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[MHJJ04] BERRIKUNTZA ETA PROIEKTUEN KUDEAKETA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE
MASTERRA

Arloa INDUSTRIA KUDEAKETA.

Seihilabetea 2 Ikasturtea 1 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2010 Hizkuntza CASTELLANO/EUSKARA

Kredituak 4,5 Ordu/aste 3,14 Orduak guztira 56,5 irakastordu + 56 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 URIBETXEBARRIA ANDRES, URTZI

 DOK1-GARMENDIA OCHOANTESANA, ALAINE

 AGIRRE ANTUNEZ, ASIER

 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
MHC11 - Merkataritza eta lan zuzenbideari buruzko ezagutzak izatea
MHC12 - Finantza eta kostu kontabilitateari buruzko ezagutzak izatea
MHC15 - Proiektuen zuzendaritza integratua egiteko gai izatea
MHC16 - Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza teknologikoa kudeatzeko gai izatea
ZEHARKAKOAK
MHC48 - Pertsonekin lan egitea, horiek helburu komun bateranzko dinamikan inplikatuz eta gidatuz, egin beharreko lanaren eta horren behar
dituen ezaugarrien ikuspegi globalarekin (kalitatea, epeak…), interes indibidualak eta kolektiboak orekatuz
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.

0,64

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.

0,64

ENA131 - Ingeniaritzako proiektuak: Produktu (piezak, osagaiak, amaitutako produktuak, etab.), prozesu eta sistema konplexu
berriak proiektatu, garatu eta diseinatzeko gaitasuna, modu osagabean edo gatazkatsuan definitutako espezifikazioekin,
zeinetan hainbat diziplinaren gaineko ezagutza integratu beharko den, kontuan hartuta alderdi sozialak, osasun eta
segurtasunekoak, ingurumenekoak, ekonomikoak eta industrialak; metodologia egokiak hautatu eta aplikatzea edo sormena
erabiltzea proiekturako metodolog

0,64

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

0,64

ENA143 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Gai ekonomikoei, antolamendukoei eta kudeaketakoei buruzko ezagutza eta
ulermen kritikoa (esaterako, proiektuen kudeaketa, arriskuaren eta aldaketaren kudeaketa)

0,64

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

0,64

ENA147 - Komunikazioa eta talde lana: Estatuko testuinguruetan eraginkortasunez talde bateko kide edo lider moduan
funtzionatzeko gaitasuna, taldean egon daitezkeelarik diziplina eta maila desberdinetako lagunak, komunikazio birtualeko
tresnak erabiltzeko aukerarekin.

0,64
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  RMH141  Ekonomia berriaren alorrean, enpresa bateko inobazioaren gestiorako beharrak identifikatu, planifikatu eta ebatzi.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 12 h. 10 h. 22 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Kontrol Puntua %100

Oharrak: Formazio jarduera guztiek (kontrol puntuak, banakako eta
taldeko lanak, etab.) gutxieneko nota bat izan behar dute (gutxienez
5) eta errekuperatzeko aukera bat. Kontrol puntua (PC)
errekuperatzerakoan (RE) azken nota (N) honela kalkulatuko da:
N=0,25*PC+075*RE

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol Puntuaren errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 12 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 22 h.

 
  RMH142  Berrikuntza kudeatzeko tresna eta kontzeptuen aplikazioa inguru praktiko batetan.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea 8,5 h. 12 h. 20,5 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak. 8 h. 6 h. 14 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Kontrol-puntua %30

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

%70

Oharrak: Formazio jarduera guztiek (kontrol puntuak, banakako eta
taldeko lanak, etab.) gutxieneko nota bat izan behar dute (gutxienez
5) eta errekuperatzeko aukera bat. Kontrol puntua (PC)
errekuperatzerakoan (RE) azken nota (N) honela kalkulatuko da:
N=0,25*PC+075*RE Gainditu gabeko lanak, praktikak&#8230;
errekuperatu egin beharko dira eta gehienez 5 notarekin baloratuko
dira.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Talde lanen errekuperaketa
Kontrol-puntuaren errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 16,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 18 h.
OG - Orduak guztira: 34,5 h.

