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[MEA104] ERAGIKETEN  ZUZENDARITZA
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 2,06 Orduak guztira 37 irakastordu + 38 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 ISASTI LAZKANO, ARGIDER

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
MEC05 - Enpresa baten operazioak efizientziaz kudeatzeko giltzarriak erabiltzea
OROKORRAK
MEC12 - Lanbidean erantzukizunez aritzeko gaitasuna, jarrera kooperatibo eta parte hartzailearekin eta erantzukizun sozialarekin.
OINARRIZKOAK
M_CB6 - Ideiak -gehienetan ikerketa testuinguru batean- garatu edota aplikatzeko unean orijinalak izateko oinarria edo aukera ematen
duten ezagutzak edukitzea eta ulertzea
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

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RA130  Proiektuak kudeatzen diren inguruneetan horniduraren katea kudeatzeko funtsezko alderdiak identifikatzen ditu.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

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, simulazio praktikei, eta
laborategiko praktikei buruz

%50

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

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

 
  

  

  RA131  Produktu edo zerbitzu diskretuen ekoizpena (esaterako, bolumen txikikoak eta barietate handikoak) ahalik eta modurik
efizienteenean kudeatzeko filosofiak eta tresnak identifikatzen ditu.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

7 h. 8 h. 15 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko %50

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
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gaitasun teknikoak ebaluatzeko
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei, simulazio praktikei, eta
laborategiko praktikei buruz

%50

teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 7 h.
IG - Irak. gabekoak: 8 h.
OG - Orduak guztira: 15 h.

 
  

  

  RA132  Kalitatearen tresnak erabiltzen ditu produktu baten ekoizpenak edo zerbitzu baten prestazioak bezeroen espezifikazioak
bete ditzan.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

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, simulazio praktikei, eta
laborategiko praktikei buruz

%50

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

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

 

EDUKIAK

1.Horniketa katearen kudeaketa

2.Lean Manufacturing.

3.Line Backèn ohinarriak

4.Value Stream Mapping (VSM)

5.Etengabeko hobekuntza prozesuari sarrera 

6.Prozesuak hobetzeko Seis Sigma metodoa

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

(Ez dago baliabiderik)

  Bibliografia
6 Sigma. Qué es y cómo aplicarlo a la empresa española. Mariano
prieto Corcoba. Asociación Española para la Calidad (AEC) 2006
Las claves de seis sigma. La implantanción con Exito de una cultura
que revoluciona el mundo empresarial. Peter Pande, Robert
Neuman, Roland Cavanagh. Mc Graw Hill. 2002,
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