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20/21 ikastaroa zalantza askorekin hasi genuen, ezezagunaren eremuan. Pandemiak Covid-19 ez
zuen etenik, eta txertoak urrun zeuden oraindik. Gure lehentasuna, beti bezala, pertsona izan
zen: ikasleak eta langileak. Gure misioa ahalik eta ondoen bete nahi izan genuen, aurrez aurre,
bi kolektiboen osasuna arriskuan jarri gabe, eta ikasturtea hasi aurreko hilabeteetan horretarako
prestatzen aritu ginen, espekulaziorik gabe: gelak eta departamentuak zabaltzea distantziak
mantentzeko, lokal sozial eta ikasgela berriak prestatzea, Ikastetxe Nagusia banakako geletan
egokitzea, gaixorik edo konfinatuta dauden ikasleen urrutiko prestakuntza bermatzeko bitartekoak eskuratzea, jarduerak diseinatzea segurtasun neurriak betetzen laguntzeko, etab.
Ikasturtearen itxierarekin batera, balantzea egiteko eta 20/21eko memoria hau aurkezteko unea
iritsi da. Gure ikasleen eta horretan lan egin dugun 658 pertsonen ahaleginari eta portaera
eredugarriari esker, esan dezakegu egoera zail hau ahalik eta ondoen kudeatzen jakin dugula.
Kutsatzeak saihestea lortzeaz gain, MGEP izan da 20/21 ikasturtean presentzialtasun handiena
ahalbidetu duen unibertsitateko prestakuntzako hezkuntza zentroa Euskadin.

MGEP izan
da 20/21
ikasturtean
presentzialtasun
handiena
ahalbidetu duen
unibertsitateko
prestakuntzako
hezkuntza
zentroa
Euskadin

Aurreko 19/20 ikasturtearekin alderatuta, MGEPen dimentsio globala (39,1 M€) %3 handiagoa
izan da. Hazkunde hori prestakuntza arautuaren arloan gertatu da batez ere, ingeniari, teknikari
eta profesional gehiago prestatu ditugu-eta.
•
•
•

2.345 ikasle Ingeniaritzan, aurreko ikasturtean baino %3 gehiago.
258 ikasle Lanbide Heziketan, %4 gehiago.
14.500 ordu Etengabeko Prestakuntzan, aurreko ikasturtean baino %16 gehiago.

Krisiak ikerketa eta transferentzia jardueretan eragin handiagoa izan arren, jarduerei eustea lortu
dugu, eta industriari eta gizarteari, oro har, ezagutzak transferitzeko dugun misioa bete dugu.
Horrela, 15,9 M€-ko dimentsioa lortu dugu I+Tn, aurreko ikasturtean baino %2,6 gutxiago.
Arizmendiarrietak zioenez, "benetako aberastasuna gure nortasunaren garapen integralean"
dago. MGEPek bere gaitasunaren %7,3 prestakuntzan eta gaikuntzan eman du ikasturte honetan.

URTEKO TXOSTENA

3

20/21 izan da, halaber, 20/21 eta 23/24 aldi estrategiko berrirako ezarritako erronkak martxan jartzeko ikasturtea; hurrengo atalek horretan sakontzen dute, eta honako grafiko hauek adierazle
garrantzitsu batzuen bilakaera erakusten dute:
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Ezinbesteko hiru gakok azaltzen dituzte emaitza on horiek: MGEP osatzen duten pertsonen inplikazioak; gure aliatu diren enpresen konplizitate sendoak, batez ere MONDRAGON Korporazioarenak
eta bere kooperatibenak; eta erakundeen sostengu egonkorrak, batez ere Eusko Jaurlaritzarenak
(Hezkuntza Saila eta Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako Saila) eta Gipuzkoako Foru
Aldundiarenak.
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INGENIARITZA
Bereziki aipagarria da MGEPeko langileek nahiz ikasleek
erakutsi duten jarrera eta egin duten lana, ikasturteak aurrera
egin zezan eta ahalik eta eragin akademiko txikienarekin buka
zedin.

Presentzialtasuna lehenestearen alde egin dugu, zuhurtziaz eta osasunari lehentasuna emanda.
Horretarako, lehen mailako ikasleen presentzialtasunaren alde egin zen hasieratik, eta gainerako
ikasmailak pixkanaka sartzen joan ziren, eta abenduan, seihilekoko proiektuak garatzeko unean,
presentzialtasuna erabatekoa zen.
Hala eta guztiz ere, gogoratu behar da birusa presente zegoela eta horregatik eredu hibridoa
une oro egon zela, modu presentzialean egoterik ez zeukaten ikasleei irakaskuntza bermatu
ahal izateko. Formatu hibrido horren adibide dira konfinatu behar izan ziren 6 ingeniaritza
klaseak, konfinatuta egon arren etxetik telematikoki jarraitu ahal izan zituzten eta.
Bereziki aipagarria da MGEPeko langileek nahiz ikasleek erakutsi duten jarrera eta egin duten
lana, ikasturteak aurrera egin zezan eta ahalik eta eragin akademiko txikienarekin buka zedin.
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20/21 ikasturtean, Graduko 9 titulu eskaini dira, Masterreko 7 titulu, eta Doktorego titulu bat,
guztiak ere Europako Goi mailako Hezkuntza Esparrura egokituak (EGHE). Hona hemen Arrasate,
Goierri, Orona-Ideo (Galarreta) eta AS Fabrikeko (Zorrozaurre) campusetan eskaini diren titulazioak:

