzeko.
Graduatzen zarenean, aukera
izango duzu:
– softwareko gailu, sistema eta
tresnak diseinatzeko, osasun
arloko arazoei irtenbidea bilatzeko
(instrumentazio biomedikoa,
Informazio eta datuak kudeatzeko
sistemak, protesien diseinuak eta
sistema robotikoak, diagnostikoan
laguntzeko tresnak eta
telemonitorizazioa);
– diziplina anitzeko taldeetan lan
egiteko ingeniaritza bizitzaren
zientziekin eta medikuntzarekin
lotzen duten proiektuetan;
– espezializazio ikasketekin
segitzeko, arlo hauetan:
biomekanika, biomaterialak,
bioinstrumentazioa, bioirudia,
bioseinaleak eta medikuntza
informazioaren kudeaketa.

Eman iezaiozu plus bat zure
graduari
Gradu bikoitzak: trebakuntza
bikoitza
• Telekomunikazio
Teknologien Ingeniaritza
eta Ingeniaritza Biomedikoa
Graduak, nazioartekoagoak
• Industria Teknologietako
Ingeniaritzako nazioarteko
programa
• Telekomunikazio Teknologietako  
Ingeniaritzako nazioarteko
programa
• Informatika Ingeniaritzako
nazioarteko programa
Gradua + espezializazioa
• Informatika Ingeniaritza +
Bideojokoen eta Errealitate
Birtualeko Aplikazioen Garapena
Gradua + Gauzen Internet (IoT)
eta 4.0 Industria

ING

GRADUA
INGENIARITZA
BIOMEDIKOAN

+info
www.unavarra.es/ets-industrialesytelecos

UNIBERTSITATEA, zure
inbertsio hoberena
Babesle izan zaitez!
Ekarpenak ikasleei laguntzeko
programetara, irisgarritasuna
hobetzera eta kultura
proiektuetara zuzenduko dira
www.unavarra.es/mecenazgo
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