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[GOS201] GRADU BUKAERAKO LANA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA
GRADUA

Arloa Alternantziako praktikak

Seihilabetea 2 Ikasturtea 4 Aipamena /
EspezialitateaIzaera GRADU BUKAERAKO LANA

Plana 2017 Modalitatea Presentziala Hizkuntza CASTELLANO/EUSKARA/ENGLISH

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
GOTFG - Ariketa original bat indibidualki egitea eta unibertsitateko epaimahai baten aurrean aurkeztu eta defendatzea; ariketa Industria
Antolaketako Ingeniaritzaren arloko proiektu bat izango da, izaera profesionalekoa, eta bertan ikasketetan barneratutako konpetentziak
sintetizatu eta integratuko dira
ZEHARKAKOAK
GOCTR1 - Diziplina askoko taldeetan eta ingurune eleaniztunean lan egiteko gaitasuna, eta, ahoz zein idatziz, energiaren gaineko ezagutzak,
prozedurak, emaitzak eta ideiak komunikatzeko gai izatea.
GOCTR2 - Bere lana jarrera kooperatibo, parte hartzaile eta erantzukizun sozialarekin egiteko gaitasuna
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

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

0,6

ENAE07 - Ingeniaritzako analisia: Garrantzitsuak diren metodo analitikoak eta modelizaziokoak aukeratzeko eta aplikatzeko
gaitasuna.

1,4

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

1,4

ENAE09 - Ingeniaritzako proiektuak: Dauden metodoak ulertzea eta erabiltzeko gai izatea. 1,4

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

0,6

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

0,6

ENAE12 - Ikerketa eta berrikuntza: Gaitasun teknikoak eta laborategikoak. 0,6

ENAE13 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ekipamendu, tresna eta metodo egokiak aukeratzeko eta erabiltzeko gaitasuna. 0,4

ENAE14 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Teoria eta praktika konbinatzeko gaitasuna, ingeniaritzako arazoak konpontzeko
unean.

0,4

ENAE15 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Aplikagarri diren metodo eta teknikak eta beraien mugak ulertzea. 0,4

ENAE16 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzaren aplikazio praktikoaren inplikazio guztiez ohartzea. 0,4

ENAE17 - Zeharkako konpetentziak: Modu eraginkorrean funtzionatzea, bai bakarka bai lantaldean. 0,6

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

1

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.

0,6

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

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

0,6

  
Guztira: 12

IKASTE-EMAITZAK
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  RGO406  Informazioa modu etiko eta egokian komunikatu, partekatu eta argitaratzen du, aurkeztutako soluzio eta ondorio
guztien garapena justifikatuz eta argudiatuz.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 50 h. 50 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gradu Amaierako Lanaren aurkezpena eta defentsa. %100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 50 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 50 h.

 

  RGO407  Gradu Amaierako Lana dokumentatzen du

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 25 h. 25 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gradu Amaierako Lanaren aurkezpena eta defentsa. %100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 25 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 25 h.

 

  RGO408  Gradu Amaierako Lana azaldu eta defendatzen du

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 25 h. 25 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gradu Amaierako Lanaren aurkezpena eta defentsa. %100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 25 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 25 h.

 

  RGO409  Harremanetarako eta antolaketarako gaitasuna erakusten du Gradu Amaierako Lana lantaldean garatzeko.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 100 h. 100 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gradu Amaierako Lanaren aurkezpena eta defentsa. %100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 100 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 100 h.

 

  RGO410  Lortutako emaitzen ondorioak eta irismena justifikatzen du.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan ebazteko praktikak. 100 h. 100 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gradu Amaierako Lanaren aurkezpena eta defentsa. %100

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)
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IO - Irakastorduak: 100 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 100 h.

 

EDUKIAK
(Ikasgai honek ez du edukirik)

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

(Ez dago baliabiderik)
Bibliografia

(Ez dago bibliografiarik)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[GOS201] GRADU BUKAERAKO LANA 3/3  

http://www.tcpdf.org