Ingeniaritza Mekanikoko Gradua
Industria Diseinuko eta Produktu Garapeneko Ingeniaritza Gradua
Industria Antolamenduko Ingeniaritza Gradua
Industria Elektronikako Ingeniaritza Gradua
Informatika Ingeniaritzako Gradua
Energiaren Ingeniaritza Gradua
Industria Prozesuetako Ekoteknologietako Ingeniaritza Gradua
Biomedikuntzako Ingeniaritzako Gradua
Ingeniaritza Mekatronikako Gradua
Enpresa Berrikuntza eta Proiektuen Zuzendaritzako Unibertsitate Masterra
Produktuen eta Elkartutako Zerbitzuen Diseinu Estrategikoko Unibertsitate
Masterra
Industria Ingeniaritzako Unibertsitate Masterra
Energia eta Potentziako Elektronikako Unibertsitate Masterra
Teknologia Biomedikoetako Unibertsitate Masterra
Datuen Analisi, Zibersegurtasun eta Hodeiko Konputazioko Unibertsitate
Masterra
Robotika eta Kontrol Sistemetako Unibertsitate Masterra
Ingeniaritza Aplikatuko Doktoregoa

Ibilbide duala
Ibilbide duala
Ibilbide duala
Ibilbide duala
Ibilbide duala
Ibilbide duala
Ibilbide duala
Ibilbide duala
Titulu duala

Eurace zigilua
Eurace zigilua
Eurace zigilua
Eurace zigilua

Ibilbide duala
Ibilbide duala
Ibilbide duala
Ibilbide duala

Eurace zigilua

Ibilbide duala
Ibilbide duala

UNIBASQ Agentziarekin elkarlanean (Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko Agentzia), Irakasleen eta Ikertzaileen (II) ebaluazioa burutu da beste urte batez,
DOCENTIA Programaren esparruan. Programaren baitakoa da II langileen irakaskuntza jardueraren
balorazioa, horretarako honako irizpide hauek kontuan hartuta: jarrera, ekimena eta nabarmentasuna
eta erantzukizun maila. Laugarren urte honekin, jada 122 II ebaluatu dira guztira, eta guztiek jaso dute
aldeko ebaluazioa.
Graduko 40 ikasle eta Masterreko 106 izan dira ibilbide edo titulu Dualari ekin diotenak, UNIBASQek
egiaztatutako Unibertsitateko Prestakuntza Dualeko jarduerak osatzen dituzten Ingeniaritzako 14
tituluetan. Horrenbestez, dagokien ibilbidea bukatzean, hautagaiak dira Dual Zigilua lortzeko.
Era horretan, urrats bat gehiago eman dugu 50 urte baino gehiagoko historia duen gure eredu
Dualean, honako helburu hauekin: gure ikasleentzat kalitatezko esperientziak indartzea, enpresen
beharrak aintzat hartzea eta definitzen ari diren irizpide europarrak jarraitzea.
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Bestalde, ANECArekin (Kalitatea Ebaluatzeko eta
Egiaztatzeko Agentzia Nazionala) elkarlanean
arituz eta gure graduak eta masterrak EUR-ACE®
Nazioarteko Kalitate Zigiluaren arabera egiaztatzeko estrategiarekin jarraituz, Ingeniaritza
Mekaniko eta Elektronikoko Gradu titulazioek
lortu zuten zigilu hori 20/21 ikasturtean. Horrela,
beraz, 5 dira Nazioarteko Kalitate Zigiluaren
arabera (EUR-ACE® zigilua) egiaztatutako titulazioak.

GRADUKO
IKASLEAK

1.829

Gazte trebatuak prestatzea da gure egitekoa,
eta 2.274 ikaslek, hau da, iazko ikasturtean baino
%3 gehiagok garatu dute Ingeniaritzako jarduera
akademikoa, honako maila hauetan:
• Ingeniaritzako Gradua: 1.829
• Masterra: 394
• Doktoregoa: 122

MASTERREKO
IKASLEAK

394
DOKTOREGAIAK

122

Ikuspuntu kualitatibotik, azpimarratzekoa da
European Institute of Innovation and Technology
- EIT Manufacturing erakundearekiko lankidetza, Robotikako eta Kontrol Sistemetako
Unibertsitate Masterreko titulaziorako master
bikoitza eskaintzeko. Lankidetza horren bidez,
ikasleek unibertsitate partner baterako mugikortasuna lortzen dute, eta, aldi berean, titulazio
bikoitza eta EITren zigilua eskuratzen dituzte.
Ikasturte honetan, halaber, eskaintza akademikoa hedatzen laguntzen duten hiru titulu berri
diseinatzen aritu da. Hauek dira hiru titulu berri
horiek: Ingeniaritza Fisikoa eta Matematikoa,
Eragiketa Logistiko eta Produktiboen
Zuzendaritzako Unibertsitate Masterra eta
Energia Sistema Adimendunen Unibertsitate
Masterra. Titulu berri horien bidez, egungo eta
etorkizuneko arazoak konpontzeko gaitasuna
duten pertsonak prestatzeko dugun helburura gehiago hurbildu nahi dugu, betiere gure
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inguruko enpresen beharrei erantzuten saiatuz, horiek baitira titulazio horietatik ateratzen direnen
etorkizuneko enplegatzaileak.

CAMPUS BERRIA
ZORROZAURREN
(BILBO)

Gainera, Ingeniaritza Fisiko eta Matematikoa Gradua Zorrozaurren egongo da (Bilbo), Mondragon
Unibertsitateak AS Fabrik campus berria ireki baitu bertan ikasturte honetan. Ingeniaritza fakultatea
badago jada campus horretan, titulazio batekin, Ingeniaritza Mekatronikoko titulazioarekin, alegia.
Somorrostro prestakuntza zentroarekin lankidetzan egiten ari da titulazio hori. Lehen urte honetan,
41 ikasle hasi dira ikasten campus berri horretan.

AS Fabrik

Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta MONDRAGONen laguntzari esker, STEAM (Science, Technology,
Engineering, Arts and Mathematics) bokazioak sustatzeko estrategiarekin jarraitzen dugu, eta
lurraldeko eragileak inplikatuta STEAM konpetentziak sozializatzea helburu duten bi ekimen berri
azpimarratzea komeni da: ZTIM Gizarteratu eta MONDRAGON ZtimHub proiektuak. Proiektu horren
barruan, ekintza ugari egin dira, hala nola:
•
•
•
•
•

Zientziaren Astea, 6 ikastetxetako 350 ikaslek parte hartuta.
Emakumeak eta Neskak Zientzian Nazioarteko Eguna, 15 ikastetxetako 450 ikaslek parte hartuta.
Bizikletaren Nazioarteko Eguna, 6 ikastetxetako 414 ikaslek parte hartuta.
Enpresarekiko jarduerak, 245 ikaslek parte hartuta.
Inspiring Women hitzaldiak, 10 ikastetxetako 300 ikaslek parte hartuta.

