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URTEKO
TXOSTENA
2016-2017 ikasturteak emaitza
positiboak
ekarri
dizkio
fakultateari.
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Hazi egin da prestakuntza gurekin egitea erabaki duten ikasleen eta
profesionalen kopurua. Halaber, eskaintzen ditugun prestakuntza-programak
ere ugaritu egin dira. Gure inguruko enpresa eta erakundeekin garatutako
ikerketa-jarduerak eta ezagueren transferentzia areagotu egin dira. Eta,
horrez gain, garatzen ditugun prestakuntza-programetan metodologikoki
nahiz ikuspegi tematikotik berrikuntza-maila handia adierazten duten
jarduerak eta ikuskerak txertatzen jarraitzen dugu, fakultateak ardatz dituen
enpresa-kudeaketaren eta ekintzailetzaren barnean. Gure estrategiak
berritu ditugu aurreko ikasturtean definitu eta onartutako 2016-2020 Plan
Estrategikoan. Erreferentzia hori gidari hartuta, gure jarduerak gauzatzen
jarraitzen dugu ikasketen, ikerketaren eta ezagueraren transferentziaren
arloan, inguruko enpresen lehiakortasunari eta gizartearen garapen
sozioekonomikoari begira talentua eta ezagutza landu eta sor ditzagun
funtsezko eragileak izateko hartu dugun konpromiso sendoari eutsita.
Ondoren, gertaera orokor azpimarragarrienak dituzue. Arlo akademikoan:
• Hasi dira jada myGADE programako hirugarren promozioko ikasleak
fakultatean; gradu horren ezaugarri nagusia lehen ikasturtetik ikasketak
eta lana txandakatzeko ematen duen aukera da. Horrela, “learning
company” izaerako 100 erakundek graduko ikasle bana hartu dute, eta
hasiera eman zaio, beraz, graduak iraungo duen lau urteetan garatuko
den esperientzia akademiko eta profesionalari. Horrez gain, seigarren
promozioko ikasleek amaitu dituzte ikasketak, inguruko enpresa eta
erakundeetan proiektu erreal bat eginez amaitu ere.
• Lidergo Ekintzailetza eta Berrikuntza Graduari (LEINN) dagokionez,
bosgarren promozioko ikasleek beren ikasketak amaitu dituztela
nabarmendu behar da; Irungo, Oñatiko eta Madrilgo laborategietan,
zehazki. Hauek dira lehen bost belaunaldietan ekintzailetza-jarduerak
ekarri dituen emaitzak (sortutako estarup-ak): 22 enpresa sortu dira
guztira, LEINNgo graduatuen gidaritzapean.
• Aipamen berezia egin behar diogu Bilboko laborategiari, Bilbao
Berrikuntza Faktoriari (BBF), alegia. Bilboko Udalarekin eta INIT
Korporazioarekin elkarlanean Mondragon Unibertsitateak garatutako
proiektu hori pauso sendoak ematen ari da, ekintzailetza eta
berrikuntzako ekosistema gisa nazioarteko erreferentzia bihurtzeko
bidean. Unibertsitateko ikasleek, ekintzaileek, garatzen ari diren
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enpresek eta ondo finkatutako enpresa zenbaitek
osatzen duten komunitatea da BBF, eta elkarrekin
eta modu sinergikoan ikasteko eta garatzeko
aukera dute, berorren bidez. Zehazki, 20162017 ikasturtean, ikasleen laugarren belaunaldia
hasi da Bilboko LEINNen, lehendik bidean
diren graduondoko programekin batera. 20162017 ikasturtearen amaieran, Berrikuntza eta
Ekintzailetzako Initland Zentroan, 25 coworker
zeuden, bai eta 12 enpresa ere inkubazioan,
65 langile baino gehiagorekin; eta, finkatutako
enpresen eremuan, 12 enpresa zeuden guztira,
200 langile baino gehiagorekin.
• Graduatu berriei zuzendutako espezializaziorako
unibertsitate-masterren atalean, programa hauek
eman dira:
- Kontabilitate eta Finantza Zuzendaritza
Unibertsitate Masterra (laugarren edizioa)
- Marketin Digitala Unibertsitate Masterra
(laugarren edizioa)
- Erakundeen Nazioartekotzeari buruzko
Unibertsitate Masterra (bigarren promozioa)
Horrez gain, programa berri baten definizioan
lan egin da ikasturtean, Pertsonen Talentuaren
Kudeaketa
Estrategikoko
Unibertsitate
Masterrean; hurrengo ikasturtean abiaraziko da
master hori.
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• Goi Mailako Heziketa Zikloen eskaintzari dagokionez,
enpresen beharrei erantzuten jarraitzen
dugula azpimarratu behar da, profil praktikoak
eskainiz. 2016-2017 ikasturtean, hezkuntza- eta
metodologia-eredu berria ezartzen jarraitu da,
bereziki gaitasunak garatzeko metodologia
aktiboagoak erabiltzeari garrantzia emanez.
Etengabeko prestakuntzari eta graduondokoari
dagokienez, prestakuntzarako gure eskaintzarekin jarraitu
dugu. Zehazki, programa hauek garatu dira: Executive
MBA, MINN – Barne Ekintzailetza eta Berrikuntzako
Nazioarteko Masterra, TEAM Mastery, MBA – Enpresa
Zuzendaritzako Unibertsitate Masterra, MCOOP –
Gizarte Ekonomia eta Enpresa Kooperatiboa ONLINE
Masterra (MU/HUHEZIren arteko lankidetzan), Pertsona
eta Taldeen Coaching Masterra, Pertsonen Garapenean
eta Taldeetako Lidergoan Aditu ikastaroa, Finantza
Aholkularitzan Aditu ikastaroa eta Finantza Informatzaile
Aditu ikastaroa.
Bestalde, nazioarteari dagokionez, Gizarte Ekonomian
Aditu Ikastaro berria nabarmendu behar da, Fundepos
Unibertsitateak eta Mondragon Unibertsitateak
gizarte-ekonomiaren
eta
kooperatibismoaren
esparruko
gaitasunak
garatzeko
sinatutako
lankidetza-hitzarmenaren esparruan.

