
Llicenciats o graduats en química, enginyeria química o àrees afins.

Oferta de places: 20

CRITERIS D'ADMISSIÓ

Facultat de Ciències 
master.ciencies@ua.es
965903557
965903781
web.ua.es/va/masters-oficials.html 
ciencias.ua.es/va/estudios/master/quimica-ambiental-i-sostenible.html

ADREÇAT A

INFORMACIÓ I CONTACTE

Tenir un grau o llicenciatura en química, enginyeria química o àrees 
afins

Expedient acadèmic global

Resultats acadèmics en assignatures afins al Màster

Experiència professional

Es reserva el 3 % de les places per a alumnes amb una minusvalidesa 
reconeguda igual o superior al 33 %.

Química 
Ambiental 
Sostenible

Preinscripció: sol·licitud mitjançant formulari electrònic, des de maig fins a 
setembre en diversos períodes, gestionada pel Centre de Formació 
Contínua. Una vegada admés, t'indicarem els passos per matricular-te en 
línia, a la Facultat de Ciències de la Universitat d'Alacant, a través 
d'UACloud CV.

Les taxes de matrícula, les estableix anualment la Generalitat Valenciana 
mitjançant decret del Consell.

+info:   http://web.ua.es/va/continua/masters-universitaris.html

PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA I TAXES
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TÍTOLS DE L'ESPAI EUROPEU D'EDUCACIÓ SUPERIOR



El Màster en Química Ambiental i Sostenible proporcionarà als egressats 
una àmplia formació en aspectes relacionats amb la sostenibilitat, les 
noves fonts d'energia i el control químic del medi ambient. Això els 
capacitarà per a fer una tesi doctoral o incorporar-se a empreses de 
diversos sectors o institucions públiques, als quals aportaran sòlids 
coneixements sobre l'adaptació del coneixement químic a les noves 
exigències socials i legals de sostenibilitat en les activitats humanes.

El principal objectiu del Màster és, per tant, la formació de titulats dotats 
de la comprensió dels mecanismes que influeixen en el medi ambient i del 
compromís ètic necessari per a contribuir a conservar-lo i dels 
coneixements i les habilitats relacionats amb la sostenibilitat des del punt 
de vista de la química.

El caràcter pluridisciplinari del Màster capacita els futurs egressats per a 
ocupar llocs de treball en activitats de naturalesa diferent: indústria 
química, indústries del sector del medi ambient i afins, consultories, 
recerca i docència universitària.

Les competències generals del títol són:

Tenir els coneixements avançats, en diversos camps de la química, que 
són necessaris per a abordar amb profunditat un problema relacionat 
amb la química ambiental i sostenible.
Ser capaç d'avaluar el grau de sostenibilitat d'un procés químic. 
Ser capaç de dissenyar nous processos químics (o modificar els 
existents) que permeten reduir-ne impacte ambiental.
Ser capaç d'interrelacionar coneixements que permeten abordar 
problemes des de diversos punts de vista i enriquir les solucions.
Saber interpretar i aplicar els resultats de la recerca química a nivell 
avançat
Conèixer en profunditat la importància i l'interès social i econòmic de 
la química ambiental i sostenible.
Ser capaç de plantejar solucions a problemes relacionats amb la 
química ambiental i sostenible.
Ser capaç de treballar en equip i comprendre'n la importància.
Mostrar un alt grau de compromís amb l'ètica i la responsabilitat tant 
social com professional.
Tenir habilitats relacionades amb les eines informàtiques, les 
tecnologies de la informació i la comunicació i l'accés a bases de dades 
en línia (bibliografia científica, bases de patents i de legislació).
Tenir habilitats de comunicació oral i escrita en castellà. Ser capaç 
d'elaborar i defensar projectes.

OBJECTIUS DEL MÀSTER I COMPETÈNCIES PLA D'ESTUDIS

Tipus de matèria Crèdits

Obligatòries

Optatives

Crèdits totals

15

27

60

El pla d’estudis del Màster consta d’una càrrega lectiva de 60 ECTS 
(European Credit Transference System), distribuïts en dos quadrimestres de 
30 ECTS.

Resum de les matèries i distribució en ECTS:

Pràctiques externes

Treball de fi de màster

6

12

Mòdul Matèria (tipus) Assignatura ECTS

Fonamental

Especialització

Treball de fi 
de Màster

Química i 
medi ambient 

(Ob.)

Medi ambient
(Ob)

Energia i 
medi ambient 

(Opt)

Química 
Ambiental 

(Opt)

Química 
Sostenible 

(Opt)

Pràctiques en 
empreses (Ob)

Treball de fi
de màster 

(Ob)

Química ambiental avançada

Anàlisi mediambiental aplicada

Seminaris avançats en medi ambient

Legislació mediambiental i sectorial

Projectes de gestió mediambiental

Nous desenvolupaments energètics

3

4

2,5

2,5

3

3

Biomassa 3

Fotoelectroquímica 3

Vector energètic hidrogen I. 
Emmagatzematge i transport

3

Vector energètic hidrogen II. Usos 3

Electroquímica i piles de combustible 3

Química de l’atmosfera 3

Química de la hidrosfera 3

Química del sòl i la litosfera 3

Tècniques avançades d’anàlisi 
medioambiental

3

Qualitat en el laboratori d’anàlisi 
mediambiental

3

Tractament i minimització de residus 3

Seminaris aplicats sobre tractament i 
minimització de residus

3

Química per a una indústria sostenible 3

Laboratori sostenible d’anàlisi 3

Remediació electroquímica 3

Tècniques sostenibles de síntesi 
orgànica

3

Pràctiques en empreses 6

Treball de fi de màster 12


