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[GDGG02] BULEGO TEKNIKOA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU
GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA

Arloa KUDEAKETA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 4 Aipamena /
Espezialitatea

ENPRESA

Izaera DERRIGORREZKOA

Plana 2008 Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 6 Ordu/aste 1,33 Orduak guztira [!] 24 irakastordu + 172 irak. gabeko ordu = 196
ordu guztira

IRAKASLEAK
 UNZUETA ARANGUREN, GORKA

 EXPOSITO SALABERRIA, LOREA

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

CGD401 - Produktu berriak ateratzeko proiektuen kudeaketan eta garapenean jarduteko eredurik egokienak identifikatzea
(ingurunearen alderdiak kontuan hartuz).

7,84

  
Guztira: 7,84

IKASTE-EMAITZAK

  RGD408  Pertsonen arteko komunikazio prozesu bat interferitzen duten oztopoak gainditzeko estrategiak zehaztea.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 2 h. 44 h. 46 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketa desberdinak egingo dira. Hauetariko batzuk nota
izango dute eta beste batzuk nota beharrean feedback
pertsonala. Ikasgaia gainditu ahal izateko ezinbestekoa da
ariketa guztiak entregatzea

%40

Ikasgaiaren amaieran besteak beste ikaste emaitza honi
dagozkion galderak jasotzne dituen azterketa bat egingo da.
Hau test erakoa da.

%60

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Lautik behera duten ariketa eta azterketak errekuperatu egingo dira
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 44 h.
OG - Orduak guztira: 46 h.

 

  RGD409  Lidergo eraldatzailearen bidez pertsonak eta taldeak efikaziaz eta efizientziaz zuzentzeko praktika onak identifikatzea
eta ulertzea, gatazken kudeaketan eta negoziazioan oinarrituta, autonomia lortzeko tresnak eta jarduerak identifikatuz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 4 h. 48 h. 52 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Bakarkako ariketa desberdinak burutuko dira. Hauetariko
batzuk nota izango dute besteek aldiz feedback pertsonala.
Ariketa guztiak entregatu behar dira ikasgaia gainditu ahal
izateko

%40

Ikasgaiaren amaieran besteak beste ikaste emaitza honi
dagozkion galdera teoriko desberdinak dituen azterketa
egingo da. Hau test erakoa izango da.

%60

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Laukoa baino nota bajuagoa duten ariketa eta azterketa
errekuperatu beharko dira
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 4 h.
IG - Irak. gabekoak: 48 h.
OG - Orduak guztira: 52 h.
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  RGD410  Proiektuak planifikatu, antolatu eta zuzentzea.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 10 h. 50 h. 60 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 5 h. 20 h. 25 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

kontrol puntuak %75

proiektua %25

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 70 h.
OG - Orduak guztira: 85 h.

 

  RGD411  Produktu berriak ateratzeko oinarrizko arazoak ezagutzea eta jarduteko modu egokiak identifikatzea, horiek zuzen
planifikatu eta kudeatzeko.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 2 h. 6 h. 8 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 1 h. 4 h. 5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

kontrol puntuak %100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 3 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 13 h.

 

EDUKIAK

Gestión de personas 

1. Comunicación eficaz
2. Gestión y resolución de conflictos
3. Liderazgo
4. Motivación y reconocimiento

 

Gestión de proyectos 

  1 .- Gestion de las fases de un proyecto

       - Definición

       - Planificación

       - Ejecución

       - Control y seguimiento

       - Cierre

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaia garatzeko online plataformako scorm-ak erabiliko dira
UNitate didaktikoa

Bibliografia
(Ez dago bibliografiarik)
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