Etengabeko prestakuntzarekin lotutako jarduera ugari
ere egin ditugu. Ikasturte honetan, prestakuntza-saio
hauek eman dira:
• Osakidetza: esku hartzeko estrategiaren diseinuri
buruzko prestakuntza, Osakidetzaren Lidergoaren
ereduan oinarritutako gaitasunak garatzeko.
Erakundeak garatutako ereduarekin bat datozen
eta lidergoarekin lotuta dauden gaitasunak
garatzeko xedea du esku hartzeko plan horrek, eta
sistemaren unitateetan eta sareetan zabaldu nahi
du plana.
• Eroski: Eroskiren Summa Programan, Eroskiren
proiektu estrategikoen kudeaketan lidergoa
hartzeko beharrezkoak diren konpetentziak lantzen
dituzte parte hartzaileek.
• Laboral Kutxa: Laboral Kutxako 1.605 langilek
Finantza Aholkularitzako Aditu eta Finantza
Informatzaile Aditu ikastaroetan parte hartu dute. Bi
titulu horiek hainbat arlotan ezaguera eta gaitasunak
barneratzea dakarte, hala nola ekonomian eta
merkatu finantzarioan, inbertsio-produktuetan,
fiskaltzan, arauen betetzean eta bezeroarekin
lotutako gaitasunetan, bai partikularrei eta bai
enpresei dagokienez.
• Lidergoan eta coachingean aditua den gure
taldeak industriaren esparruko nahiz zerbitzuen
sektoreko hainbat erakundetako buruei eta
zuzendaritza-taldeei laguntzen jarraitu du.
Fakultateko Ikerketa eta Ezagueraren Transferentzia
unitate gisa MIK kudeaketako ikerketa-zentroari
dagokionez, kudeaketaren esparruko ezaguera sortzen,
lantzen eta inguruko enpresetara zabaltzen aurrera
eginez jarraitu du.
• BILBAO AS FABRIK proiektua esleitzea nabarmendu
behar da: garrantzi handiko bultzada ekonomikoa
izan da; baina, batez ere, Eusko Jaurlaritzaren RIS3
estrategiaren hedapenean gero eta beharrezkoagoa
den sektore honetan laguntza handia eman digu
horrek: industriara zuzendutako zerbitzu aurreratu
digitaletan, zehazki. Ildo horretatik, gogor lan
egin dugu ikasturte honetan, 2017ko irailean