Horretaz gain eta Covid-19a gorabehera, MGEPek hirugarren urtez jarraian antolatu zuen First Lego
League Euskadi Mondragon ekitaldia, STEAM helburuaren ildotik. Guztira 350 gaztek parte hartu
zuten proiektuak prestatzeko hamabi txostenetan, eta 150 gaztek lehiaketaren egunean.

IKASTURTEAN
IKASKETAK ETA
LANA UZTARTU
DITUZTEN
INGENIARITZAKO
IKASLEAK

283

Gure ezaugarri nagusia zera da: prestakuntza praktikoa eta enpresaren mundutik hurbil dagoena
eskaintzea, gero eta nazioartekoagoa den esparru batean. Ingeniaritzako 283 ikasle izan dira guztira
20/21 ikasturtean ikastea eta lan egitea uztartu dituztenak. Bestalde, 20/21 ikasturtean zehar Gradu/
Master Amaierako Lana egin duten ikasleak 446 izan dira guztira, eta horien %75ek baino gehiagok
enpresetan egin dute lan hori. Datu esanguratsua da, kontuan hartuta Covid-19aren inpaktua oraindik
presente dagoela eta gure helburua ikasleei kalitatezko proiektuak bermatzea dela, maila teknologikokoak, ikaslearen profil profesionalera egokituak, ondo zehaztutako helburuekin eta dimentsio
URTEKO TXOSTENA
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egokiarekin. Bestalde, ERASMUS+ mugikortasun programaren, mugikortasun alde biko hitzarmenen
edo unibertsitate enpresa hitzarmenen bidez, Gradu/Master Amaierako 74 Lan egin dira, batez ere
Europako herrialdeetan, hala nola Frantzian, Alemanian, Suedian, Txekiar Errepublikan, Polonian,
Belgikan eta Irlandan.

ATZERRIAN
ESPERIENTZIA
BAT BIZI DUTEN
INGENIARITZAKO
IKASLEAK

110

Hirugarren zikloko (Doktoregoa) jarduera trinkoa izan da, eta horren ondorioz 122 doktoregai ari dira
beren tesiak garatzen. 18 tesi irakurri dira, horietatik 15ek CUM LAUDE aipamena lortu dute eta 3k
Nazioarteko Doktorearen aipamena.
Nazioarteko Harremanen jarduerak, 20/21 ikasturtean, aurreko ikasturtean adierazitako ekintzak garatzen jarraitzen du. Ikasturte honetan 110 ikaslek izan dute atzerriko esperientzia, ikasketa, proiektu
eta Doktoregoko mugikortasun programen bitartez. Bestalde, atzerriko eta estatuko 16 ikaslek egin
dituzte ikasketak Goi Eskola Politeknikoan, ERASMUS+ eta SICUE programen barruan, eta unibertsitateen arteko hitzarmenen bitartez. Kopuruak ikusita, argi dago pandemiak mugikortasun programa
guztietan izan duela eragina.
Ondo egindako lanaren adierazgarri dira MGEPeko ingeniaritzatik irtendako azken ikasleekin egindako bi enplegagarritasun inkesten emaitzak: Lanbidek 2020ko abenduan 16/17 ikasturtean ikasketak
amaitu zituzten 215 ikasleri egindakoa, non ikasleen %10 langabezian dagoela adierazten baita;
Ikerfelek 19/20 ikasturtean irtendako guztien %44ri egindakoa, non Gradu eta Master tituluak dituztenen artean %7 langabezian daudela adierazten baita.

Biteri Ikastetxe Nagusiak Covid-19 egoerara egokitu ditu bere instalazioak, gela guztiak banakako gela gisa eskaintzeko. 106 ikaslek hartu dute ostatu, eta Ikastetxe Nagusian erabilgarri
zeuden leku guztiak bete dira.
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LANBIDE
HEZIKETA
Pertsonak Lanbide Heziketako ikasketetan gaitzea da gizartearekin dugun misioaren zati garrantzitsu bat. 20/21 ikasturtean, 258 ikasle prestatu dira inguruko sektore industrialari zuzenean lotutako Goi Mailako Prestakuntza Zikloetako titulazioetan, hala nola hauetan: Fabrikazio Mekanikoa,
Elektrizitatea eta Elektronika, Informatika eta Komunikazioa, eta Instalazioa eta Mantentze lanak.
•
•
•
•
•

IKASLE
KOPURUA

258

Goi Mailako Teknikaria Mekatronika Industrialean.
Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko Goi Mailako Teknikaria.
Fabrikazio Mekanikoko Ekoizpenaren Programazioko Goi Mailako Teknikaria.
Sareko Sistema Informatikoen Administrazioko Goi Mailako Teknikaria.
Industria Automatizazio eta Robotikako Goi Mailako Teknikaria.

