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[GDE104] MARKETINA ETA PUBLIZITATEA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU
GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA

Arloa PRODUKTU ETA GIZARTEAREN BILAKAERA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2013 Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 3 Ordu/aste 3,17 Orduak guztira [!] 57 irakastordu + 31 irak. gabeko ordu = 88 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 (Ez dago irakaslerik)

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
OROKORRAK
GDCG06 - Enpresaren produktuak eta zerbitzuak komertzializatzea, bezeroaren beharrei aurrea hartuz
OINARRIZKOAK
G_CB3 - Ikasleek datu esanguratsuak biltzeko eta interpretatzeko gaitasuna izatea (eskuarki beren ikasketa eremuaren barruan), iritziak
emateko eta hausnarketa bat egiteko, izaera sozial, zientifiko edo etikoko gai garrantzitsuetan.
G_CB4 - Ikasleek informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak transmititu ahal izatea publiko espezializatuari zein espezializatu gabeari.

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENAE03 - Ezagutza eta ulermena: Bere ingeniaritza adarraren ezagutza egokia, tartean bere eremuko abangoardiako
ezagutzaren bat sartuta.

0,48

ENAE10 - Ikerketa eta berrikuntza: Bilaketa bibliografikoak egiteko gaitasuna, baita base datuak eta beste informazio iturri
batzuk erabiltzeko ere.

0,72

ENAE11 - Ikerketa eta berrikuntza: Esperimentuak diseinatu eta egiteko gaitasuna, baita datuak interpretatu eta ondorioak
ateratzeko ere.

0,32

ENAE18 - Zeharkako konpetentziak: Metodo desberdinak erabiltzea ingeniarien komunitatearekin eta gizartearekin oro har
modu eraginkorrean komunikatzeko.

0,8

ENAE19 - Zeharkako konpetentziak: Erakustea ingeniaritzaren aplikazio praktikoak dakartzan erantzukizunekiko eta gizartean
eta ingurumenean dituen ondorioekiko kontzientzia eta etika profesionalarekin, erantzukizunarekin eta ingeniaritzaren
aplikazio praktikorako arauekin konprometituta egotea.

0,68

  
Guztira: 3

IKASTE-EMAITZAK

  RGD311  Problemen soluzioan esku hartzen duten aldagaiak aztertzen ditu eta egoera egonkor bat lortzeko ekintzak planteatzen
ditu, hainbat lantaldetan erantzukizuna hartuz, zereginak antolatuz eta planifikatuz, eta kontingentziei aurre eginez

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4 h. 2 h. 6 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluazio jarraitua
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 4 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 6 h.

 

  RGD321  Hainbat motatako dokumentuak lantzen ditu eta horietan arazoa aztertzen eta deskribatzen du, soluzioaren garapena
eta ondorio guztiak argudiatzen ditu eta informazioa aurkezten eta partekatzen du, ahoz zein idatziz, modu etiko eta eraginkorrean

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4 h. 3 h. 7 h.
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EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluazio jarraitua
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 4 h.
IG - Irak. gabekoak: 3 h.
OG - Orduak guztira: 7 h.

 

  RGD372  Merkatu azterketak egiten ditu, segmentazio irizpideak zehaztu eta egoki segmentatzeko

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ariketak egitea banaka eta taldean. 8 h. 6 h. 14 h.

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 8 h. 5 h. 13 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 5 h. 5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ikasleek formazio jardueretan nola edo hala banaka zein
taldeka lanen bat egiten badute, horretarako propio
landutako gaitasunen profil batetik abiatuta ebaluatuko dira;
horren barruan kontuan hartuko dira ikaslearen gaitasun
teknikoa, egindako lana, entregatutako dokumentazioa
(txostenak), ahozko aurkezpena, egindako lanaren defentsa
eta ebaluazioetan zehar erakutsitako trebetasuna eta jarrera.

%60

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%40

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Errekuperaketa mekanismo jarraia
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 21 h.
IG - Irak. gabekoak: 11 h.
OG - Orduak guztira: 32 h.

 

  RGD373  Enpresaren estrategia kontuan hartuz diseinatzen ditu produktuak

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 8 h. 5 h. 13 h.

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 8 h. 5 h. 13 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 4 h. 4 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ikasleek formazio jardueretan nola edo hala banaka zein
taldeka lanen bat egiten badute, horretarako propio
landutako gaitasunen profil batetik abiatuta ebaluatuko dira;
horren barruan kontuan hartuko dira ikaslearen gaitasun
teknikoa, egindako lana, entregatutako dokumentazioa
(txostenak), ahozko aurkezpena, egindako lanaren defentsa
eta ebaluazioetan zehar erakutsitako trebetasuna eta jarrera.

%60

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%40

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Errekuperaketa mekanismo jarraia
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 20 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 30 h.

 

  RGD311  Produktu bat normalizatzeko eta homologatzeko baldintzak identifikatzen ditu.
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FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4 h. 2 h. 6 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluazio jarraitua
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 4 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 6 h.

 

  RGD321  Produktuaren diseinuari lotutako alderdi grafikoak garatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4 h. 3 h. 7 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluazio jarraitua
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 4 h.
IG - Irak. gabekoak: 3 h.
OG - Orduak guztira: 7 h.

 

EDUKIAK

1. Sarrera

2. Industri diseinatzailea eta marketing-arekin harremana

3. Marketing Mix-a

 - Pertsonak, Produktua, Prezioa, Promozioa eta Banaketa

4. Marketing plana

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Klaseko aurkezpenak
Moodle plataforma
Bideoen proiekzioak
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