•

•

•

•

Bilbon RESER sarearen (Zerbitzuetako Ikertzaileen
Europako Sarea) urteko biltzarra antolatzeko.
Gainera, etorkizun handiko itunak sendotzeko
aukera izaten ari gara ekimen horien guztien bidez,
bai Europan RESER sareko kideekin, eta bai tokiko
bazkideekin (TEIC Gaia klusterra, edota Bibao
Ekintza garapen-agentzia).
Enpresekin egiten ari garen proiektuen kopurua
ere nabarmen hazi da azken ekitaldi honetan. 35
proiektu baino gehiago egin ditugu kooperatiba
diren enpresekin nahiz kooperatiba ez direnekin,
eta, horri esker, gure fakturazioaren % 35 inguru
iturri pribatuetatik etorri da. Bada beste berri on
bat ere: proiektu horiek askotariko gaiak biltzen
dituzte, eta, horregatik, fakultatearen ezagutza-arlo
guztietan hobera egin dela esan dezakegu.
Zientzia eta Teknologiaren Euskal Sarearen barneko
Zentro Teknologiko Sektorial gisa sinestamendua
jaso du berriro MIK ikerketa-zentroak. Ez da zeregin
erraza izan, baina, azkenean, sare garrantzitsu
horren barnean jarraitzen dugu, eta, orain, sare
horren barnean toki onean kokatzeko lan egitea
dagokigu.
Ikertzaileen argitalpen- eta hedapen-jarduerei
dagokionez, egindako ahaleginak emaitzak ematen
ari dira, eta horrela, bikaintasun akademikoa
indartzeaz gain, enpresa-kudeaketan erreferente
izango den eta Eusko Jaurlaritzak aitortu duen
ikerketa-talde bat izateko helburura lortu dugu.
Ikerketa eta transferentziarekin lotutako jarduerari
dagokionez, 2016-2017 ikasturtean MIKek
Europako 6 proiektutan, Estatuko administrazio
orokorraren proiektu batean, Eusko Jaurlaritzaren
eta Foru Aldundien 4 proiektutan eta enpresekiko
37 transferentzia-proiektutan parte hartu duela
azpimarratu behar da. 5 argitalpen kaleratu
dira (artikuluak erreferentziazko aldizkarietan,
monografiak, kapituluak eta liburuak), 6 txosten
aurkeztu dira nazioko eta nazioarteko biltzarretan,
2 ekitaldi zientifiko antolatu dira, eta, fakultateko
Doktorego Programaren barnean, 3 doktore-tesi
aurkeztu dira.
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PRESTAKUNTZA
ARAUTUA
XXI. mendeko erakundeak
gidatzeko beharrezko balioak,
gaitasunak
eta
trebeziak
izango dituzten pertsonak
heztea eta prestatzea da gure
erronka nagusia. Horretarako,
prestakuntza-programen
eskaintza zabala egiten dugu,
praktikari garrantzia emanez,
nazioarteko
ikuspegiarekin
eta ikaslea ardatz hartuta,
bere ikaskuntza-prozesuaren
protagonista den heinean.
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Enpresagintzaren eredu pedagogikoaren ezaugarri nagusia izaera praktikoa
da, lan-merkatura zuzentzen baita nagusiki, eta Enpresagintzak inguruko
enpresa-sarearekin duen lotura estuaren ondorio da hori. Hortaz, ikaslea
da ikaskuntzaren protagonista, eta, prozesu horretan, garrantzi handiagoa
ematen zaio gaitasunak barneratzeari ezagutzak ikaste hutsari baino.
Horrez gain, enpresa-errealitateak berezkoa duen diziplinartekotasuna ere
sustatzen du. Ekonomia globalaren eta digitalaren errealitate berrietara
egokitutako profesionalak heztea da eredu horren helburua, talde-lanaren
eta ikasteko metodologia aktiboen ikuspegitik.
Prestakuntza-prozesuan zehar, enpresaren presentzia iraunkorra da
elementu nagusietako bat, bai eta enpresarekiko lotura ere. Praktiken