Azpimarratzekoa da Industria Automatizazio eta Robotikako bigarren ikasturteko bigarren taldea
abiatu dela, zeina iazko ikasturtean planifikatu baitzen.
Bestalde, MONDRAGON Korporazioarekin eta Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketako
Sailburuordetzarekin elkarlanean, jarraitzen dugu eskaintza partziala egiten Mekatronika
Industrialean prestatzeko (ikasketak eta lana uztartuz), MONDRAGON korporazioko kooperatibetako eta inguruko beste enpresetako langileen trebakuntza beharrei erantzuna emateko. Guztira
15 langile ari dira gurekin prestatzen.
Eusko Jaurlaritzak bultzatutako Goi Mailako Heziketa Zikloetako ikasleentzako prestakuntza
DUALeko programa bat ere badaukagu. Ikasteko eredu hori oso aberatsa da, gaitasunak lan giroan
eskuratzen baitira. Gure aldetik, argia da programa horren alde egiten dugun apustua. MGEPen,
ikasleen eta enpresen arteko harremana oso sendoa da, eta horri esker lortzen da gure ikasleek
eta enpresek oso emaitza pozgarriak eskuratzea. Covid-19ak eragindako pandemia eta krisi ekonomikoa Dual programarako faktore erabakigarriak izan badira ere, ikasturte honetan 24 ikaslek
eskuratu dute titulua programa horretan, titulua eskuratu duten ikasle guztien %23k egin du lan
eta beste 49k programa hasi dute lehen ikasmaila amaitzean. Prestakuntza Dualean, 32 enpresak
hartu dituzte Goi Mailako Heziketa Zikloetan genituen ikasleak.
Ikasturte honetan, Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren berrikuntza proiektuen deialdian oinarrituta, berrikuntza teknologikoko 6 proiektu garatu ditugu Tknikarekin (Lanbide Heziketarako
Berrikuntza Zentroa) eta Hetelekin (Gizarte Ekimeneko Lanbide Heziketako Ikastetxeen Elkartea).
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GOI MAILAKO TEKNIKARIA
MEKATRONIKA INDUSTRIALEAN
FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUKO
GOI MAILAKO TEKNIKARIA
FABRIKAZIO MEKANIKOKO EKOIZPENAREN
PROGRAMAZIOKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA
SAREKO SISTEMA INFORMATIKOEN
ADMINISTRAZIOKO GOI MAILAKO TEKNIKARIA
INDUSTRIA AUTOMATIZAZIO ETA ROBOTIKAKO
GOI MAILAKO TEKNIKARIA

PRESTAKUNTZA
DUALEAN
GOI MAILAKO
HEZIKETA
ZIKLOETAKO
IKASLEAK
HARTU
DITUZTEN
ENPRESAK

32

Oraindik ere Lantegi Digital eta Konektatuko nodoaren lidergoa dugu, Tknikarekin batera, LHko
Sailburuordetzak aginduta, eta, horrela, Euskadiko LHko Ikastetxeak bideratzen ditugu 4.0
Industriak dakartzan erronkei erantzunak ematera.
Gainera, Lanbide Heziketako ikaskuntza-irakaskuntzako metodologia aktiboetan aurrera egin
dugu, Tknikak bultzatutako ETHAZI proiektuaren inguruan. Ikasteko metodo horretan lanean
jarraitzen dugu erronka berriak garatuz, non enpresek gero eta protagonismo handiagoa duten.
Horretaz aparte, titulazio bakoitzaren prestakuntza ibilbideak definitu dira, eta, horrela, gure ikasleak orientatu dira prestakuntzan jarraitu beharreko hainbat bidetan.
Lanbide Heziketatik irtendakoei dagokienez, lan poltsan izena emandako ikasleen tasa %2,91koa da.
Okupazioari dagokionez, ikasleen %75 lanean ari dira, edo ikasten ari dira Shareweb plataforman
erregistratutako datuen arabera. Hetelekin batera garatutako ekimena da Shareweb plataforma.
Ezin bukatu esan gabe MGEPek ahalegin handia egiten jarraitu duela Lanbide Heziketako jardueran gure ikasleen prestakuntza Covid-19ak eragin duen konfinamendu egoerara egokitzeko,
eta gure ikasleak ikasturte hasieran aurreikusi ziren gaitasunak lortzeko gauza izatea lortu duela.
Zentzu horretan, eskertzekoa da irakasleek, ikasleek eta gainerako langileek egin duten ahalegina
ikasturte hasieran planifikatutako ikasketa plana osatu ahal izateko.
Itunpeko ikastetxea garen aldetik, Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketa eta Etengabeko
Ikaskuntzako Sailburuordetzarekin ditugun harremanez gain, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta
Lanbidek sustatutako hainbat programatan ere parte hartzen dugu.
Harremanak ditugu eskualdeko zein eskualdetik kanpoko zentro eta elkarteekin. Beste batzuen
artean, azpimarratzekoa da Hetelen dugun parte hartzea, Euskal Herriko eskualde askotan presentzia duten gizarte ekimeneko Lanbide Heziketako Zentroen Elkarteko kide garen heinean.
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ETENGABEKO
PRESTAKUNTZA
20/21 ikasturtean 2.297 profesionalek parte hartu dute
egindako 229 prestakuntza programetan, eta guztira 14.500
prestakuntza ordu eman dira.
Gero eta gehiago dira neurrira egindako prestakuntza egitera hurbiltzen diren enpresak,
garapen profesionaleko plan batekin eta metodoak eta tresnak aplikatzeko jarraipenarekin
konbinatuz. Ikasturtean zehar, 266 enpresak jarri dute konfiantza gugan. Unibertsitateko 88
irakaslek eta kanpoko 33 adituk lagundu dituzte profesional horiek ikasketa prozesuan, eta
gogobetetzearen batezbesteko nota 8,61 izan da.
Industria Antolamenduaren esparruan, 20/21 ikasturtean honako bi jarduera hauei ekin
zitzaien Arrasaten: Ekoizpen Zuzendaritzako Master Profesionalaren XXIX. edizioa eta
Mantentze lanen Kudeaketako Ikastaro Aurreratuaren XIX. edizioa. Gainera, hainbat
ikastaro eskaini eta jardunaldi antolatu dira eta horietan adituek zenbait tresna, metodologia
eta praktika on aurkeztu dituzte, industria antolamenduaren esparruan.

