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DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE
MASTERRA

Arloa INDUSTRIA KUDEAKETA.

Seihilabetea 1 Ikasturtea 1 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2010 Hizkuntza CASTELLANO/EUSKARA

Kredituak 4 Ordu/aste 3,39 Orduak guztira 61 irakastordu + 39 irak. gabeko ordu = 100 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 EGUREN EGUIGUREN, JOSE ALBERTO

 AGIRRE ANTUNEZ, ASIER

 GOMEZ PESCADOR, IRUNE

 DOK2-VIVAR SIMON, MARIA

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
MHC09 - Enpresak antolatu eta zuzentzeko gai izatea
MHC10 - Hainbat antolamendu egiturari estrategia eta plangintzako teknikak eta prozedurak aplikatzeko gai izatea
MHC13 - Zuzendaritzarako informazio sistemak, industri antolamendua, produkzio eta logistikako sistemak eta kalitatea kudeatzeko sistemak
ezagutzea
MHC14 - Lana antolatzeko eta giza baliabideak kudeatzeko gaitasunak. Laneko arriskuen prebentzioari buruzko ezagutzak.
ZEHARKAKOAK
MHC47 - Hainbat alternatibaren artean hautatu eta aplikatzea neurri bat, proposamen bat…, denbora eta modu egokian, egin beharreko
lanen testuinguruan planteatzen diren beharrei eta kontingentziei erantzuteko
OINARRIZKOAK
M_CB10 - Ikasleak ikasketarako trebetasunak garatzea, hein handi batean modu autozuzenduan edo autonomoan ikasten jarraitu ahal
izateko
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
M_CB9 - Ikasleek ondorioak eta horien oinarrian dauden ezagutzak eta arrazoiak publiko espezializatuei eta espezializatu gabeei
komunikatzen jakitea, modu argian eta anbiguotasunik gabe

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENA124 - Ezagutza eta ulermena: Bere espezialitatearen berezko diziplinen gaineko ezagutza eta ulermen sakona, tituluaren
gainerako konpetentziak lortzeko beharrezko mailan.

0,62

ENA127 - Ingeniaritzako analisia: Ingeniaritzako produktu, prozesu eta sistema berriak eta konplexuak analizatzeko gaitasuna,
diziplina askoko testuinguru zabalago batean; analisi, kalkulu eta esperimentaziorako ezarritako metodorik egokienak hautatu
eta aplikatzea, baita metodo berritzaileak ere, eta analisi horien emaitzak era kritikoan interpretatzea.

0,53

ENA129 - Ingeniaritzako analisia: Modu osatugabean, edo gatazkatsuan, definitutako ingeniaritzako problemak identifikatu,
formulatu eta ebazteko gaitasuna; problemok hainbat soluzio baliagarri izan ditzakete, eta, horregatik, kontuan hartu beharko
dira bere diziplinatik harantzago doazen beste ezagutza batzuk, eta kontuan hartu beharko dira ondorio sozialak, osasun eta
segurtasunekoak, ingurumenekoak, ekonomikoak eta industrialak. Analisi, kalkulu eta esperimentaziorako metodorik
egokienak hautatu eta ap

0,53

ENA136 - Investigación e innovación: Capacidad y destreza de alto nivel para proyectar y llevar a cabo investigaciones
experimentales, interpretar datos con criterio y extraer conclusiones.

0,53

ENA137 - Ikerketa eta berrikuntza: Bere espezialitateko teknologiarik aurreratuen aplikazioari buruz ikertzeko gaitasuna. 0,62

ENA138 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Teknika aplikagarrien eta analisi, proiektu eta ikerketako metodoen eta horien
mugen gaineko ezagutza osatua.

0,53

ENA145 - Judizioak lantzea: Jarduera tekniko edo profesional konplexuak edo hurbiltzeko ikuspegi berriak behar dituzten
proiektuak kudeatzeko gaitasuna, hartutako erabakien erantzukizuna bere gain hartuz.

0,62

  
Guztira: 4

IKASTE-EMAITZAK

  RMH113  Historian zehar egon diren eta gaur egun dauden industri antolakuntzako ildo ezberdinak deskribitzeko gai da, bai
antolakuntza seriatuentzat eta baita diskretuentzat ere.
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FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 1 h. 5 h. 6 h.

Tailerretan eta/edo laborategietan praktikak egitea. 19 h. 4 h. 23 h.

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 5 h. 4 h. 9 h.

Klasetako teoria 2 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

Oharrak: Gainditu gabeko lanak, praktikak&#8230; errekuperatu
egin beharko dira eta gehienez 5 notarekin baloratuko dira.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Lanaren errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 27 h.
IG - Irak. gabekoak: 13 h.
OG - Orduak guztira: 40 h.

 

  RMH114  Gaur egunean eta etorkizunean konpetitzeko beharrezkoak diren fabrikazio estrategia ezberdinak enumeratu eta
deskribatzeko gai da.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 5 h. 3 h. 8 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 1 h. 1 h. 2 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Klasean emandako kasu erreal baten azterketa %30

Lanaren lehen entrega %30

Lanaren azken entrega %40

Oharrak: Lanaren ebaluazioak aurkezpena edukiko du eta bertan
ahozko defentsa bat egongo da.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Lanen errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 6 h.
IG - Irak. gabekoak: 4 h.
OG - Orduak guztira: 10 h.

 

  RMH115  Fabrikazio estrategia ezberdinak maximizatze aldera, produkzioa antolatzeko gai da, antolakuntza industrialeko ildo
ezberdinak kontutan hartuta.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 15 h. 10 h. 25 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 2 h. 2 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 1 h. 2 h. 3 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ikasleek formazio jardueretan nola edo hala banaka zein
taldeka lanen bat egiten badute, horretarako propio
landutako gaitasunen profil batetik abiatuta ebaluatuko dira;
horren barruan kontuan hartuko dira ikaslearen gaitasun
teknikoa, egindako lana, entregatutako dokumentazioa
(txostenak), ahozko aurkezpena, egindako lanaren defentsa
eta ebaluazioetan zehar erakutsitako trebetasuna eta jarrera.

%100

Oharrak: Lanaren ebaluazioak banakako defentsa bat izango du,
zeina gutxienez 5 notarekin gaindituta egon beharko den azken nota
osatzen duten atalekin batez bestekoa egiteko.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Egindako lanen errekuperaketa
Oharrak:

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

 

  RMH116  Antolakuntzako politika ezberdinak (erosketan, ekoizpenean, pertsonen kudeaketan, distribuzioan,...) irakurri eta
berplanteatzeko gai da era egokian arrazoitu eta defendatuz ekoizpeneko estrategia arrakastatsua izan dadin.
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FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 6 h. 6 h. 12 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 2 h. 2 h. 4 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 2 h. 2 h. 4 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Lanaren lehen entrega %45

Lanaren entrega finala %55

Oharrak: Lanaren ebaluazioak banakako defentsa bat izango du,
zeina gutxienez 5 notarekin gaindituta egon beharko den azken nota
osatzen duten atalekin batez bestekoa egiteko.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Bakarkako edo taldeko lanaren errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 10 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 20 h.

 

EDUKIAK

1) Antolakuntza industrialaren ikuspuntu historikoa.

2) Gaur egungo egoeraren analisia; etorkizunera begirada; eragina hemengo enpresatan.

3) Iraunkorrak eta konpetitiboak izateko fabrikazioko estrategia desberdinak.

4) Estratejien ezarpena: industria antolakuntzaren konfigurazioa estrategia desberdinei erantzutzeko.

5) Konklusio orokorrak.

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Simulazio programak
Ikasgaiko apunteak
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