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[GIHH01] GIZARTEAREN PENTSAMENDUA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa HUMANITATEAK ETA GIZA ZIENTZIAK
Seihilabetea 1 Ikasturtea 3 Aipamena /

EspezialitateaIzaera HAUTAZKOA
Plana 2008 Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 1.5 Ordu/aste 1,28 Orduak guztira 23 irakastordu + 14,5 irak. gabeko ordu = 37,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 MENDICUTE ERRASTI, MIKEL
 AZPI-KANPANDEGI, HARITZ (HUHEZI)

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

CGI304 - Segurtasun eta Adimen Artifizialeko arazoei erantzuteko algoritmoak eta protokoloak aplikatzea, pertsonen integritatea
bermatzeko

0,32

CGI310 - Arazo informatikoak ebaztea, autonomi maila handiarekin, eta alternatibak proposatzea, irtenbiderik egokiena hautatuz
eta justifikatuz, taldean lan eginez, eginkizunak gidatuz eta irtenbideak komunikatuz

0,24

CGI307 - Enpresan informatika zerbitzua kudeatzeko prozesuak diseinatzea, sozialki iraunkorra den negozio estrategiarekin
lerratuta

0,08

CGI309 - Proiektu informatikoak planifikatzea, antolatzea eta zuzentzea, arazoak aurreikusiz eta proiektuan inplikatuta dauden
bezeroekin eta departamentu funtzionalekin harreman positiboak mantenduz

0,24

CGI301 - Softwareko hainbat kontzeptu, metodo, patroi eta arkitektura aplikatzea, aplikazio informatikoak analizatzeko,
diseinatzeko eta garatzeko, indarrean dauden kalitateko ereduak eta estandarrak betez eta interes taldeei erantzunez

0,32

CGI306 - Sare sozialak eta komunikazioak sustatzeko, aplikazioak garatzen laguntzen eta sistematizatzen dituzten liburutegiak,
APIak, frameworkak eta tresnak erabiltzea

0,28

Guztira: 1,48

IKASTE-EMAITZAK
  RGI369  Gizartearen dimentsio ekonomiko eta sozialari buruzko azterketa egin irizpide kritikoa erabiliz

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 7 h. 4 h. 11 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Eskolakideen aurrean egindako aurkezpenaren ebaluaketa %80

Eztabaidetan parte hartu, norberaren ikuspuntua azaldu eta
eskolakideekin banatu

%20

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Errekuperaketa sistema banakakoa izango da eta irakasleak
emandako testu baten iruskina egin beharko dute
Oharrak: ikasleak, eskola prezentzialetatik at egin beharreko lana
izango da eta irakaslearen laguntza izango du, bai korreo elektroniko,
gela birtual edo aldez aurretik adostutako hitzordutako bilera baten
bitartez.

IO - Irakastorduak: 7 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 11 h.

  RGI370  Ingeniari baten lana egokitu gizartearen ongizatera

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 2 h. 3 h. 5 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 2 h. 3 h. 5 h.

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 4 h. 4 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ahozko adierazpenak klasean %100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Idatzizko kontrol puntua
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 8 h.
IG - Irak. gabekoak: 6 h.
OG - Orduak guztira: 14 h.

  RGI371  Ingeniari baten lanak gizartean duen eragina aztertu (Ingurumena, jasangarritasun soziala, jasangarri ekonomikoa)
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FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ariketak egitea banaka eta taldean 5 h. 4,5 h. 9,5 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 3 h. 3 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ahozko adierazpena gelan %100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 8 h.
IG - Irak. gabekoak: 4,5 h.
OG - Orduak guztira: 12,5 h.

EDUKIAK

Aldaketa aro, aro aldaketa
    Krisi sistemikoa
    Krisi soziala
    Krisi ekonomikoa
    Ingurumen krisia

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Lankin prestatutako material bilduma
Bibliografia

(Ez dago bibliografiarik)
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[GIHH02] DEONTOLOGIA PARA INGENIEROS
DATU OROKORRAK

Titulazioa INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa HUMANITATEAK ETA GIZA ZIENTZIAK
Seihilabetea 1 Ikasturtea 3 Aipamena /

EspezialitateaIzaera HAUTAZKOA
Plana 2008 Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 1.5 Ordu/aste 1,28 Orduak guztira 23 irakastordu + 14,5 irak. gabeko ordu = 37,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 MENDICUTE ERRASTI, MIKEL
 AZPI-KANPANDEGI, HARITZ (HUHEZI)

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

CGI304 - Segurtasun eta Adimen Artifizialeko arazoei erantzuteko algoritmoak eta protokoloak aplikatzea, pertsonen integritatea
bermatzeko

0,32

CGI310 - Arazo informatikoak ebaztea, autonomi maila handiarekin, eta alternatibak proposatzea, irtenbiderik egokiena hautatuz
eta justifikatuz, taldean lan eginez, eginkizunak gidatuz eta irtenbideak komunikatuz

0,24

CGI307 - Enpresan informatika zerbitzua kudeatzeko prozesuak diseinatzea, sozialki iraunkorra den negozio estrategiarekin
lerratuta

0,08

CGI309 - Proiektu informatikoak planifikatzea, antolatzea eta zuzentzea, arazoak aurreikusiz eta proiektuan inplikatuta dauden
bezeroekin eta departamentu funtzionalekin harreman positiboak mantenduz

0,24

CGI301 - Softwareko hainbat kontzeptu, metodo, patroi eta arkitektura aplikatzea, aplikazio informatikoak analizatzeko,
diseinatzeko eta garatzeko, indarrean dauden kalitateko ereduak eta estandarrak betez eta interes taldeei erantzunez

0,32

CGI306 - Sare sozialak eta komunikazioak sustatzeko, aplikazioak garatzen laguntzen eta sistematizatzen dituzten liburutegiak,
APIak, frameworkak eta tresnak erabiltzea

0,28

Guztira: 1,48

IKASTE-EMAITZAK
  RGI369  Gizartearen dimentsio ekonomiko eta sozialari buruzko azterketa egin irizpide kritikoa erabiliz

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 7 h. 4 h. 11 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Aukezpena gelan %80

Eztabaidetan parte hartu, norberaren ikuspuntua azaldu eta
eskolakideekin banatu

%20

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Errekuperaketa sistema banakakoa izango da eta irakasleak
emandako testu baten iruskina egin beharko dute
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 7 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 11 h.

  RGI370  Ingeniari baten lana egokitu gizartearen ongizatera

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 2 h. 3 h. 5 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 2 h. 3 h. 5 h.

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 4 h. 4 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

aurkezpena gelan eta eztabaida eraikitzailea sortu %100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Idatzizko kontrol puntua
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 8 h.
IG - Irak. gabekoak: 6 h.
OG - Orduak guztira: 14 h.

  RGI371  Ingeniari baten lanak gizartean duen eragina aztertu (Ingurumena, jasangarritasun soziala, jasangarri ekonomikoa)
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Ariketak egitea banaka eta taldean. 5 h. 4,5 h. 9,5 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 3 h. 3 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

aurkezpena gelan %100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 8 h.
IG - Irak. gabekoak: 4,5 h.
OG - Orduak guztira: 12,5 h.

EDUKIAK

1. Gizartearen oraina
2. Megatendentziak
3. Pertsonak zientzia eta teknologia

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Bideoak. los amos de mundo
Otro mundo mejor es posible
Ramonet-en testuak

Bibliografia
(Ez dago bibliografiarik)
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