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[GOO102] PERTSONEN KUDEAKETA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA
GRADUA

Arloa ESTRATEGIA ETA INNOBAZIOA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2013 Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 4,5 Ordu/aste 3,89 Orduak guztira 70 irakastordu + 42,5 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 MADINABEITIA OLABARRIA, DAMIAN

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GOC304 - Pertsonak helburu komun bateranzko dinamikan inplikatzea eta gidatzea, egin beharreko lanaren ikuspegi globalarekin, interes
indibidualak eta kolektiboak orekatuz
GOC309 - Arazoak konpontzea eta formulatutako irtenbidearen ondorioak baloratzea, eta arazoak berriro agertzea galaraziko duten ekintzak
planteatzea (irtenbide egonkorra) eta hainbat lantaldetan parte hartzea
GOC310 - Dokumentu mota desberdinak lantzea, aurkeztutako ondorioak eta irtenbideak argudiatuz eta justifikatuz, eta informazioa egoki
komunikatu, aurkeztu eta partekatzea
OROKORRAK
GOCT07 - Zeregin profesionaletan pertsona taldeak koordinatzea eta dinamizatzea, baita horretarako beharrezko bitarteko materialak ere
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

ENAE04 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren testuinguruan diziplina asko sartzen direla ohartzea. 1,56

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

0,88

ENAE08 - Ingeniaritzako proiektuak: Dituzten ezagutzak eskakizun espezifikoak bete behar dituzten proiektuak garatu eta
aurrera eramateko aplikatu ahal izatea.

0,44

ENAE09 - Ingeniaritzako proiektuak: Dauden metodoak ulertzea eta erabiltzeko gai izatea. 0,44

ENAE15 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Aplikagarri diren metodo eta teknikak eta beraien mugak ulertzea. 0,3

ENAE17 - Zeharkako konpetentziak: Modu eraginkorrean funtzionatzea, bai bakarka bai lantaldean. 0,44

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

0,44

  
Guztira: 4,5

IKASTE-EMAITZAK

  RGO3041  Enpresa kulturaren inguruan diagnostikoak egiteko estrategiak zehazten eta programatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 15 h. 4 h. 19 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 10 h. 10 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean. 30 h. 6 h. 36 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%30

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

%70

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
azterketa
Oker egindakoa berregin
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 45 h.
IG - Irak. gabekoak: 20 h.
OG - Orduak guztira: 65 h.
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  RGO3042  Pertsonak garatzeko esku hartzeak proposatzen ditu, enpresaren helburuak lortzen laguntzea xede.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 9 h. 2 h. 11 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 7 h. 5,5 h. 12,5 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 1 h. 8 h. 9 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%40

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

%60

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
gaizki egindakoa berregin
errekuperaketa azterketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 17 h.
IG - Irak. gabekoak: 15,5 h.
OG - Orduak guztira: 32,5 h.

 

  RGO3081  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 txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2,5 h. 2,5 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 2,5 h. 2,5 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Proiektuen ebaluazioa. Horretarako kontuan hartuko dira: (a)
Proiektuaren garapenean zehar, zereginak betetzearen
etengabeko ebaluazioa, norbanakoarena zein taldearena; (b)
Proiektua amaitutakoan, ikasle taldeak emandako soluzioa,
baita dagokion memoria ere; (c) Azkenik, proiektuaren
ahozko defentsa, kontuan hartuta bai lortutako ezagutzak bai
aurkezpenaren kalitatea, printzipioen justifikazio arrazoitua
eta aukeratutako soluzioa proposatzera eraman duten
printzipioak eta amaierako kausak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Zuzen ez dagoena berregin
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 0 h.
IG - Irak. gabekoak: 5 h.
OG - Orduak guztira: 5 h.

 

  RGO3091  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 POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 8 h. 2 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
Gaizki egindakoa berregin
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 8 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 10 h.

 

EDUKIAK
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1. Estrategia eta pertsonen kudeaketa

- Pertsonen kudeaketan prospektiba txostenak: 2020 eta 2035
- Pertsonen "balio estrategikoa"; kolektibo desberdinen logika.

2. Erronka: Nola "askatu" pertsonen energia antolakuntzan proiektu bateratu baten onerako?

3. Neurketak eta diagnostikoak

4. Lidergoaren garapena.

5. Pertsonen kudeaketaren politiken garapena

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

(Ez dago baliabiderik)
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 ROBBINS, STEPHEN P. y JUDGE, TIMOTHY A. Comportamiento
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