GOGOBETETZEAREN
BATEZ
BESTEKO NOTA

8,61

Proiektuen zuzendaritza funtsezko konpetentzia da gure enpresen garapenerako, aldaketa
eta berrikuntza proiektuen barruan zati ezinbestekoa baita. 20/21 ikasturtean PMP (Project
Manager Professional) Ziurtagirirako Programaren beste edizio bat eman da, Bilboko
Merkataritza Ganbararekin elkarlanean. Dagoeneko 230 profesionalek baino gehiagok eskuratu
dute ziurtagiria. Ikasturte honetan hainbat prestakuntza eman dira irekian eta mintegiak
ere bai. Gero eta gehiago dira neurrira egindako prestakuntza saio horiek egiten dituzten
enpresak. Gainera, ezartzeko eta lagun egiteko fase bat txertatzen da prestakuntzaren zati
gisa.
Ikasturte honetan, "Ezarri Kanbanen bidezko proiektuen kudeaketa, proiektuak
epean lortzeko" ikastaroaren lehen edizioa egin da, eta, horren bidez, parte hartzen duten
enpresek jardunbide azkarrak baliatu ahal izan dituzte beren proiektuak kudeatzeko.
Era berean, Proiektuen Kudeaketako ikastaro aurreratu baten bigarren edizioa gauzatu
da, online eta ingelesez.
Ingeniaritza Mekanikoko jakintza arloaren barruan 20 ikastaro ireki eta 26 in-company ikastaro
eman dira honako gai hauek ardaztzat hartuta: diseinu mekanikoa, konformazioa, mekanika
aplikatua, mekanizazioa, materialak, fabrikazio prozesuak, mantentze lanak eta beste batzuk.
URTEKO TXOSTENA
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Azpimarratzekoa da streaming bidezko 5 ikastaro egin direla, eta Kataluniako, Valentziako
Erkidegoko edo Kantabriako enpresetako profesionalak joan direla ikastaro horietara online
formatuan.
Industria Diseinuaren arloan, ikasturte honetan "Design Pills MONDRAGON: pertsonengan
oinarritutako diseinuaren lanbide eremua hurbilduz" jardunaldia egin da, 56
pertsonaren parte hartzearekin.
20/21 ikasturtean, Industria Fabrikazio Gehigarriko Masterraren III. edizioa egin da,
Lortekekin eta Goierri Eskolarekin lankidetzan. Edizio honetan 16 ikaslek parte hartu dute, eta
horiek praktikak eta master amaierako proiektua egin dituzte hainbat enpresatan. Prestakuntza
horren balorazioa oso positiboa izan da bai ikasleen aldetik, bai enpresa laguntzaileen aldetik.
Gure inguruko enpresa guztiak bezala, MGEPeko IKT taldea ere egoera berrira egokitu behar
izan da. Geldialdi txiki baten ondoren, online formatuko jarduerari ekin zitzaion berriro.
Horri esker, 50 ekitaldi baino gehiago antolatu ahal izan ditugu, 1.700 parte hartzaile baino
gehiagorekin. Erreferentziako kongresuak ere antolatu eta eman dira, hala nola Indusmedia
eta Indussec (300 lagunek baino gehiagok eman dute izena online formatuan).
Segurtasun neurri aktibo guztiekin, 23 barnetegi teknologiko egin dira Industria 4.0,
Turismo, Datuen Analisi, Marketin Digital, Zibersegurtasun eta Eraldaketa Digitalaren gaietan.
Prestakuntza osatzeko, IKT irakasle taldeak enpresa ugariri lagundu die marketin digitaleko
tresna, metodologia eta estrategia horien aplikazioan (ekintzarako prestakuntza).
20/21 ikasturtean zibersegurtasunari buruzko prestakuntza saioen eskaintza handitu da, eta
Segurtasun Eskema Nazionaleko Unibertsitateko Aditu ikastaroa eman da. SENaren
helburua da baliabide elektronikoak erabiltzeko segurtasun politika ezartzea, eta informazioa
behar bezala babesteko oinarrizko printzipioek eta gutxieneko baldintzek osatzen dute. Bere
aplikazio eremua administrazio publikoak eta horiei zerbitzuak ematen dizkieten enpresa
pribatuak dira. Lehen edizio honetan estatu osoko 15 ikasle izan ditugu eta eskolak online
eman dira. Landutako gai bakoitzean espezializazio maila oso altuak dituzten 10 irakaslek parte
hartu dute.
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Business Intelligence, Power BI datuak aztertzeko eta bistaratzeko tresnaren
arrakastaren ondorioz (15 tailer baino gehiago eman dira), espezializazio ikastaro bat jarri da
martxan, bai aurrez aurreko formatuan, bai online formatuan. Arrakasta bikaina izan du lehen
edizio honetako bertaratu kopuruari begira zein balorazioei begira, eta datorren ikasturtean
errepikatzea espero dugu.
Eraldaketa digitalaren eta IKT tresnen erabileraren arloan (konexio digitala), ikastaro berri
bat diseinatu, programatu eta eman da flipped formatuan (online edukiak, aurrez aurreko
saioak eta tutoretzak), gamifikazio gehiago (ariketak, jolasak eta bukaeran scape-room bat).
Aurreko urteetan bezala, graduko titulazio berriak ezartzean sortutako eskaerari erantzuten
jarraitu dugu, eta aurten Ingeniaritza Mekanikoko Gradura eta Industria Ingeniaritza
Elektronikoko online Gradura egokitzeko ikastaroen beste edizio bat abiarazi da, non 20
profesionalek hartu duten parte.
20/21 ikasturtean, Lanbidek egindako deialdien barruan, zortzi izan dira profesionaltasun
ziurtagiriarekin lotuta eman diren ikastaroak: Fabrikazio mekanikoko produktuen diseinua;
txirbil harroketa bidezko mekanizazioa; urradura, elektrohigadura eta prozedura berezien
bidezko mekanizazioa; fabrikazio mekanikoko produkzioaren kudeaketa; mekanizazioko,
konformazioko eta muntaketa mekanikoko produkzioa; ekipo industrialen mantentze eta
muntatze mekanikoa; pieza polimerikoen eta aleazio arinen produkziorako moldeen fabrikazioa;
eta automatizazio industrialeko sistemen proiektuen garapena. Hiru ikastaro horietan 4.160
prestakuntza ordu eman dira guztira, eta 104 pertsonak hartu dute parte.
Azkenik, 20/21 ikasturtean zehar, 21/22 ikasturterako prestakuntza berriak diseinatu dira, eta
nabarmentzekoak dira Hidrogenoaren Teknologiei buruzko Unibertsitate arteko
Masterra eta Silver Economyrako Ekintzailetza Teknologikoko Masterra. Informazio hori
guztia web plataforma honetan kontsulta daiteke: www.mondragon.edu/profesionales.
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IKERKETA ETA
TRANSFERENTZIA
Mondragon Goi Eskola Politeknikoan
transferentzia jardueratik datozen diru
sarrera guztiak ahuldu egin dira, Covid-19aren
inpaktua dela-eta enpresek zailtasunak izan
baitituzte I+Gko ahaleginari eusteko, eta hori
igarri da MGEPi proiektu gutxiago kontratatu
zaiolako. Hala ere, garrantzitsua da epe
luzerako lankidetzazko ikerketako programak
ezartzea eta mantentzea, eta MGEPek
enpresa laguntzaileekin duen konpromisoari
eutsi dio. MGEPen uste dugu I+G funtsezkoa
dela krisi horretatik indartuta ateratzeko, eta
garrantzitsua dela enpresek I+Gn ahaleginak
egiten jarraitzea eta, era berean, administrazioak
berak hartutako konpromisoa sendotzea, bere
politika publikoetan eta estrategietan islatuz.
Zentzu horretan, uste dugu MGEPek zeregin
garrantzitsua duela, ikerketarako duen
gaitasunagatik eta ezagutza transferitzeko
duen ereduagatik. Testuinguru zail horren
barruan ere MGEP gai izan da ikerketaren eta
ezagutza transferentziaren jarduera indartzen
jarraitzeko, 20/21ko ikasturtean ere. Alde
batetik, badirelako enpresa batzuk gugan
konfiantza jarri eta eurekin batera ikertzen
jarraitzea nahi izan dutenak, eta, bestetik,
ikerketa proiektuetarako hainbat deialditan
asmatu egin dugulako, bereziki Europan,
Gipuzkoako Foru Aldundian eta Eusko
Jaurlaritzako Lehiakortasun Sailean.
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MGEP gai izan da
ikerketaren eta ezagutza
transferentziaren jarduera
indartzen jarraitzeko, 20/21ko
ikasturtean ere

