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[GICC06] INFORMAZIO SISTEMAK
DATU OROKORRAK

Titulazioa INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa SOFTWAREAREN, INFORAMZIO SIST. ETS
SIST.INTELIGENTEEN INGE.

Seihilabetea 2 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2008 Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 4,5 Ordu/aste 4,14 Orduak guztira [!] 74,5 irakastordu + 38,01 irak. gabeko ordu = 
112,51 ordu guztira

IRAKASLEAK
 LIZARRALDE URRUTIA, MIREN OSANE

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

G2I307 - Enpresaren zerbitzu informatikoa kudeatzeko prozesuak diseinatzea, sozialki iraunkorra izango den negozio
estrategiarekin bat eginda

3,72

G2I310 - Arazo informatikoak autonomia maila handiarekin konpontzea, alternatibak proposatzea, konponbiderik egokiena
hautatu eta justifikatzea, taldean lan egitea, eginkizunak gidatzea eta irtenbideak komunikatzeaz

0,28

G2I309 - Proiektu informatikoak planifikatu, antolatu eta zuzentzea, arazoak aurreikusiz eta bezeroekin eta proiektuaren
garapenen inplikatutako departamentu funtzionalekin harreman positiboak mantenduz

0,44

  
Guztira: 4,44

IKASTE-EMAITZAK

  RGI371  Gai da Informazio Teknologiako zerbitzuen kudeaketan praktika onak aplikatzeko.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 20,5 h. 11 h. 31,5 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 2 h. 7 h. 9 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Errepikapena zuzenketak gehitzen
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 22,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 18 h.
OG - Orduak guztira: 40,5 h.

 

  RGI372  Gai da Informazio Teknologiako zerbitzu baten bizi zikloa zehaztu beharra dagoela ulertzeko, eta zehazteko.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 20 h. 10 h. 30 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%25

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

%75

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
errepikatu aldaketak gehituz
Oharrak:

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

 

  RGI373  Ezagutzen ditu informazio sistemen bilakaera eta AIEen egungo mapa, eta gai da IT soluzioen hautapen prozesu bat
egoki aplikatzeko.
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FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 10 h. 4 h. 14 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 7 h. 2 h. 9 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%25

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

%75

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
errepikapenak zuzenketak gehituz
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 17 h.
IG - Irak. gabekoak: 6 h.
OG - Orduak guztira: 23 h.

 

  RGI391  Arazoa nahiz premia aztertzen du, eta proiektuaren helburuak zehazteko, helburuon lorpena ebaluatzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4 h. ,75 h. 4,75 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 4 h.
IG - Irak. gabekoak: ,75 h.
OG - Orduak guztira: 4,75 h.

 

  RGI392  Proiektua antolatzeko, rol eta funtzio tekniko garrantzitsuenak identifikatzen ditu, eta lortutako lankidetza maila
ebaluatzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 3 h. ,17 h. 3,17 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
errepikatu zuzenketak eginez
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 3 h.
IG - Irak. gabekoak: ,17 h.
OG - Orduak guztira: 3,17 h.

 

  RGI393  Lantaldean ondo integratzen da, benetako testuinguruetan parte hartuz eta kolaboratuz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 3 h. ,17 h. 3,17 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 3 h.
IG - Irak. gabekoak: ,17 h.
OG - Orduak guztira: 3,17 h.
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  RGI3011  Proposatutako soluzioaren euskarri gisa, denetariko informazio iturri fidagarriak erabiltzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 1 h. ,58 h. 1,58 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 1 h.
IG - Irak. gabekoak: ,58 h.
OG - Orduak guztira: 1,58 h.

 

  RGI3012  Eskuratutako informazioa modu kritikoan aztertzen eta ebaluatzen du eta hortik abiatuz informazio propioa sortzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2 h. 1,17 h. 3,17 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1,17 h.
OG - Orduak guztira: 3,17 h.

 

  RGI3013  Benetako ingurune bateko arazoak ebazteko orduan, iniziatiba, autonomia eta gaitasun teknikoa duela erakusten du

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2 h. 1,17 h. 3,17 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 2 h.
IG - Irak. gabekoak: 1,17 h.
OG - Orduak guztira: 3,17 h.

 

EDUKIAK

Informazio sistemak: sarrera

IKT kudeaketa

  -Enpresako arkitekturak

  -ITIL

  -COBIT

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
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Baliabide didaktikoak
Klaseko aurkezpenak
Ikasgaiaren apunteak
Gaiarekin lotutako web orrien kontsultak
Moodle plataforma

Bibliografia
- "Los recursos de Información&#8221; Alfons Cornella Profesor de
ESADE Barcelona. Ed.Mac Graw Hill de Management
- "Implantación de sistemas y tecnologías de la información en las
organizaciones". I.Gil Pechuán,JJG.Bertolín,D.Palacios.
Univ.Politécnica Valencia.
- &#8220;Best Practices in Information Technology. How Corporations
get the most value form Exploiting their digital investments&#8221;,
James W. Cortada, Prentice Hall PRT, 1998
-&#8220;How to survive in the jungle of Enterprise Architecture
Frameworks&#8221; Ed. Trafford, 2005
-&#8220;Gestión de servicios TI, una introducción a
ITIL&#8221;.ISBN: 90-77212-18-3
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