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AURKEZPENA
Zure erakundeko berrikuntza-prozesuen lidergoa hartu nahi duzu datuen analisitik abiatuta? Ikasi horri
buruz ikastaro honetan!

HELBURUAK
• Pertsonen analitikaren zenbait alderdi ezagutzea, autoanalisirako, karreraren garapenerako eta laninguruneetako ikaskuntzarako eta interakziorako.
• Arazoak ulertzearen inguruan sakontzea, abiapuntu gisa hartuta pertsonok produzitzen ditugun
aldagai/datuei buruzko estatistikaren erabilera.
• Datuen analisiarekin loturiko erronkak ebaztea Excel tresna gisa erabiliz.

NORI ZUZENDUA
• Enpresa-erakundeetako eta hirugarren sektoreko erakundeetako ikaskuntza-prozesuen eta
ezagutzaren kudeaketaren arduradunak eta langile teknikoak.
• Erakundearen datuen analisitik abiatuta berrikuntza-prozesuen lidergoa beren gain duten
profesionalak, edozein diziplinatakoak.

PROGRAMA
Ikasi nahi al duzu pertsonok sortzen ditugun datuetatik abiatuta arazoak konpontzen?
People Analytics ikastaroak ikuspegi zabala emango dizu zertarako eta zer testuingurutan lagundu
dezaketen datuek arazoak konpontzen, pertsonen profilen eta haien nortasunaren ezagutzatik hasi, eta
adierazleen garapenera iritsi arte, pertsonek ikasteko eta interakzioan jarduteko duten modua barne.

Programa
Ikastaroa LEGO eredu bati jarraituz egituratu da, hau da, zenbait eduki aukeratu dira, parte-hartzaile
bakoitzaren lan-eremuaren edo interesen arabera.
Gainera, ikasitako ezagutzak praktikara eramateko, zeharkako erronka bati helduko diote ikasleek, Excelek
datuen analitikarako eskaintzen dituen funtzionaltasunekin praktikatuz.
Hona hemen eduki-blokeak:
What is People Analytics?
Nola lortu inpaktua negozioan giza baliabideetatik abiatuta? People Analytics-en erdigunean pertsonak
daude, eta helburua zera da: negozioan inpaktua izatea ekintza eta erabaki egokiak hartuz. Horiexek dira
materia honetan landuko diren bi gakoak.
Who are you?
Bloke honetan, bi modulu bereizi dira:
1. Self Analytics eta psikometria maia: gizadiaren historian zehar nortasuna analizatzeko erabili
diren tresnen aurkezpena.
2. Psikometria modernoa: psikometria eta analitika pertsonalak arakatzea ikuspegi mendebaldarretik
eta gaur egungo tresnak erabiliz.
How do you learn?
Bloke honetan, bi modulu bereizi dira:
1. Learning Analytics: datuak biltzeak eta analizatzeak ikaskuntza-esperientziak hobetzeko
eskaintzen dituen aukeretan murgiltzeko.
2. Reading Analytics: analitika irakurketari eta irakurleen jokaerari begira zein erabilgarria izan
daitekeen ikastea eta, aldi berean, ohartzea dena lotuta dagoela ikasteko daukagun moduarekin.
How do you interact?
Hiru modulu dauzka:
1. Experience Analytics: ikasteko zergatik diren garrantzitsuak esperientziak eta zergatik neurtu,
analizatu eta hobetu behar diren.
2. Organizational Analytics: erakundeen ezagutzan barneratzeko, bai diagnostikoa eginez eta kultura
aztertuz, bai ezagutza kritikoa bilatuz eta erakunde baten ezagutza kudeatzeko tresnak eta
prozesuak ezagutuz.
3. Workplace Analytics: lanaren eta espazio fisikoaren arteko erlazioa lantzea eta ikustea
espazioaren konfigurazioak zuzenean eragiten duela pertsonen jokabidean.
How can you use analytics tools?
• Analytics Tools: informazioaren tratamenduarekin eta datu-baseen eta aginte-koadroen
kudeaketarekin loturiko trebetasunak finkatzea Excelekin lan eginez.

MATRIKULA
Izena emateko, bidali eskaera-orri hau idazkaritza akademikora.
• idazkaritza.huhezi@mondragon.edu
Izena emateko epea: 2021eko apirilaren 11.
Fundaeren bitartez, % 100eko hobaria jaso daiteke.

KOORDINAZIOA
• Agurtzane Martinez: amartinez@mondragon.edu
• Beatriz Garcia: beatriz@teamlabs.es

ERAKUNDEA
TeamLabs ikaskuntza-laborategiarekin elkarlanean diseinatu dugu ikastaro hau.

Formación Profesionales

FINANTZIAZIO ITURRIAK
Ikastaro honetan, FUNDAEren bitartez, % 100eko
hobaria jaso daiteke.
Behar duzun gauza bakarra zure enpresari eskaera
egitea da (erakundeek dute kredituaren hobaria jasotzeko aukera). Hortik aurrera, gure kontu egingo dugu
kredituari dagokion kudeaketa, aholkularitza eta egiaztapena, aholkulari espezializatuen bitartez.

JASOKO DEN TITULAZIOA
Mondragon Unibertsitateko People Analytics ikastaroko parte-hartze ziurtagiria (6 ECTS)

PREZIOA
Alumni elkarteko kideek %10eko deskontua izango dute ikastaro honetan.

INFORMAZIO GEHIAGO
Julene Gorrotxategi
idazkaritza.huhezi@mondragon.edu
600 02 27 20

https://www.mondragon.edu/cursos/eu/people-analytics-espezializazio-ikastaroa