Pandemiaren eraginez, ikasturteko azken
hilabeteetan I+Tko diru sarrerak murriztu
badira ere, (%2,6 gutxiago iazko ikasturtearekin
alderatuta, iaz gure maximo historikoa lortu
genuen eta), 15,9 milioi euro izan dira ikerketan
eta transferentzian erabilitakoak. Kopuru
horren erdia, gutxi gorabehera, inbertsio
pribatutik dator; gainerakoa, berriz, I+Gko
lehiazko deialdietan lortutako diru sarreretatik.

Ezagutzaren transferentzian lortu ditugun kopuruei esker enpresekin harreman gehien duen
unibertsitatea gara, enpresek finantzatutako ikerketaren ehunekoari dagokionez; gainera,
hainbat azterlanek Berrikuntzan eta Transferentzia teknologikoan ondoen baloratutako
unibertsitatea garela diote. Esate baterako, U-Multirankek (2021) “bikaintzat” jotzen gaitu
honako parametro hauek kontuan hartuta: iturri pribatuetatik ikerketarako lortutako sarrerak
edo ikerketarako kanpo finantzazioa. Berriro ere, gakoetako bat izan da MGEPeko ikertzaileek
euren gaitasun teknologikoak eta enpresaren beharrak lerrokatzen jakin izan dutela. Enpresari
ematen diogun balioaren froga nagusia da enpresek, gehienbat industria enpresek, finantzatzen
duten ikerketa horren erdia, gutxi gorabehera, epe luzerako lankidetzazko ikerketa programa
bat egoteari lotuta dagoela. I+Tko lankidetzazko programa horien barruan, askotariko proiektuak
lantzen dira, hasi oinarrizko ikerketa bideratuko proiektuetatik eta produktu, prozesu eta
zerbitzu berritzaileak sortzen dituzten industria ikerketako eta garapen esperimentaleko
proiektuetaraino. Gainera, epe luzerako harreman batek aukera ematen digu gure ikerketarik
oinarrizkoena eta enpresaren estrategia lerrokatzeko, baita behar den talentua prestatzeko
ere. Horrek guztiak eraginkortasun egiaztatua duen eredu bat ematen digu enpresen beharrei
erantzun integral eta diziplina askokoa ematean, ezagutzaren sorkuntza eta transferentzia
eraginkortasunez koordinatuz. Euren sektoreetan liderrak diren enpresekin lantzen dugu eredu
hau; enpresa horien artean daude: Orona (garraio bertikala), Ingeteam (energia), Osagaien
Dibisioa (etxetresna elektrikoak), CAF Taldea (trena, autobus elektrikoa eta hibridoa), Velatia
Taldea (energia); AMPO (energia), ITP AERO (aeronautika), Fagor Arrasate (ekipamendu
ondasunak), Matrici (ekipamendu ondasunak), Batz (ekipamendu ondasunak), Shuton
(ekipamendu ondasunak), Ederlan Taldea (automobilgintza), Goizper (ekipamendu ondasunak),
MSI (automatizazioa), Sener (ingeniaritza), Arestant (biltegiratze soluzioak), GH (garabiak eta
osagaiak), Open Cloud Factory (zibersegurtasuna), Irurena (kimika) edo Grifols (osasuna);
baina baliabide gutxiago duten eta arreta pertsonalizatua eskatzen duten enpresekin ere
dihardugu: ETEak, Ulma Embedded Solutions (txertatutako sistemak), Ubikare (osasuna), Ekide
(ingeniaritza), Developair (SW garapena),…
Lehiazko deialdietan gure oinarrizko ikerketa finantzatzeari dagokionez, CRUEren I+TC
txostenak adierazten du hirukoiztu egiten dugula unibertsitateetako irakasle eta ikertzaileen
finantzaketaren batez bestekoa. Lehiazko proiektuen artean, Elkartek eta Gipuzkoako Foru
Aldundia aipatu behar dira bereziki, horietan emaitzak oso azpimarragarriak izan baitira.
H2020an, esparru programa honen azken urtea izanik, gainerako deialdiak ez dira gure
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gaitasunekin hainbeste egokitu, eta emaitzak ez dira beste urte batzuk bezain onak izan.
Horizon Europe programa berriarekin, zalantzarik gabe, Europan parte hartzeko aukera berriak
ireki dira. Horrelako proiektuek aukera ematen digute ezagutza sortzen eta gure I+T taldeak
enpresaren beharrekin bat datozen esparru zientifiko eta teknologikoetan trebatzen jarraitzeko.
Ez da ahaztu behar deialdi horietan RCVTIko beste eragile batzuekin eta Euskadiko enpresekin
lan egiten dela, eta, beraz, gure industrian duen eragina maximizatu egiten dela. Gehienak
garraioan, manufaktura aurreratuan eta 4.0 Industrian kokatutako proiektuak dira, hau da,
Euskadiko Espezializazio Adimenduneko Estrategiaren (RIS3) funtsezko eremuetakoak.
Deialdietako zifra batzuei begiratuta, ikusten dugu Europako deialdietan ikerketaren eta
transferentziaren jarduerarako lehiazko deialdietan bereganatutako kanpo sarreren %35,6 lortu
ditugula; guztira, 36 proiektu aktibo dira, eta horietako zazpitan liderrak gara. Halaber, aipagarria
da Gipuzkoako Foru Aldundiaren deialdietan lortutako finantzaketa, lehiazko deialdietako
ikerketa eta transferentziako aurrekontuaren %17,3 baita, 20 proiektu aktiborekin. Eusko
Jaurlaritzako Lehiakortasun Sailaren azken deialdian, 42 Hazitek proiektutan gaude presente
(horietako 8 estrategikoak dira), bai eta 3 Elkartek proiektutan ere (horietako batean liderrak
gara). Elkartek deialdiaren kasuan, deialdi horretatik lortu dira ikasturte honetan ikerketa eta
transferentzia jarduerarako lehiazko deialdietan bereganatutako kanpo sarreren %34. Azkenik,
ez dugu ahaztu behar Hezkuntza Saila, MGEPen ikerketa ere lagundu baitu 1,7 milioi eurorekin,
lehiazko deialdien eta ez lehiazkoen artean.
Proiektu horiek guztiek ahalbidetzen digute produkzio zientifikoa areagotzen, eta 20/21
ikasturtean 73 artikulu argitaratu dira Jornal Citation Report-en (JCR) indexatutako aldizkarietan,
bai eta GII-GRIN-SCIEn (GGS) inpaktua izan duten dokumentuak ere. Gure argitalpenak