eta proiektuen formatua kontuan hartuta, 275 ikaslek harreman estua
izan dute askotariko erakundeekin. Enpresak oso gustura agertu dira, eta
hainbat gaitasun azpimarratu dituzte ikasleengan, hala nola talde-lana,
lankidetzarako espiritua, autonomia edota ekimena, agindutako lanak
egiteko orduan.
Ekintzailetza da Enpresagintzaren prestakuntza-programetako beste
ardatzetako bat. Gaitasun ekintzaileen garapena “learning by doing”
deritzen metodologien bitartez, autokudeatutako taldeetan lan eginez eta
lehen egunetik bezero errealentzat eta proiektu errealekin lan egiten duten
enpresak sortuz lortzen da.
Bestalde, inguruko erakundeek dituzten erronkekin bat eginez,
nazioartekotzea ere funtsezko elementua da. Urtean zehar, 533 ikaslek
izan dute nazioarteko esperientziak bizitzeko aukera: gradu amaierako
proiektuak atzerrian garatu dituzte batzuek, atzerriko errealitateak bertatik
beratara ezagutzeko ikaskuntza-bidaiak egin dituzte beste batzuek, edo
egonaldi akademikoak egin dituzte atzerriko unibertsitateetan. Halaber,
Enpresagintzan, beste herrialde batzuetako ikasleak hartu ditugu, hala
nola Alemaniakoak, Brasilgoak, Koreakoak, Finlandiakoak, Frantziakoak,
Lituaniakoak edo Mexikokoak.
Enpresagintzak 2016-2017 ikasturterako eskainitako tituluek aukera anitz
hartzen dituzte barnean, heziketa-zikloetatik doktorego-ikastaroetara.
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Enpresa Administrazio eta Zuzendaritza Graduari
(myGADE) dagokionez, hauek azpimarratu behar dira:
• 2016-2017 ikasturtean, hasi dira jada myGADE
programako hirugarren promozioko ikasleak
fakultatean; gradu horren ezaugarri nagusia lehen
ikasturtetik ikasketak eta lana txandakatzeko
ematen duen aukera da. Horrela, “learning
company” izaerako 100 erakundek graduko ikasle
bana hartu dute, eta hasiera eman zaio, beraz,
graduak iraungo duen lau urteetan garatuko den
esperientzia akademiko eta profesionalari.
• Seigarren promozioko ikasleek amaitu dituzte
ikasketak, inguruko enpresa eta erakundeetan
proiektu erreal bat eginez amaitu ere.
• Beste mugarri esanguratsu bat International
Experience Program (IEP) ekimena abian jartzea
izan da; programa horri esker, bi hilabeteko
egonaldiak egin dituzte ikasleek Queretaron,
Mexiko (22 ikasle) eta Sheffield/Manchesterren (15
ikasle).
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Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza Gradua (LEINN)
Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza Graduaren kasuan,
titulu horretako bosgarren promozioko ikasleek
ikasketak amaitu dituzte 2016-2017 ikasturtean, Irungo,
Oñatiko, Madrilgo eta Amsterdamgo laborategietan.
Honako hauek izan dira mugarri azpimarragarrienak:
• LEINN International-en hasiera; lehen promozioa
martxan da 2016ko irailetik; Shangain hasi zen
lehen taldea, eta 2017-2018 ikasturtearen
gainerako zatia Bilbon egin dute (BBF).
• Hauek dira lehen bost belaunaldietan
ekintzailetza-jarduerak ekarri dituen emaitzak
(sortutako estarup-ak): 22 enpresa sortu dira
guztira, LEINNgo graduatuen gidaritzapean.
Lehen ere aipatu denez, ez dira kontuan hartu
graduatuak ekintzaileen taldeetan sartu dituzten
enpresak.
• 2017ko apirilean, aldeko irizpena jaso zen
UNIBASQetik, Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza

Graduaren
(LEINN)
sinestamendurako;
proiektuaren
bidez
planteatutako
hezkuntza-berrikuntzaren proposamena indartu
da horrela.

behar dira. 2017-2018 ikasturtean, Pertsonen Talentuaren
Kudeaketa Estrategikoa Unibertsitate Masterraren
lehen edizioa abiaraziko da.
Lanbide Heziketaren esparruan:

• Madrilgo laborategia LEINNgo lau talde berrirekin
hasi da, eskaria gero eta handiagoa denez arlo
horretan eta hirian dimentsio handiagoa hartzeko
aukera izan daitekeenez.
Unibertsitate Masterren artean, honako titulazio hauen
laugarren edizioa garatu da 2016-2017 ikasturtean:
• Kontabilitate eta Finantza
Unibertsitate Masterra

Zuzendaritza

• Ikasturte honetan, 51 ikaslek egin dute guztira
Oñatiko Gestio Heziketak eskainitako goi-mailako
heziketa-zikloren bat: Administrazioa eta
Finantzak, eta Salmenten eta Merkataritzaguneen
Kudeaketa.
• Guztira, 7 ikaslek parte hartu dute programa
dualean, enpresetan egonaldiak eginez.

• Marketin Digitala Unibertsitate Masterra
• Erakundeen
Nazioartekotzeari
buruzko
Unibertsitate Masterra (bigarren promozioa)
Fakultateak pertsonen talentuaren esparruan egindako
apustu berriaren diseinua eta onarpena ere nabarmendu
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PROFESIONALENTZAKO
PRESTAKUNTZA
Enpresagintza
Fakultateak
goi-mailako heziketa-programen
eskaintza
zabala
egiten
die
enpresetako
eta,
oro
har,
erakundeetako
profesionalei. Eskaintza horrek
etengabeko
prestakuntza
(espezializazio-ikastaroak
eta in company formatuko
prestakuntza)
nahiz
graduondokoa (masterrak eta
adituei zuzendutako ikastaroak)
hartzen ditu barnean, eta
gizarteko eskaerei eta enpresek
eta
erakundeek
eskatzen
dituzten profil profesional
berrien beharrei erantzutea du
helburu.
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2016-2017 ikasturtean, Enpresagintza Fakultateko MIK ikerketa
eta transferentzia-unitatearekin batera egindako lana izan da alderdi
azpimarragarrienetako bat, transferentziaren eta prestakuntzaren
dimentsioak dituzten enpresetan jarduketa-proposamenak garatzeari
begira.
1. MASTERRAK ETA ADITUEI ZUZENDUTAKO IKASTAROAK
2016-2017 ikasturtean, fakultateak jarduera garrantzitsua garatu du
graduondoko heziketaren esparruan, bai masterrei dagokienez eta baita
adituei zuzendutako ikastaroei edo ikastaro aurreratuei dagokienez ere.
Guztira, 1.712 parte-hartzaile berri izan ditugu prestakuntza-programetan;
aurreko ikasturteko ikasleen kopuruarekin alderatuta, hazkunde nabarmena
izan du, beraz.
FINANTZA-AHOLKULARITZAKO UNIBERTSITATEKO ADITUA eta
FINANTZA-INFORMATZAILE ADITUA tituluak ezartzeak ikasleen hazkunde
esanguratsua eragin du. Laboral Kutxako 1.605 langilek parte hartu dute
programa horietan. Bi titulu horiek hainbat arlotan ezaguera eta gaitasunak
barneratzea dakarte, hala nola ekonomian eta merkatu finantzarioan,
inbertsio-produktuetan, fiskaltzan, arauen betetzean eta bezeroarekin
lotutako gaitasunetan, bai partikularrei eta bai enpresei dagokienez.
Graduondoko eskaintza fakultateko lehentasunezko espezializazio-ildoen
arabera lerrokatuta dago. Hauek dira: Enpresa Kudeaketa Aurreratua,
Ekintzailetza, Kooperatibismoa eta pertsonen kudeaketa, eta Lidergoa.
Ondoren, fakultatean 2016-2017 ikasturtean profesionalei eskaini zaizkien
graduondoko beste programa batzuk azpimarratu nahi ditugu:
• MBA Executive: kudeaketaren esparruan esperientzia handia duten
profesional seniorrei zuzentzen zaie programa hau, eta Gipuzkoako
Ganberarekin elkarlanean garatu da.
• MBA-Enpresa Zuzendaritzako Masterra: parte-hartzaileei
lehia-ingurune zailetan ongi moldatzeko beharrezkoak diren
PROFESIONALENTZAKO PRESTAKUNTZA [ 13 ]

gaitasunak helaraztea du helburu programak,
XVII. edizio honetan.
• Pertsona eta Taldeen Coaching Masterra: beste
pertsona batzuei beren aldaketa-prozesuetan
−bakarkakoetan nahiz taldekoetan− laguntzeko
gaitasuna izango duten pertsonak prestatzea du
helburu prestakuntza-programa honek.
• Pertsonen Garapenean eta Taldeen Lidergoan
Aditua: taldeetako zuzendariei eta arduradunei
lankidetzan oinarritutako lidergoaren gakoak
ezagutzen eta gako horiek barneratzen
laguntzeko programa.
• MINN - Barne Ekintzailetza eta Berrikuntzako
Nazioarteko Masterra: profil berritzaile eta
lehiatsua duten profesionalak eta ekintzaileak
gaitzera zuzendutako programa da; bertan
erabiltzen diren ikaskuntza-metodoen muinak
Finlandiako Team Academiy unitatean du jatorria.
Ikaskuntzako hiru bidaia egiten dira, Finlandiara,
San Frantziskora eta Txina edo Indiara.
• TEAM Mastery: talde ekintzaileen coachak gaitzea
du helburu programa honek. Prestakuntzarako
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tresna garrantzitsua da, Mondragon Team
Academy sareko laborategi berrietan lanean
hasten diren coach berrien prestakuntza
bultzatzeko.
• MCOOP-Gizarte Ekonomia eta Enpresa
Kooperatiboa ON LINE Masterra: on line
formatuan ematen da programa, eta enpresa
kooperatiboak eta gizarte-ekonomiakoak
sortzeko, garatzeko, kudeatzeko eta gidatzeko
beharrezko gaitasunak garatzera zuzentzen da.
• Finantza Aholkularitzako Aditu eta Finantza
Informatzaile Aditu ikastaroak: bi programek
hainbat arlotan ezaguera eta gaitasunak
barneratzea dakarte, hala nola ekonomian eta
merkatu finantzarioan, inbertsio-produktuetan,
fiskaltzan, arauen betetzean eta bezeroarekin
lotutako gaitasunetan, bai partikularrei eta bai
enpresei dagokienez.
• Bestalde, nazioarteari dagokionez, Gizarte
Ekonomian Aditu Ikastaro berria nabarmendu
behar da, Fundepos Unibertsitateak eta
Mondragon Unibertsitateak gizarte-ekonomiaren
eta kooperatibismoaren esparruko gaitasunak