 
  RMH143  Kudeaketa eraginkor eta koherente bat sustatzen duten proiektuen kudeaketako teknika eta metodo desberdinak ezarri

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 8 h. 5 h. 13 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 4 h. 5 h. 9 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Kontrol-puntuak %80

Bakarka zein taldeka burututako lanak (simulazioak) %20

Oharrak: Formazio jarduera guztiek (kontrol puntuak, banakako eta
taldeko lanak, etab.) gutxieneko nota bat izan behar dute (gutxienez
5) eta errekuperatzeko aukera bat. Kontrol puntua (PC)
errekuperatzerakoan (RE) azken nota (N) honela kalkulatuko da:
N=0,25*PC+075*RE Gainditu gabeko lanak, praktikak&#8230;
errekuperatu egin beharko dira eta gehienez 5 notarekin baloratuko
dira.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol-puntuen errekuperaketa
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 12 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 22 h.

 
  RMH144  Proiektu Berritzaileak kudeatzeko beharrezkoak diren kontzeptuen, tresnen eta jarreren aplikazioa inguru praktiko
batean.
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FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak 9 h. 7 h. 16 h.

Proiektuak eta /edo POPBL taldean garatzea, idaztea eta aurkeztea 3 h. 8 h. 11 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 4 h. 3 h. 7 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Kontrol-puntuak %40

PBL seihileko proiektua %40

Bakarka zein taldeka burututako lanak (simulazioak) %20

Oharrak: Formazio jarduera guztiek (kontrol puntuak, banakako eta
taldeko lanak, etab.) gutxieneko nota bat izan behar dute (gutxienez
5) eta errekuperatzeko aukera bat. Kontrol puntua (PC)
errekuperatzerakoan (RE) azken nota (N) honela kalkulatuko da:
N=0,25*PC+075*RE Gainditu gabeko lanak, praktikak&#8230;
errekuperatu egin beharko dira eta gehienez 5 notarekin baloratuko
dira. PBLaren ebaluazioak banakako defentsa bat izango du, zeina
gutxienez 5 notarekin gaindituta egon beharko den azken nota
osatzen duten atalekin batez bestekoa egiteko.

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Kontrol-puntuen errekuperaketa
PBL errekuperaketa proba
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 16 h.
IG - Irak. gabekoak: 18 h.
OG - Orduak guztira: 34 h.

 

EDUKIAK

BERRITZAILETASUNA

Berritzailetasunari sarrera

Berritzailetasun motak

Tendentzi eta aldagaiak Berrikuntzan

Megatendentziak

Sormena

Zaintza teknologikoa

Canvas Negozio eredua

 

PROIEKTUEN KUDEAKETA

Proiektu baten kudeaketaren faseak

- Sarrera: proiektuen inguruneak.

- Definizioa: proiektuaren zehaztapenak eta helburuak.

- Planifikazioa: proiektuaren eta baliabideen antolaketaren diseinua eta eguneratzea.

- Gauzatzea: lanen eta baliabideen koordinazioa.

- Jarraipena eta Kontrola: proiektuaren egoeraren neurketa eta balorazioa.

- Amaiera eta itxieraren kudeaketa

Ingurune Proiektuanitzen kudeaketa

- Gerturapena: ingurune proiektuanitzen ezaugarriak.

- Ingurune proiektuanitzen arazo bereziak.

- Ebazpenaren eraikuntzarako oinarriak.

Kate Kritikoaren metodoa (Critical Chain Project Management):

- Mugen teoriaren (TOC) ikuspegia.

- Proiektu bakarraren planifikazioa.
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- Proiektu anitzen planifikazio integratua.

- Gauzatzearen kudeaketa (Execution Management)

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Ikasgaiko apunteak
Simulazio programak
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