nabarmendu egiten dira (U-Multirank, 2021) industria bazkideekin batera egindako lanengatik.
Emaitza horien zatirik handienak martxan dauden tesiekin du zerikusia, eta MU-GEPeko
ikertzaileek garatzen duten lan onaren adierazleak dira. Nabarmentzekoak dira, halaber, irakurri
diren 18 doktore tesiak eta martxan diren 122ak. Tesi horietako asko eta asko erakunde pribatuek
finantzatuta daude.
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak finantzatzen duen Espezializazio Plana da gure Ikerketa
eta Transferentzia Taldeek ezagutzaren abangoardian jarraitzeko ezinbesteko tresna bat,
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eta aurreko ikasturtean mantentzea lortu da. Doktoreen Plana da 16/17 ikasturtean martxan
jarritako ekintza garrantzitsuenetako bat. Planaren helburua da doktore tesien bidez MGEPeko
irakasle eta ikertzaileen kualifikazioa modu nabarmenean hobetzea. Epe ertainera, neurri
horrek honako adierazle hauen jauzi kualitatiboa ekarriko duela espero da, denboran mailaka:
ikerketako eta irakaskuntzako kalitatearen hobekuntza, MGEPeko irakasle eta ikertzaileen
(II) nazioarteko dimentsioa, eragin handiko argitalpenen kopurua (Journal Citation Report
delakoan jasoak), II bakoitzeko eta ikasturtez ikasturte, eta ikerketaren jardueraren dimentsioa
eta transferentziaren jardueraren dimentsioa. Programa honen bidez ikertzaileari bere doktore
tesia egiteko lan baldintza erakargarriak eskaintzen zaizkio, ikertzailearen garapenaren,
irakaskuntzaren kalitatearen, I+T taldearen eta aliantzak indartzearen mesedetan. Horrela,
20/21 ikasturtean 19 tesi finantzatu dira plan horren barruan, eta 16 tesi arrakastaz amaitu dira
plan horren barruan.
Doktoratu osteko ikertzaileentzako Ikerbasquek egindako deialdien barruan, Mondragon Goi
Eskola Politeknikoak Research Fellow berri bat sartu du, eta 4 Research Fellows ditu guztira.
Laguntza horiek etorkizun oparoa duten zientzialari gazteei zuzenduta daude, ikertzaile
nagusi gisa eboluzionatu eta etorkizunean lider zientifiko bihur daitezen, Ekonomia Zirkularra
eta Industria Jasangarritasuna, Materialak eratzeko Prozesu Aurreratuak eta Seinaleen eta
Komunikazioen Teoria taldeak indartzeko, eta, orain, Fluidoen Mekanika taldea indartzeko.
Gainera, Ikerbasque Research Fellowseetako batek Juan de la Cierva laguntzak ere lortu ditu
- Estatuko Ikerketa Agentzia sartzea -. MGEPen dugun lehen kasua da. Azkenik, gogoratu joan
den ikasturtetik ikertzaile senior bat sartu dugula Ikerbasqueko Reseach Professoren deialdian.
Kasu honetan, ikertzaileak esperientzia handia du fluidoen mekanika ingeniaritzan eta zientzia
aeroespazialean aplikatzen, eta Europako, Japoniako, Errusiako eta Txinako Espazio Agentziekin
lankidetzan aritu da.
Azpimarratu behar dira, halaber, IKERLANekin dugun aliantza estrategikoa ematen ari
den emaitzak, izan ere, aliantza horretan 4 ikerketa talde ditugu martxan: Biltegiratze
eta kudeaketa elektrikoa, zibersegurtasuna, IoT/IA eta potentzia elektronika eta makina
elektrikoak. Talde misto horiek estrategia bakarrarekin lan egiten dute ikerketa proiektuetan,
enpresekin lankidetzan, doktorego tesiak zuzentzen eta dagozkien eremuetako aldizkari
ospetsuenetan argitaratzen.
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Ekintzailetzaren arloan, MGEPen "enpresa Sortu" ekintzailetza teknologikoko lehiaketaren
II. edizioa egin da. Bertan, laguntza ekonomikoei eta emandako baliabideei esker, hiru talde
irabazleek negozio ideia garatzen jarraituko dute 2021/2022 ikasturtean. Lehiaketa urtero
egiten da, eta heziketa zikloetako, graduetako, masterretako edo doktorego programetako
ikasleei zuzenduta dago. Gainera, ikasle aktiboek zein azken hiru urteetako tituludunek parte
har dezakete. Ideiaren berrikuntza mailaz eta teknologiaren rolaz gain, positiboki baloratzen
da ingeniaritzako diziplina desberdinak, gradu eta unibertsitate desberdinak egotea, bai eta
genero oreka eta talde proiektuak egotea ere.
Bereziki aipatu behar dira WELLK eta BERREKIN. WELLK izan zen lehen edizioko proiektu
irabazlea, eta lehiaketari esker eta, batez ere, izandako kemenari esker, proiektuan lanean
jarraitzen dute eta dagoeneko enpresa gisa eratu dira. Lehen edizioko bigarren finalistak,
BERREKIN 3D Health proiektuak, berreskurapena bizkortzen duten eguneroko jarduerekin
bateragarriak diren ibilgetze iraunkorren garapenak proposatzen zituen eta horrek ere enpresa
bat eratzea ekarri du, eta, gaur egun, bere produktuen osasun ziurtagiriaren fasean daude.
Gure I+T bikaintasunerantz doa, Mondragon Goi Eskola Politeknikoko 11 ikertzaile talde Euskal
Unibertsitate Sistemako Ikerkuntza Talde Bikain gisa aitortuta daude, aurreko deialdian baino
bi gehiago. Gainera, horietako 8 A motakoak dira, bikaintasun zientifikoaren ildo berean.
Nabarmentzekoa da gure ikertzaileek 90 ikertramo egiaztatu dituztela dagoeneko azken hiru
deialdietan.
Jasota geratu behar da lorpen horiek 18 Ikerketa eta Transferentzia Taldeak osatzen dituzten
ikertzaileen meritu direla, Unitate Zientifiko-Teknologiko hauetan elkartuta:
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MATERIALEN ZIENTZIA,
TEKNOLOGIA ETA
ERALDAKETA PROZESUAK
• Plastikoen eta konposatuen teknologia.
• Errendimendu handiko mekanizazioa.
• Materialak konformatzeko prozesu
aurreratuak.

