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[GOY101] INFORMAZIO SISTEMAK
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA
GRADUA

Arloa INFORMAZIO SISTEMAK

Seihilabetea 2 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2013 Hizkuntza ENGLISH

Kredituak 6 Ordu/aste 5 Orduak guztira 90 irakastordu + 60 irak. gabeko ordu = 150 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
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GOC303 - Industri proiektuak edo zerbitzuetakoak gauzatzeko tresnak egoki aplikatzea
GOC306 - Informatika negozioaren estrategiarekin bat etortzea bermatzea, gobernantzarako IKT ereduak erabiliz, erakunde dinamiko eta
berritzaileak diseinatu, garatu eta kudeatzea ahalbidetzeko
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
GOCT02 - Proiektuak definitu, planifikatu eta kontrolatzea muga nagusiei dagokienez (denbora, epeak, kostuak, baliabideak…)
GOCT03 - Tresna ofimatikoak eta informatikoak erabiltzea planifikazio, kudeaketa, kontrol, koordinazio eta antzeko jardueren euskarri gisa
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

ENAE03 - Ezagutza eta ulermena: Bere ingeniaritza adarraren ezagutza egokia, tartean bere eremuko abangoardiako
ezagutzaren bat sartuta.

0,8

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

0,76

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

0,6

ENAE09 - Ingeniaritzako proiektuak: Dauden metodoak ulertzea eta erabiltzeko gai izatea. 0,48

ENAE10 - Ikerketa eta berrikuntza: Bilaketa bibliografikoak egiteko gaitasuna, baita base datuak eta beste informazio iturri
batzuk erabiltzeko ere.

0,48

ENAE12 - Ikerketa eta berrikuntza: Gaitasun teknikoak eta laborategikoak. 0,48

ENAE13 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ekipamendu, tresna eta metodo egokiak aukeratzeko eta erabiltzeko gaitasuna. 0,48

ENAE15 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Aplikagarri diren metodo eta teknikak eta beraien mugak ulertzea. 0,48

ENAE17 - Zeharkako konpetentziak: Modu eraginkorrean funtzionatzea, bai bakarka bai lantaldean. 0,48

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

0,48

ENAE20 - Zeharkako konpetentziak: Erakustea enpresa praktikez eta proiektuak kudeatzeko lanez jabetzen garela, bai eta
arriskuak kudeatu eta kontrolatzeko lanez ere, eta haien mugapenak ulertzea.

0,48

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK

  RGO3033  Lankidetzazko proiektuak kudeatzea ahalbidetzen duten IKT tresnak ezagutzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 14 h. 6 h. 20 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 14 h. 6 h. 20 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%30

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
errepikapenak zuzenketak gehituz
Oharrak:
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Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%20

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%50

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 28 h.
IG - Irak. gabekoak: 12 h.
OG - Orduak guztira: 40 h.

 

  RGO3061  Erabakitze prozesu bati ekiteko, IKT aktiboak eta hautapen irizpideak identifikatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 4 h. 6 h. 10 h.

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 4 h. 16 h. 20 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ikasleek formazio jardueretan nola edo hala banaka zein
taldeka lanen bat egiten badute, horretarako propio
landutako gaitasunen profil batetik abiatuta ebaluatuko dira;
horren barruan kontuan hartuko dira ikaslearen gaitasun
teknikoa, egindako lana, entregatutako dokumentazioa
(txostenak), ahozko aurkezpena, egindako lanaren defentsa
eta ebaluazioetan zehar erakutsitako trebetasuna eta jarrera.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 8 h.
IG - Irak. gabekoak: 22 h.
OG - Orduak guztira: 30 h.

 

  RGO3062  IKT aktiboak enpresa arkitektura batean integratzea, aktibo horiek enpresaren helburuekin lerrokatzea justifikatuz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 1 h. 4 h. 5 h.

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 8 h. 2 h. 10 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 20 h. 10 h. 30 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Formazio ekintzetan ikasleek ariketak eta praktikak egiten
badituzte ebaluatu egingo dira, eta horren abiapuntua izango
dira egindako lana kontuan hartuko duten gaitasunen profil
bat, entregatutako dokumentazioa (txostenak), ahozko
adierazpenerako ahalmena, eta seihilekoan erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%70

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%30

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
errepikatu zuzenketak gehituz eta eskatutakoa gaindituz
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 29 h.
IG - Irak. gabekoak: 16 h.
OG - Orduak guztira: 45 h.

 

  RGO3063  Negozio prozesuak identifikatzen, zehazten eta birdiseinatzen ditu, enpresa dinamiko eta berritzaile bat lortze aldera.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 6 h. 2 h. 8 h.

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 5 h. 2 h. 7 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana, %100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
errepikatu zuzenketak eginez

[GOY101] INFORMAZIO SISTEMAK 2/4  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2015 / 2016 - Ikasgaiaren planifikazioa

lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa.
Oharrak:

Oharrak:

IO - Irakastorduak: 11 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 15 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 /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea. 8 h. 2 h. 10 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: 8 h.
IG - Irak. gabekoak: 2 h.
OG - Orduak guztira: 10 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. 6 h. 4 h. 10 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: 6 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 10 h.

 

EDUKIAK

IKT mapa enpresan

IKTak Proiektuen kudeaketa prozesuen euskarri

IKT tresnen  aukeraketa prozesua

Jarraitu beharreko irizpide eta faseak

Arkitektura enpresariala, ezinbesteko tresna  IKTak Negozioko helburuei lerrokatzeko

Azpiegitura, Datu, Aplikazio, Zerbitzu, Prozesu eta Estrategia geruzak

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Artikulu teknikoak
Moodle plataforma

Bibliografia
(Ez dago bibliografiarik)

[GOY101] INFORMAZIO SISTEMAK 3/4  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2015 / 2016 - Ikasgaiaren planifikazioa

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[GOY101] INFORMAZIO SISTEMAK 4/4  

http://www.tcpdf.org