garatzeko sinatutako lankidetza-hitzarmenaren
esparruan.
2. ETENGABEKO PRESTAKUNTZA
Etengabeko Prestakuntzan, lan izugarria egin da
berriro ere, bai formatu irekian eta baita in company
formatuan ere.
Prestakuntzan, 1.000 ordutik gora eman
dira guztira, ikastaro irekietan eta in compay
formatuan, eta 787 profesionalek parte hartu dute
prestakuntza-jardueretan.
Ikasturte honetan, esku hartzeko estrategiaren
diseinuan, prestakuntza eskaini zaio Osakidetzari,
Osakidetzaren Lidergoaren ereduan oinarritutako
gaitasunak garatzeko. Erakundeak garatutako
ereduarekin bat datozen eta lidergoarekin lotuta
dauden gaitasunak gararazi nahi ditu esku hartzeko
plan horrek, eta sistemaren unitateetan eta sareetan
zabaldu nahi du plana.

garapenean
lidergoa
hartzeko
beharrezko
konpetentzietan gaitu nahi dira parte-hartzaileak,
programaren bidez.
Lidergoan eta coachingean aditua den gure taldeak
industriaren esparruko nahiz zerbitzuen sektoreko
hainbat erakundetako buruei eta zuzendaritza-taldeei
laguntzen jarraitu du.
Amaitzeko, in Company formatuko ekintzak garatzeko
orduan lankide izan ditugun zenbait enpresa
nabarmendu nahi ditugu: Fagor Arrasate, Jakiunde,
Laboral Kutxa, Maier, Oñatiko Udala, Osakidetza, Salva,
Suara, Eroski, Otalora, Panelfisa, Ekin…