PRODUKTUAREN
PORTAERA MEKANIKOA
ETA DISEINUA
• Egiturazko diseinua eta mekanika.
• Akustika eta bibrazioak.
• Fluidoen mekanika.
• Gainazalen teknologiak.

ENERGIA ELEKTRIKOA
• Trakzioari eta energia elektrikoaren
sorkuntzari aplikatutako eragintzak.
• Potentzia sistema elektrikoak, energia
elektrikoaren kontrolari aplikatuak.
• Energia biltegiratzea.

INDUSTRIA DISEINU
ETA KUDEAKETAKO
PROZESUAK
• Berrikuntza - management - antolaketa.
• Diseinu Berrikuntza Zentroa.
• Eragiketa logistiko produktiboen
zuzendaritza.
• Ekonomia Zirkularra eta Jasangarritasun
Industriala.

INDUSTRIA
SISTEMETARAKO SISTEMA
TXERTATUAK ETA SISTEMA
ADIMENDUNAK
• Softwarearen eta sistemen ingeniaritza.
• Robotika eta Automatizazioa.
• Datuen azterketa eta zibersegurtasuna.
• Seinalearen teoria eta komunikazioak.
URTEKO TXOSTENA
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EGOERA
EKONOMIKO ETA
FINANTZARIOA
20/21 ekitaldiko diru sarrerak, guztira, 39.125.430 eurokoak
izan dira; hau da, aurreko ekitaldikoak baino %3 handiagoak.
HAZKUNDE
OROKORRA

3%

IPDK fondoa hornitu aurreko eta ekarpenetarako interesen ordainketa egin osteko legezko
soberakina 386.647.000 eurokoa izan da.
Ekitaldian egindako eta konprometitutako inbertsio arruntak 2.066.917 eurokoak izan dira,
aurreko ekitaldian baino %2 gehiago, eta batez ere MONDRAGON Korporazioaren KHSFtik eta
Eusko Jaurlaritzatik, Gipuzkoako Foru Aldunditik eta Europatik etorritako dirulaguntzen bitartez
finantzatu dira.
2021-08-31ko egoera balantzeari dagokionez, 66.786.773 eurokoa da, eta positiboki nabarmendu
behar dira kaudimen (1,62) eta independentzia ratioak (2,93).
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PERTSONAK
Jarduera horiek guztiak ezin izango ziren gauzatu Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola
Politeknikoaren proiektua ilusioz, konpromisoz eta erantzukizunez sustatzen dugun 658 pertsonen
(bazkideak, kontratatuak, doktoregaiak eta bekadunak) inplikaziorik gabe. Gizarte askea eta bere
etorkizunarekin konprometitua garatzera bideratutako hezkuntza lanean dihardugu.

BAZKIDEAK,
KONTRATATUAK,
DOKTOREGAIAK,
BEKADUNAK

658
PERTSONAK
50

144

Bazkideak

315
Kontratatuak
Formakuntzan dauden ikerlariak (doktoregaiak)

62

Bekadunak
Master ikasleen kontratu partzialak

87

GIZONEN ETA EMAKUMEEN BANAKETA

Gizonak

%33,4

Emakumeak

%66,6
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