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[GET101] HUMANITATE ETA GIZARTE ZIENTZIAK
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA
GRADUA

Arloa HUMANITATEAK ETA INGURUGIROA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 4 Aipamena /
EspezialitateaIzaera HAUTAZKOA

Plana 2012 Modalitatea Presentziala Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 6 Ordu/aste 5,17 Orduak guztira 93 irakastordu + 57 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 AZPI-KANPANDEGI, HARITZ (HUHEZI)

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
OROKORRAK
GEG07 - Bere lana jarrera kooperatibo, parte hartzaile eta erantzukizun sozialarekin egiteko gaitasuna
ZEHARKAKOAK
GEG02 - Eurek landutako eta defendatutako argudioak edo prozedurak erabiliz, dauzkaten ezagutzak aplikatu ahal izatea, ulertaraztea eta
arazoak bideratzeko ahalmenak erakustea ideia sortzaileak eta berritzaileak behar dituzten lan eremu konplexuetan edo profesional eta
espezializatuetan
GEG03 - Gai izatea datuak eta informazioak biltzeko, gero beraien ondorioak arrazoitzeko erabiltzeko, eta tartean, beharrezkoa eta egokia
denean, maila sozialeko, zientifikoko edo etikoko gaiei buruzko hausnarketa gehituz bere ikasketa eremuaren barruan
GEG05 - Bere ikasketa eremuaren barruan ezagutza, metodologia, ideia, arazo eta irtenbideak mota guztietako entzuleei, espezializatuak
izan zein ez , komunikatzen jakitea hainbat hizkuntzatan

IKASTE-EMAITZAK

  RGE4001  Egungo gizartearen dimentsio ekonomikoa eta soziala analizatzen du ikuspuntu kritikotik.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 10 h. 10 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 21 h. 19 h. 40 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei eta laborategiko praktikei buruz.

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gainditu gabeko lana zuzendu eta berriz entregatu

IO - Irakastorduak: 31 h.
IG - Irak. gabekoak: 19 h.
OG - Orduak guztira: 50 h.

 

  RGE4002  Ingeniari baten lana gizartearen ongizatera egokitzea

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 9 h. 9 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 22 h. 19 h. 41 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa.

%100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gainditu gabeko lana zuzendu eta berriz entregatu

IO - Irakastorduak: 31 h.
IG - Irak. gabekoak: 19 h.
OG - Orduak guztira: 50 h.

 

  RGE4003  Ingeniari baten lanak gizartean duen eragina analizatzen du (ingurumena, iraunkortasun soziala, iraunkortasun
ekonomikoa).
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FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 12 h. 12 h.

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

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 14 h. 19 h. 33 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa.

%100

Oharrak: GBL proiektuaren inpaktuari buruzko lana

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gainditu gabeko lana zuzendu eta berriz entregatu

IO - Irakastorduak: 31 h.
IG - Irak. gabekoak: 19 h.
OG - Orduak guztira: 50 h.

 

EDUKIAK

1. Gizartearen bilakaera eta giza-aldaketak
   Boterearen korrelazioa mundu mailan
   Krisi ekonomikoa
   Krisi energetikoa etra ingurumena (Peak oil)
   Krisi sistemikoa

2. Zientzia, teknologia eta gizartea
   Oinarriak
   Kontzetu nagusiak: Jevonsen paradoxa, zuhurtziaren eta arduraren oinarriak, produktuen bizi-zikloa eta zaharkitze programatua

3. Enpresa eta kooperatibismoa gaur egun
   Enpresaren bilakaera historikoa eta gaurko enpresa
   Ekonomia soziala eta solidarioa
   Euskal kooperatibismoaren lehara, oraina eta geroa

4. Gaur egungo eszenategi energetiko berria
   Gaur egungo eszenategi energetiko berriaren klabeak
   Garapen teknologikoen mugak identifikatu
   Etorkizuneko alternatiba nagusiak identifikatu

5. Ingeniarien enpresa eta lan mundua
   Enpresa eta demokrazia ekonomikoari buruzko hausnarketa
   Gradu Bukeaerako Proiektua enpresaren terminoetan kokatu

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Moodle plataforma
Artikulu teknikoak
Bideoen proiekzioak
Klaseko aurkezpenak
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