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[GOG105] ARLO EMERGENTE BERRIAK
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA
GRADUA

Arloa ESTRATEGIA ETA INNOBAZIOA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 4 Aipamena /
EspezialitateaIzaera HAUTAZKOA

Plana 2013 Hizkuntza ENGLISH

Kredituak 6 Ordu/aste 4,44 Orduak guztira 80 irakastordu + 70 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 MARKUERKIAGA ARRITOLA, LEIRE

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GOC401 - Erakundearen arazoak ikuspegi globalarekin aztertzea, printzipio estrategiko, logistiko eta ekonomikoen eta baldintza teknologiko
arabera mugatuz, eta konpontzeko alternatiba desberdinak baloratzea
GOC402 - Enpresa sektore bat aztertzea diagnostiko estrategikoa eginez (erakunde baten posizionamendu estrategikoa definitzen
laguntzeko)
OROKORRAK
GOCT01 - Produktu berriak ateratzea proposatzea, zuzen planifikatzeko, fabrikatzeko eta kudeatzeko jardunbide egokiak identifikatuz, eta
bizitza ziklo osoan ingurumen eragina minimizatuz
GOCT02 - Proiektuak definitu, planifikatu eta kontrolatzea muga nagusiei dagokienez (denbora, epeak, kostuak, baliabideak…)

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENAE06 - Ingeniaritzako analisia: Ezagutu eta ulertzen dutena produktu, prozesu eta metodoen ingeniaritzaren analisian
aplikatzeko gai izatea.

0,64

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

1,2

ENAE11 - Ikerketa eta berrikuntza: Esperimentuak diseinatu eta egiteko gaitasuna, baita datuak interpretatu eta ondorioak
ateratzeko ere.

0,88

ENAE16 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzaren aplikazio praktikoaren inplikazio guztiez ohartzea. 0,88

ENAE19 - Zeharkako konpetentziak: Erakustea ingeniaritzaren aplikazio praktikoak dakartzan erantzukizunekiko eta gizartean
eta ingurumenean dituen ondorioekiko kontzientzia eta etika profesionalarekin, erantzukizunarekin eta ingeniaritzaren
aplikazio praktikorako arauekin konprometituta egotea.

1,2

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

1,2

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK

  RGO4021  Azaleratzen ari diren enpresa sektoreak azaldu eta argudiatzen ditu.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

Ariketak egitea banaka eta taldean. 5 h. 10 h. 15 h.

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

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 15 h. 15 h. 30 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%50

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

%20

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

%30

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
[!] Prueba de recuperación
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 35 h.
IG - Irak. gabekoak: 40 h.
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OG - Orduak guztira: 75 h.

 

  RGO4022  Industri sektoreen diagnostiko estrategikoak egiten ditu eta alternatiba estrategikoak planteatzen ditu erakunde bat
lehiakor eta iraunkor bihurtzeko.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 15 h. 15 h.

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 15 h. 15 h.

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

Enpresei eta/edo zentro teknologikoei bisitak egitea. 15 h. 15 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko.

%50

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

%20

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

%30

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
[!] Prueba de recuperación
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 45 h.
IG - Irak. gabekoak: 30 h.
OG - Orduak guztira: 75 h.

 

EDUKIAK

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Moodle plataforma

Bibliografia
Emerging Markets: A Review of Business and Legal Issues
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