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[GIGG05] PERTSONEN KUDEAKETA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 4 Aipamena /
Espezialitatea

ENPRESA

Izaera IBILBIDEA

Plana 2008 Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 6 Ordu/aste 1,06 Orduak guztira 19 irakastordu + 131 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 ELORZA IÑURRITEGUI, UNAI

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
KONPETENTZIAK ECTS

CGI411 - Pertsonak helburu komun bateranzko dinamikan inplikatzea eta gidatzea, egin beharreko lanaren eta horrek behar
dituen ezaugarrien ikuspegi globalarekin, interes indibidualak eta kolektiboak orekatuz.

2,4

CGI412 - Ingurune erreal edo simulatu batean, erabaki estrategikoak hartzea eta/edo erakundearen arazoak konpontzea
teoria, metodo, teknika eta tresnarik egokienak erabiliz eta hobetzeko ekintzak proposatuz, kudeaketaren eremutik abiatuta.

2,8

CGI413 - Merkatuko aukerak identifikatuta, proiektu berriak proposatzea eta kudeatzea, negozio iraunkorraren ikuspegi
globalarekin, bezeroen eta interes taldeen eskakizunei erantzuteko.

0,8

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK

  RGI448  Pertsonen arteko komunikazio prozesu bat interferitzen duten oztopoak gainditzeko estrategiak zehaztea.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 3 h. 43 h. 46 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan 3 h. 6 h. 9 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketa desberdinak egingo dira. Hauetariko batzuk nota
izango dute eta beste batzuk aldiz feedback personala.
Ikasgaia gainditu ahal izateko ezinbestekoa da ariketa
guztiak entregatzea

%40

Ikasgaiaren amaieran besteak beste ikaste emaitza honi
dagozkion galdera teorio desberdinak dituen test erkao
azterketa dago

%60

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Azterketaren kasuan beste azterketa bat, bestela lanekin ez da
arazorik egoten, soilik hobekuntzak
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 6 h.
IG - Irak. gabekoak: 49 h.
OG - Orduak guztira: 55 h.

 

  RGI449  Pertsonen eta taldeen zuzendaritza efikazeko eta efizienteko praktika onak identifikatu eta ulertzea, lidergo
eraldatzailearen bitartez.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 2 h. 6 h. 8 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 2 h. 38 h. 40 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Bakarkako ariketak nota izango du %40

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

%60

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Azterketaren kasuan beste azterketa bat, taldeko lanetan arazorik
ez
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 4 h.
IG - Irak. gabekoak: 44 h.
OG - Orduak guztira: 48 h.
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  RGI450  Pertsonen automotibazioa eta motibazioa lortzeko tresna keta jarduerak identifikatzea eta errekonozimendu sistemak
nola aplikatu ulertzea.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 3 h. 17 h. 20 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%40

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

%60

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Azterketaren kasuan beste azteketa bat, taldeko lanetan arazorik ez
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 3 h.
IG - Irak. gabekoak: 17 h.
OG - Orduak guztira: 20 h.

 

  RGI451  Pertsonen kudeaketaren kontzeptuak eta tresnak ingurune praktiko batean ezartzea.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ariketak egitea banaka eta taldean 3 h. 6 h. 9 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 3 h. 15 h. 18 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ikasgaiaren amaieran test erako kontrol puntua %60

entregatutako ariketak %40

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Konpetentzia guztiak berdin errekuperatuko dira: lan eta kontrol
puntua errepikatuz (nota 4koa baino bajuagoa den kasuetan)
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 6 h.
IG - Irak. gabekoak: 21 h.
OG - Orduak guztira: 27 h.

 

EDUKIAK

1.Sarrera: zer da pertsonen kudeaketa eta zertarako.

2.Pertsonen kudeaketaren ikuspuntu orokorra (maila makroa, antolakuntza maila, talde maila eta maila indibiduala).

3.Pertsonen kudeaketarako prozesuak. 

4.Motibazioen teoriak eta beraien inplantazioa antolakuntzan pertsonen estrategia desberdinen bitartez.

5.Lidergo estilo desberdinak. 

6.Komunikazio eraginkorra.

7.Arazoak gainditzeko estrategiak.

8.Denboraren kudeaketa efikaza.

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaia garatzeko online plataforman dauden scorm-ak erabiliko dira
Klaseko aurkezpenak
Artikulu teknikoak
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