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[MDH201] DISEINU ESTRATEGIKOKO TAILERRA
DATU OROKORRAK

Titulazioa PRODUKTU ETA ZERBITZUEN DISEINU
ESTRATEGIKOKO UNIBERTSITATE MASTERRA

Arloa PROIEKTUA-DISEINUAREN TAILERRA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 1 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2018 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 6 Ordu/aste 3,33 Orduak guztira 60 irakastordu + 90 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 (Ez dago irakaslerik)

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

KOMUNIKAZIO BISUALA
DISEINUAREN METODOLOGIA

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
MDCE01 - Enpresaren testuinguruari gehien lotzen zaion produktu eta zerbitzurako estrategia definitzea, merkatuaren aukerak eta
gizartearen beharrak kontuan hartuta
MDCE02 - Eragileen oraingo eta etorkizuneko beharrak identifikatzea (erabiltzailea, bezeroa, hornitzailea) zerbitzu eta produktu berrien
espezifikazioak definitzeko helburuarekin
MDCE03 - Irtenbide sortzaileak eta iraunkorrak proposatzea (gizartea-ingurumena-ekonomia) produktu eta zerbitzu berritzaileen bidez,
enpresa estrategiari erantzuteko
MDCE04 - Dagoeneko badauden edo azaleratzen ari diren teknologiak, prozesuak eta materialak hautatzea, proposatutako produktu eta
zerbitzuei balioa emateko, bideragarritasun ekonomikoa kontuan hartuta
MDCE05 - Produktu eta zerbitzuen soluzioak prototipatzea eta erabiltzaileekin eta balio katean inplikaturiko beste eragile batzuekin
probatzea
MDCE06 - Produktu eta zerbitzu berriak ateratzeko estrategia definitzea, merkatuan duten posizionamenduaren arabera
MDCE07 - Industria eta zerbitzuetako proiektuak kudeatzea, arazoak konpontzeko jarrera sortzailearekin, taldean lan eginez eta balio
katean inplikaturiko eragileekin lankidetzan arituz
OROKORRAK
MDCB01 - Diseinuko proiektuen garapena eta emaitza modu eraginkorrean eta konbentzitzeko moduan komunikatzea, ahoz, idatziz eta
grafikoki, helburuko publiko espezializatuari zein espezializatu gabeari, ingelesez eta gaztelaniaz
MDCG01 - Produktu eta Zerbitzuen Diseinuaren arloko proiektuak sortu, idatzi, antolatu, planifikatu, garatu eta zuzentzeko gaitasuna
ZEHARKAKOAK
MDTR01 - Diziplina eta hizkuntza anitzeko taldeak gidatzea eta kudeatzea, ikuspegi global eta estrategikoarekin, erabakiak hartzeko orduan
parte hartzea sustatuz
OINARRIZKOAK
M_CB10 - Ikasleak ikasketarako trebetasunak garatzea, hein handi batean modu autozuzenduan edo autonomoan ikasten jarraitu ahal
izateko
M_CB7 - Ikasleek ingurune berri edo ezezagunetan arazoak konpontzen lortutako ezagutza eta konpetentziak aplikatzen jakin dezatela,
haien ikasketen arloari lotutako testuinguru zabalagoetan (edo diziplina anitzekoetan)
M_CB8 - Ikasleak ezagutzak integratzeko eta iritzia formulatzeko zailtasunari aurre egiteko gai izan daitezela, informazio batetik abiatuta,
zeinak, osatu gabea edo mugatua izanik ere, erantzukizun sozialei eta etikoei buruzko hausnarketak ere izango dituen, haien ezagutzaren
eta iritzien aplikazioari lotuta
M_CB9 - Ikasleek ondorioak eta horien oinarrian dauden ezagutzak eta arrazoiak publiko espezializatuei eta espezializatu gabeei
komunikatzen jakitea, modu argian eta anbiguotasunik gabe

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RMD117  Diziplina anitzeko taldeetan lan egitea rol ezberdinak landuz produktu eta zerbitzuaren diseinu prozesuan zehar

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

12 h. 18 h. 30 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)
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aurkezpena eta defentsa teknikoa

IO - Irakastorduak: 12 h.
IG - Irak. gabekoak: 18 h.
OG - Orduak guztira: 30 h.

 
  

  

  RMD118  Bezeroarentzat esanguratsuak izan daitezkeen produktu eta zerbitzu berritzaileak diseinatzea, teknologikoki
egingarriak eta ekonomikoki bideragarriak

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

32 h. 48 h. 80 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 32 h.
IG - Irak. gabekoak: 48 h.
OG - Orduak guztira: 80 h.

 
  

  

  RMD119  Diseinatutako proiektu, produktu eta zerbitzuaren balioa xede taldeari modu eraginkorrean komunikatzea

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

8 h. 12 h. 20 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako lana,
lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa, aurkezpena eta
defentsa teknikoa
Oharrak: Ebaluaketa jarraia, bigarren sehilean.

IO - Irakastorduak: 8 h.
IG - Irak. gabekoak: 12 h.
OG - Orduak guztira: 20 h.

 
  

  

  RMD120  Produktu eta zerbitzuaren diseinu eta garapen prozesua planifikatzea eta berrikustea helburuak betetzen direla
ziurtatzeko.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

8 h. 12 h. 20 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 8 h.
IG - Irak. gabekoak: 12 h.
OG - Orduak guztira: 20 h.
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EDUKIAK

1. Enpresarekin lankidetzan garatutako sei hileko proiektua.

2. Enpresak jarririko erronkak (workshop).

Esperotako emaitzak:

HITO 1: Identifikatutako aukera eta lan lerroak.

HITO 2: Aukerari erantzuna ematen dioten produktu kontzeptuak.

HITO 3: Produktuaren garapena detailean.

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak

  Bibliografia
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=ESTRATEGICO11&ejecuta=35&_ST
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