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[GDJ105] SORMENA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU
GARAPENEKO INGENIARITZA GRADUA

Arloa DISEINUAREN METODOLOGIA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2013 Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 4,5 Ordu/aste 4,42 Orduak guztira [!] 79,5 irakastordu + 53 irak. gabeko ordu = 132,5
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
ESPEZIFIKOAK
GDCE20 - Helburuko publikoari produktuaren balio erantsia jakinaraztea, beharrezko komunikazio bide eta euskarriak egoki erabiliz
OROKORRAK
GDCG04 - Planteatutako soluzio teknikoen eragin soziala eta ingurumenekoa aztertzeko eta baloratzeko gaitasuna
GDCG06 - Enpresaren produktuak eta zerbitzuak komertzializatzea, bezeroaren beharrei aurrea hartuz
OINARRIZKOAK
G_CB2 - Ikasleek ezagutzak beren lanean edo bokazioan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta argudioak landuz eta defendatuz eta
norberaren ikasketa arloan arazoak konponduz frogatu ohi diren konpetentziak edukitzea.
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.

0,4

ENAE05 - Ingeniaritzako analisia: Ezagutu eta ulertzen dutena ingeniaritzako arazoak identifikatu, formulatu eta ebazteko
erabili ahal izatea, ezarritako metodoez baliatuta.

0,56

ENAE06 - Ingeniaritzako analisia: Ezagutu eta ulertzen dutena produktu, prozesu eta metodoen ingeniaritzaren analisian
aplikatzeko gai izatea.

0,6

ENAE09 - Ingeniaritzako proiektuak: Dauden metodoak ulertzea eta erabiltzeko gai izatea. 0,92

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

1,02

ENAE16 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzaren aplikazio praktikoaren inplikazio guztiez ohartzea. 0,2

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

0,4

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.

0,4

  
Guztira: 4,5

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. 6 h. 4 h. 10 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: 6 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 10 h.
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  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. 6 h. 4 h. 10 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: 6 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 10 h.

 

  RGD3021  Egungo joera sozial, ekonomiko eta teknologikoak eta horien bilakaera aztertzen ditu, epe ertain eta luzerako jarduketa
esparruak zehazteko.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 24,5 h. 19 h. 43,5 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 4 h. 4 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: 28,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 19 h.
OG - Orduak guztira: 47,5 h.

 

  RGD333  Egiten dituen analisietan elementu gakoak identifikatzen ditu, eta inplementatu egiten ditu produktuen diseinuan

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 6 h. 6 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 21 h. 18 h. 39 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.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Ebaluazio jarraitua
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 27 h.
IG - Irak. gabekoak: 18 h.
OG - Orduak guztira: 45 h.

 

  RGD311  Produktu bat normalizatzeko eta homologatzeko baldintzak identifikatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 6 h. 4 h. 10 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: 6 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 10 h.

 

  RGD321  Produktuaren diseinuari lotutako alderdi grafikoak garatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo PBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 6 h. 4 h. 10 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: 6 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 10 h.

 

EDUKIAK

1. Arazoak ebazteko prozesua.

2. Arazoak ebazteko prozesuko fase ezberdinentzako erreminta espezifikoak.

3. Berrikuntza. Zer da eta nola baloratu.

4. Prospektiba.

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren transparentziak
Bibliografia

VULLINGS, Ramon. Creativity today. Amsterdam: BIS, 2002
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