
EREDU DUALA

Ikasi bitartean lan egin

23
4 5

1

1º MAILA

2º MAILA

Parte hartu 
enpresekin 5 

erronka 
errealetan

En
pr

es
a

A
uk

er
at

u
zu

re
 ib

ilb
id

ea

Sa
rt

u
M

U
D

En

In
te

rn
az

io
na

la
Ik

er
ke

ta
Ek

in
tz

ai
le

tz
a

Zure 
agentzia propioa 
sortu eta kudeatu

Osatu zure
taldea

60 ECTS

60 ECTS

Zure TFMa 
enpresan egin eta 
haien proiektuak 
garatzen 
lagundu.

Zure prestakuntza 
atzerrian osatu 
Erasmus + 
programaren 
bidez.

Ikertzaile gisa sartu 
Diseinu Berrikuntza 
Zentroan (DBZ-MU) 
eta zure 
doktorego-tesia 
prestatu .

Ekintzailetza-bekak 
zure ikaskideekin 
batera aplikatu, eta 
eman forma zure 
enpresari.

MUDEUNIBERTSITATE MASTERRA:

PRODUKTU ETA ZERBITZUEN
DISEINU ESTRATEGIKOA
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· Pertsonen kudeaketa

· Taldeen kudeaketa · Branding-a eta komunikazioa

· Kudeaketa
ekonomiko-finantzarioa

2010etik, MUDE titulazio aitzindaria da Diseinu Estrategikoaren prestakuntzan. Pertsonak ardatz dituen diseinuaren bidez (HCD) 
erakundeak eraldatzeko gai diren pertsonak prestatzea du helburu. Masterrak diseinuaren prestakuntza integrala eskaintzen du, 
pertsonak modu estrategiko eta berritzailean pentsatzeko trebatuz, zerbitzuen diseinua eta erabiltzailearen esperientzia bezalako 
diziplinak aplikatu eta diseinua erakundeetan integratzeko. Enpresek eta erakundeek proposatutako erronka bidezko ikaskuntzan 
oinarritzen da masterra, non ikasleek beren diseinu-agentzia sortzen eta kudeatzen ikasten duten, ikasketak eta lana eredu dualaren 
bidez konbinatzeko aukera dutelarik.

GAKOAK

Zure tutorearen jarraipen eta 
feedback pertsonalizatua.

Diseinuaren prestakuntza integrala: 
profil desberdinak esperimentatu.

Sektorean erreferentzia diren 
profesionalen hitzaldi  eta tailerrak.

Eskaera handiko profila: %0ko langabezia 
eta %100eko enplegu egokitua.

Zure diseinu-agentzia 
sortzen eta kudeatzen ikasi.

Talde txikiak: irakasleekiko 
hurbiltasuna eta talde-lanen 

sustapena.

Marka eta 
Produktuaren 
estrategia

Zerbitzuen diseinua
eta UX/UI I

· Pertsonetan Zentratutako diseinua
· Diseinurako ikerketa

· Metodologia arinak
· Zerbitzu aurreratuen diseinua

· Negozio ereduen berrikuntza

· Kontsumo tendentziak
· Diseinu inklusiboa

· Ko-diseinua

· Produktu digitalaren
     front-end garapena

· Motion Graphics

Diseinu 
parte-hartzailea 

· Ko-kreazio prozesuen kudeaketa

Zerbitzuen
diseinua
eta UX/UI II

Diseinu
Estrategikoa

Zure taldearen barruan lau lanbide-profilekin esperimentatu ahal izango duzu: 
Diseinatzaile Estrategikoa, Diseinu-Ikertzailea, Zerbitzu-Diseinatzailea eta UX/UI 
Diseinatzailea. Lau profil horiek txandakatu egingo dira, taldeko kide guztiek profil 
bakoitza probatu arte. Azken proiektuan zuek aukeratuko dituzue profilak, zuen 
gaitasunen eta interesen arabera.

Diseinatzaile Estrategiko batek pertsonengan oinarritutako diseinuaren 
printzipioak aplikatzen ditu, etorkizunari begira dauden produktu eta zerbitzuen 
soluzioak bistaratzeko, erakundeen lehiakortasuna eta berrikuntza areagotzeko.

Diseinuan ikertzaile batek pertsonen esperientzia eta portaerak sakon aztertzen 
ditu, erakundearen barruan beste talde batzuk gidatuko dituzten insightak 
identifikatuz, pertsonen beharrak aseko dituzten produktu eta zerbitzu berriak 
sortzeko.

Zerbitzu diseinatzailea profesional aditua da zerbitzuen diseinuan. Ikuspegi 
holistiko batetik, zerbitzuaren erabiltzaileen esperientziak diseinatzen ditu eta 
zerbitzu-operazioak eta horien euskarri diren sistemak planifikatzen ditu.

UX/UI diseinatzaile batek erabiltzailearentzat esperientzia esanguratsu eta 
garrantzitsuak sortzen dituzten produktu eta zerbitzuak diseinatzen ditu. Bere lanak 
esperientzia digitalaren diseinua biltzen du, erabilgarritasunaren, 
funtzionaltasunaren eta markaren alderdiak barne.

· Marka estrategia

· Komunikazio grafikoa

· Zerbitzuen diseinua

· Soluzio digitalen
     prototipatzea

· Plataforma anitzeko 
soluzio digitalak
· VR & AR

· Kudeaketa ekonomiko-finantzarioa

· Diseinuaren kudeaketa

· Etorkizuneko egoerak


