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[MEA103] ZUZENDARIEN LANA ETA ZUZENDARITZA GAITASUNAK
DATU OROKORRAK

Titulazioa ENPRESA BERRIKUNTZA ETA PROIEKTU
ZUZENDARITZAN UNIBERTSITATE MASTERRA

Arloa ?

Seihilabetea 1 Ikasturtea 1 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2016 Modalitatea Presentziala Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 3 Ordu/aste 2,44 Orduak guztira 44 irakastordu + 31 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 ZUBIZARRETA MUGICA, MIREN ITZIAR

 ELORZA IÑURRITEGUI, UNAI

 URIBETXEBARRIA ANDRES, URTZI

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
MEC04 - Pertsonak negozioan emaitza batzuk lortzeko eta beren ongizatea bermatzeko inplika daitezen, giltzarriak hautatzea eta egokitzea,
zuzendarien lanaren osagai nagusiak ulertuz eta zuzendaritzaren berezko trebetasunak eta tresnak aplikatuz.
OROKORRAK
MEC12 - Lanbidean erantzukizunez aritzeko gaitasuna, jarrera kooperatibo eta parte hartzailearekin eta erantzukizun sozialarekin.
ZEHARKAKOAK
MEC14 - Lantaldeak efikaziaz eta efizientziaz gidatzea helburu komuna lortzeko.
OINARRIZKOAK
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
  

  

  RA116  Komunikazio prozesu desberdinak ezartzen ditu, baita gatazkak konpontzeko estrategiak ere, liderraren roletik.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

20 h. 20 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 10 h. 15 h. 25 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 30 h.
IG - Irak. gabekoak: 15 h.
OG - Orduak guztira: 45 h.

 
  

  

  RA117  Ebidentzian oinarritutako erabakiak hartzeko tresnak diseinatu edo erabiltzen ditu, pertsonen, pertsonen jardueraren eta
errendimenduaren arloan.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 6 h. 6 h. 12 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea, banaka edo taldean 8 h. 10 h. 18 h.
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  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz

IO - Irakastorduak: 14 h.
IG - Irak. gabekoak: 16 h.
OG - Orduak guztira: 30 h.

 

EDUKIAK

1) Aurretiazko gogoetak:

&ndash; Demokrazia eta enpresa.
&ndash; Kudeaketan/antolaketan dauden sinismenak.
&ndash; Nola antolatzen dira enpresak eta zergatik (esperimentuak).
&ndash; Nola sentitzen dira pertsonak eta zergatik (esperimentua).

2) Enpresa aldatzea 1: Norbera baino handiagoa den zerbait lortzen laguntzea
&ndash; Propositoa, ikuspegia
&ndash; Zer kudeatuko dut? Prozesuak
&ndash; Nola laguntzen dute nire eguneroko ekintzek helburu horretan? Adierazleak

3) Aldaketa enpresan 2: nola sortu autoerrealizazioa ahalbidetuko duten testuinguruak?
&ndash; Aldaketa-dinamika; non dago aldaketa?
&ndash; Estrategiari erantzuten dioten lan-testuinguru aberastuak (kostuarenak, pertsonalizazioarenak, etab.).
&ndash; Kasuen analisia.

4) Lidergo-gaitasunen ebaluazioa, garapena eta jarraipena.

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Artikulu teknikoak
Moodle plataforma
Klaseko aurkezpenak
Kanpoko ponenteen hitzaldiak
Bideoen proiekzioak
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