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DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA INGENIARITZAKO UNIBERTSITATE
MASTERRA

Arloa IKERKUNTZAREN OINARRI
METODOLOGIKOAK.

Seihilabetea 1 Ikasturtea 2 Aipamena /
Espezialitatea

ESPEZIALITATEA: MEKANIKA ESTRUKTURALA
IKERKUNTZAIzaera HAUTAZKOA

Plana 2010 Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 3 Ordu/aste 1,33 Orduak guztira 24 irakastordu + 51 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 ARTETXE AZURMENDI, XABIER

 SOLER MALLOL, DANIEL

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
MHC02 - Fabrikazio sistema integratuak proiektatu, kalkulatu eta diseinatzeko gai izatea
MHC03 - Makinak diseinatu eta saiatzeko gai izatea
MHC05 - Makina eta motor termikoak, makina hidraulikoak eta bero eta hotz industrialeko instalazioak ezagutzea eta horiek diseinatu eta
analizatzeko gai izatea
MHC07 - Sistema elektronikoak eta industri tresneriako sistemak diseinatzeko gai izatea
MHC08 - Ekoizpen automatizatuko eta prozesuen kontrol aurreratuko sistemak diseinatu eta proiektatzeko gai izatea
MHC16 - Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza teknologikoa kudeatzeko gai izatea
MHC19 - Egiturak kalkulatu eta diseinatzeko gai izatea
MHC22 - Instalazioak, prozesuak eta produktuak egiaztatu eta kontrolatzeko gai izatea
MHC23 - Ziurtagiriak, ikuskapenak, egiaztapenak, saiakuntzak eta txostenak egiteko gai izatea
MHC49 - Ariketa original bat indibidualki egin, aurkeztu eta defendatzea; ariketa Industria Ingeniaritzako proiektu integral bat izango da,
izaera profesionalekoa, eta bertan ikasketetan barneratutako konpetentziak sintetizatuko dira.
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
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

ENA125 - Ezagutza eta ulermena: Bere espezialitateko abangoardiako ezagutzak edukitzea, era kritikoan. 0,5

ENA130 - Ingeniaritzako analisia: Bere espezialitatean agertzen hasi diren arlo berrietan problemak identifikatu, formulatu eta
ebazteko gaitasuna.

0,5

ENA144 - Judizioak lantzea: Ezagutzak integratzeko eta kontzeptu konplexuak erabiltzeko gaitasuna, informazio mugatua edo
osatugabe edukita ere, judizioak formulatzeko, horren baitan sartuta erantzukizun etiko eta sozialari buruzko hausnarketa,
bere ezagutzaren aplikazioari eta iritziari lotuta.

0,5

ENA146 - Komunikazioa eta talde lana: Bere ondorioak modu argian eta anbiguotasunik gabe komunikatzeko hainbat metodo
erabiltzeko gaitasuna, baita haien oinarrian dauden oinarri logikoak ere, gaiaren inguruko entzule espezializatuei zein
espezializatu gabeei zuzenduta, testuinguru estataletan eta nazioartekoetan.

1

ENA148 - Etengabeko prestakuntza: Bere etengabeko prestakuntza modu independentean egiteko gaitasuna. 0,5

  
Guztira: 3

IKASTE-EMAITZAK

[MHBB02] TESTU ZIENTIFIKOEN
EKOIZPENA

1/3  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2016 / 2017 - Ikasgaiaren planifikazioa

  RMH238  Dokumentu zientifiko eta teknikoen prozesadoreak erabiliz dokumentuak sortzea.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 3 h. 27 h. 30 h.

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 10 h. 10 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Azken lanaren entrega
Oharrak:

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

 
  RMH239  Gai honek hartzen dituen alorretako lan espezializatuen eta artikuluen egitura identifikatu eta horietako esapideak,
sintaxia, lexikoa eta –oro har- idazkera moduak erabiltzea.

FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte hartzaileetan. 8 h. 8 h.

Proiektuak eta txostenak, banaka zein taldean egindakoak, garatzea, idaztea eta aurkeztea. 3 h. 24 h. 27 h.

EBALUAZIO-SISTEMAK P

Seihilekoko proiektuan eta gradu amaierako lanean ikasleak
entregatutako dokumentazioa, lortutako emaitzak, egindako
aurkezpena eta defentsa teknikoa, eta erakutsitako
trebetasunak eta jarrerak.

%100

Oharrak:

ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Azken lanaren antrega
Oharrak:

IO - Irakastorduak: 11 h.
IG - Irak. gabekoak: 24 h.
OG - Orduak guztira: 35 h.

 

EDUKIAK

Aurkezpena. (4 ordu)

      Sarrera: LaTex vs. Word-OpenOffice

      LaTex instalatzea eta konfiguratzea

      Nire lehen LaTeX dokumentua

      Proiektua: Curriculum vitae-a

Dokumentu baten egitura, artikulua.(4 ordua)

      Dokumentu motak (book, article, etab.)

      Dokumentu baten egitura, artikulua.

      Proiektua: artikulu bati formatua ematea.

Bibliografiaren kudeaketa. (4 ordu)

      Bibliografia kudeatzeko programak.

      Jabref

      Bibtex4Word

      Proiektua: Aldizkari zientifiko bateko eredu bat erabili eta bibliografia gehitu.

Elementu mugikorrak, formulak (LaTex & Word) (4 ordu)
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      Formulen idazkera (in line, centered).

      Erreferentzia gurutzatuak, footnote,...

      Proiektua: Artikulua formulekin osatu.

Elementu mugikorrak, grafikoak (LaTex & Word) (4h)

      Grafikoen formatuak, formatuen arteko bihurketak.

      Grafikoak sortzea, (Matlab, OpenOffice, etab.)

      Proiektuak: artikuluari grafikoak gehitzea.

Dokumentu baten egitura, book, tesia. (4 ordu)

      Aurkibideak, orokorra, irudiak, taulak, ...

      Liburuaren egitura, kapitulua, sekzioa, orrialde-zenbakiak, ...

      Era askotako fitxategien erabilpena, antolaketa, dokumentazioaren kudeaketa (LaTeX).

      MGEPeko tesietako txantiloien erabilpena (LaTeX & Word)

Proiektua: MGEPeko tesietarako txantiloia erabiliz dokumentu bat idaztea.

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Gai guztien aurkezpenak
Behar den softwarea
Moodleeko baliabideak

Bibliografia
The TeXbook by Donald Knuth [1986] (ISBN: 0-201-13447-0).
The LaTeX companion, 2nd edition Frank Mittelbach, Michel
Goossens with Johannes Braams, David Carlisle, and Chris Rowley
Digital typography using LaTeX Apostolos Syropoulos, Antonis
Tsolomitis, Nick Sofroniou
The Not So Short Introduction to LaTeX 2e by Oetiker, Partl, Hyna,
Schlegl [2008] (ISBN: none) pages: xiv+139.
Edición de textos científicos. A Borbón, W Mora, Instituto tecnológico
de Costa Rica
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