Bestalde, Eroskiren Summa Programaren esparruan,
goi-mailako prestakuntza-programa amaitu dute
parte-hartzaileek; Eroskiren proiektu estrategikoen
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ikasturtea
oso
positiboa
izan
da
gure
kooperatibarako.
Proiektu
askotan parte hartzeko aukera
izan dugu, eta aurrera jarraitu
ahal izan dugu ezagueraren eta
eduki zientifikoen sorkuntzan,
iazko ikasturtean baino askoz
erritmo biziagoan.
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Bi berri on nabarmendu ditugu bereziki. Alde batetik, BILBAO AS FABRIK
proiektua esleitzea: garrantzi handiko bultzada ekonomikoa izan da, eta,
areago, babes handia eman digu Eusko Jaurlaritzaren RIS3 estrategiaren
hedapenean gero eta beharrezkoagoa den sektore honetan: industriara
zuzendutako zerbitzu aurreratu digitaletan, zehazki. Ildo horretatik, gogor
lan egin dugu ikasturte honetan, 2017ko irailean Bilbon RESER sarearen
(Zerbitzuetako Ikertzaileen Europako Sarea) urteko biltzarra antolatzeko.
Gainera, etorkizun handiko itunak sendotzeko aukera izaten ari gara ekimen
horien guztien bidez, bai Europan RESER sareko kideekin, eta bai tokiko
bazkideekin (TEIC Gaia klusterra, edota Bilbao Ekintza garapen-agentzia).
Bestalde, enpresekin egiten ari garen proiektuen kopurua ere nabarmen
hazi da azken ekitaldi honetan. 35 proiektu baino gehiago egin ditugu
kooperatiba diren enpresekin nahiz kooperatiba ez direnekin, eta, horri
esker, gure fakturazioaren % 35 inguru iturri pribatuetatik etorri da. Bada
beste berri on bat ere: proiektu horiek askotariko gaiak biltzen dituzte,
eta, horregatik, zentroaren ezagutza-arlo guztietan hobera egin dela esan
dezakegu. Horren guzti horren ondorioz, profil interesgarri berriak ari
gara txertatzen gure proiektuan, eta gure ikertzaile gazteenen “hazkunde
profesionala” sustatzen jarraitzen dugu.
Beste alderdi garrantzitsu bat Zientzia eta Teknologiaren Euskal Sarearen
barneko Zentro Teknologiko Sektorial gisa berriro jaso dugun aitortza izan
da. Ez da zeregin erraza izan, baina, azkenean, sare garrantzitsu horren
barnean jarraitzen dugu, eta toki onean kokatzeko lan egitea dagokigu
orain. Ziurrenik, esparru horretan aurrez aurre dugun dema handiena
erakundeei berrikuntza ez teknologikoak duen garrantzia ikusaraztea da,
manufaktura aurreratuko gure sektore honen lehiakortasunari begira,
bereziki. Pertsonen kudeaketa estrategikoa, negozio-eredu berrien
berrikuntza, bezeroarenganako orientabidea eta horrelako alderdiak
zaindu beharreko alderdiak dira, eta ezin dira albora baztertuta eduki
denbora gehiagoz gure industria-ehunean. Antzeko lana egin behar dugu
zentro teknologikoekin ere: gure ezaguera-esparruetatik beren proiektuei
egin diezaiekegun ekarpen osagarria ikusarazi behar diegu.
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Arlo zientifikoagoan, erritmo ona erakutsi dute orain
ere erreferentziazko aldizkarietako argitalpenek
eta aurreikusitako doktorego-tesien defentsak.
Erreferentziazko ikerketa-talde bat izan du emaitza
horrek guztiak, gure historian lehen aldiz ekitaldi
honetan. Horrelako ezaugarriak dituen talde bat
izateak gure prestigioa sustatuko du, eta, horrez gain,
ikerketa bultzatzen duten laguntza-programetan
sartzeko bidea izango dugu, ekoizpen zientifikoaren
barnean gure jarduerei eusteko.
Bi dema nabarmendu nahi ditugu, hurrengo
ekitaldiei begira gauzatzeko ditugunen artetik.
Alde batetik, enpresaren munduari zuzendutako
komunikazio-jarduera hobetzea. Une hauetan, proiektu
asko ditugu abian, enpresarentzat oso interesgarriak
horietako asko, eta erakundeen egunez egunekoari
balio handia ematen dioten profesionalak ditugu gure
artean. Dena den, ez dugu proaktibotasun nahikorik
hori guztia gure inguruko enpresei komunikatzeko,
ez eta horiekin erlazionatzeko modu sistematikorik
ere. Bestalde, guretzat esangura berezia duten
zenbait gaitan, hala nola bezeroaren esperientzian
edo finantza estrategikoetan, ezaguera berritzailea
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sortzen jarraitzearen alde apustu egiten jarraitu behar
dugu. Egia esateko, aurrerapauso handiak egin ditugu
esparru horietan, baina bidearen azken zatia egiteke
dugu oraindik.
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EGOERA EKONOMIKO
ETA FINANTZARIOA

