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[GOU105] PRAKTIKAK ENPRESAN I
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA
GRADUA

Arloa KANPO PRAKTIKAK

Seihilabetea 1 Ikasturtea 4 Aipamena /
EspezialitateaIzaera HAUTAZKOA

Plana 2013 Hizkuntza ?

Kredituak 12 Ordu/aste 16,67 Orduak guztira 300 irakastordu + 0 irak. gabeko ordu = 300 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 (Ez dago irakaslerik)

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GOC403 - Dauden irteera eta alternatiba profesionalak identifikatzea eta baloratzea, bai antolaketaren ikuspegitik, bai lege eta lan ikuspegitik
ere
GOC404 - Egoerak eta arazoak analizatu, kudeatu eta ebaztea, testuinguru ireki eta aldakorretan, alternatibarik egokienak aukeratuz,
erantzukizunak onartuz eta lantalde desberdinetan parte hartuz
GOC405 - Egoera bakoitzerako egokia den dokumentazio zientifiko-teknikoa sortzea, aurkeztutako emaitza eta konponbideak argudiatuz eta
justifikatuz, eta informazioa egoki komunikatu, aurkeztu eta partekatzeko modua aukeratzea
GOC406 - Gradu Amaierako Lana dokumentatzea, azaltzea eta defendatzea
GOC407 - Harremanetarako eta antolaketarako gaitasunak eta gaitasun teknikoak erakustea, Gradu Amaierako Lana modu autonomoan eta
lantaldean garatu ahal izateko. Lortutako emaitzen ondorioak eta irismena justifikatzea
OINARRIZKOAK
G_CB1 - Ikasleek bigarren hezkuntza orokorraren oinarritik abiatzen den ikasketa arlo batean ezagutzak eta ulermena dituztela erakustea;
maila hori testu liburu aurreratuetan oinarritzen bada ere, beste hainbat alderdi ere hartzen ditu, eta horietako bat da ikasketa eremu
horretako abangoardiatik datozen ezagutzak daudela.
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.
G_CB5 - Ikasleek aurrerago ikasketei autonomia maila handiarekin ekiteko beharrezko ikasketa trebetasunak garatzea.

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENAE01 - Ezagutza eta ulermena: Bere ingeniaritza adarraren azpian dauden printzipio zientifiko eta matematikoak ezagutu
eta ulertzea.

1,2

ENAE04 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren testuinguruan diziplina asko sartzen direla ohartzea. 1,2

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

1,2

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.

1,2

ENAE15 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Aplikagarri diren metodo eta teknikak eta beraien mugak ulertzea. 1,2

ENAE16 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzaren aplikazio praktikoaren inplikazio guztiez ohartzea. 1,2

ENAE17 - Zeharkako konpetentziak: Modu eraginkorrean funtzionatzea, bai bakarka bai lantaldean. 1,2

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

1,2

ENAE21 - Zeharkako konpetentziak: Etengabeko prestakuntzaren premia onartzea eta gai izatea geure borondatez
prestakuntza hori egiteko.

1,2

  
Guztira: 12

IKASTE-EMAITZAK

  RGO4041  Egoera eta arazo irekiak eta aldakorrak aztertu, kudeatu eta bideratzen konpontzen ditu, eta lantaldeetan parte hartu,
koordinatu eta dinamizatzen ditu, dagozkion erantzukizunak bere gain hartuz, arazoak detektatu eta konponduz eta baliabideak
kudeat

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 300 h. 300 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
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Gaitasun teknikoa, proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa.

%100

Oharrak:

Proiektuaren errepikapena
[!] Repetición del proyecto
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 300 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 300 h.

 

EDUKIAK

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

(Ez dago baliabiderik)
Bibliografia

(Ez dago bibliografiarik)
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