05

2016-2017 ekitaldiko diru-sarrerak 9.919 mila eurokoak izan dira guztira, eta
gastuak, berriz, 9.733 mila eurokoak. Beraz, 185.902 euroko emaitza positiboa
lortu da.
75.605 euroko inbertsioak egin dira ekitaldian, eta batez ere geure funtsetatik
finantzatu dira.
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PERTSONAK
Jarduera horiek guztiak aurrera eramatea ezinezkoa izango litzateke
Enpresagintza-Mik osatzen dugun
pertsona guztion inplikaziorik, konpromisorik, ilusiorik, errespeturik
eta erantzukizunik gabe. Zeregin
horren guztiaren azken xedea gizarte bidezkoagoa eta herrialdearen
etorkizunarekin konpromiso handiagoa izango duena lortzea da.
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ABAITUA BILBAO Jon • ABAUNZ ZUBIA José Luis • AGIRIANO GOROSTIZA Dorleta • AGIRRE
ARAMBURU Izaskun • AIZPURU ALBISU Ainhoa • AIZPURU GARMENDIA Amaia • ALBERDI
ELGARRESTA Lourdes • ALDAZABAL BASAURI Jon • ALKATE IBARROLA Iskander • ALONSO
ANDREANO Jose Luis • ALTUNA ERLE Rafael • ALVARADO TANAMACHI Sayuri • ALZOLA
BERRIOZABALGOITIA Izaskun • ARAMBURU DIAZ Arantzazu • ARANBURU FURUNDARENA
Asier • ARANDO LASAGABASTER Saioa • ARENAZA BENGOA Iñaki • ARNAEZ ORTEGA Naiara •
ARREGI MONDRAGON Begoña • ARREGUI UZURIAGA Aitziber • ARRIARAN AZPIAZU Agurtzane
• ARRIETA LARRAÑAGA Miren • BEDIAGA ESCUDERO Aitor • BELOKI MENDIZABAL Lander
• BENGOA URRETA Agurtzane • BERASATEGI RETEGI Luis • BERAZA SORARRAIN Estibaliz
• BIAIN BARRENA José Ramón • BLAZQUEZ DÍAZ Trinidad • CASTAÑOS GARCIA Alazne •
CASTELLANO FERNANDEZ Eduardo • CEA UGARTE Iñigo • DÁVILA ALEGRE Mª Teresa • DE
LA TORRE BUSTAMANTE Arantxa • DÍAZ LÓPEZ Iñigo • ECHABURU MULET Begoña • ELIO
CENBORAIN Eunate • ENBEITA EGUILUZ Maite • FREUNDLICH Fred • GAGO GARCÍA Mónica
• GÁRATE JUARISTI Carolina • GARCIA AMIGOT Juanfe • GARCÍA FERNANDEZ Aitor • GARCÍA
SIERRA Jorge • GARITAONANDIA APERRIBAY Gotzon • GARMENDIA AGIRRE Fermin • GIL DÍEZ
Begoña • GOIKOETXEA ETXEBERRIA Joseba • GONZALEZ CRUZ Irune • GONZALEZ EGUÍA
Nerea • GONZÁLEZ GONZÁLEZ Garbiñe • GRELLIER BILDAUN Hervé • HERCE LECETA Beñat •
HERMIDA SANCHEZ Carla • HERNANDEZ ELENO Estíbaliz • IGARZA SEGUI Rosa • IGARZABAL
ZUBIA Mireia • IÑURRITEGI BIAIN Lore • IRURETA IBARBIA Ion Ander • ISPIZUA MENDIETA
Alvaro • ITURBE-ORMAETXE ZAMARRIPA Julen • IZQUIERDO FERRÁN Ander • IZURA MUJIKA
Patxi • JUARISTI ARRIETA Elisabet • LEDESMA GONDAT Maialen • LEGARRA EIZAGIRRE Maite
• LEIBAR BALZATEGUI Miriam • LIZARRAGA GABIRONDO Nerea • LIZARRALDE AIASTUI Iosu •
LIZARRALDE MAIZTEGI María • LIZARTZA MARTIN Aitor • LÓPEZ ODRIOZOLA Urko • LÓPEZ
PÉREZ SAIN Milena • LÓPEZ RANGIL Asier • LUARIZAUSTI UGARTE Kepa • LUZARRAGA
MONASTERIO Jose Mª • MAIZTEGI UGARTE Nekane • MARTIN HERNANDEZ Alazne • MARTINEZ
CHAVEZ Mariangelica • MELKKO Valtteri • MESONERO DE MIGUEL Mikel • MORALES LOPEZ
Nekane • MURUA LAZKANO Marilu • NAZABAL CAZABON Denis • NAVARRO LOBATO Alex •
OIARTZABAL LAKARRA Iraitz • OLANO ASTIGARRA Ziortza • ORMAZABAL RUIZ DE ARKAUTE
Alberto • OSA OLABARRIA Miren • PASCUAL ROMERO Eduardo • PILLADO ARBIDE Liher •
PRIETO ALONSO Josune • QUESADA KORTA Asier • RIVERA REVILLA Rocío • SÁNCHEZ BOTE
David • SANCHEZ URIEN Nerea • SALICIO HOLGADO Robert • SARASOLA GORRITI Silbia •
SEIN ITURRICASTILLO Larraitz • TORMANEM Annamari • TUOMINIEMI Kaisu • TXINTXURRETA
ARAMBURU Juan José • UBARRECHENA BELANDIA Aritz • UGARTE ANDUAGA Begoña •
ULLIBARRIARANA GARATE Ainhoa • UNZUETA ELORTZA Beñat • URIBETXEBERRIA ALDALUR
Mireia • VALLE CALLEJA Juan Jesús • ZAPIRAIN PICABEA Estibaliz
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OÑATI
Ibarra zalaia, 2
20560 OÑATI - Gipuzkoa
Tel. 943 71 80 09
Fax 943 71 81 62
enpresagintza@mondragon.edu
BIDASOA
Plaza Leandro Agirretxe, 1
20304 IRUN - Gipuzkoa
Tel. 943 63 91 29
enpresagintza@mondragon.edu
BILBAO BERRIKUNTZA FAKTORIA
Uribitarte kalea, 6
48001 BILBAO
Tel. 944 25 51 62
enpresagintza@mondragon.edu

www.mondragon.edu/empresariales

ENTITATE LAGUNTZAILEA:

