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ERREKTOREAREN
AGURRA
Mondragon
Unibertsitatea,
unibertsitate kooperatiboa da
irabazi-asmorik gabea, onura
publikokoa eta, beraz, gizarte
osoari irekia. MONDRAGON
Korporazioan dago, eta, haren
balio eta printzipio berak
izanik, gizarte bidezkoago eta
jasangarriago bat eraikitzen
saiatzen den eragile aktiboa da.

Ikasturtearen memoria aukera egokia izan ohi da, goi-mailako hezkuntzarekiko
konpromisoa berresteko, zinez garrantzizkoa baita. Honela gauzatzen du
konpromiso hori Mondragon Unibertsitateak: gazteak eta profesionalak
trebatuz, ezagutza sortuz eta, ondoren, ezagutza hori enpresa eta
erakundeetara hedatuz. Gure fakultate guztietako irakasleetako bakoitzaren
eguneroko ikerketa eta irakaskuntza-lanean ikusten da konpromiso hori,
bai eta administrazio eta zerbitzuetako langile bakoitzaren jardueran ere.
Etengabeko lana da, eta haren emaitza egunero jasotzen dute gure ikasleek.
Gugan jarri duten konfiantza itzuli egin behar diegu, bizitzako sasoi hau
erabakigarria dutelako beraien etorkizunerako eta, batez ere, gure herriaren
geroa haien eskuetan dagoelako.
2016-2017 kurtsoan konpromiso honen adibide argia izan zen Humanitate
eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea. Aurreko kurtsoan fakultatearen 40.
urteurrena ospatu genuen. Eta lana ondo egin delako harrotasunez eta pozez
ospatu genuen. Euskadin euskarazko kalitateko hezkuntza posible egin zuten
eta duten irakasle asko eta asko trebatu bait dira fakultate honetan.
2016-2017 ikasturtean plan estrategiko berriari ekin diogu. Plan horrekin,
unibertsitateko hezkuntza-berrikuntzan liderrak izatea, estatuko eta
nazioarteko merkatu berrietara irekitzea eta gure ikerkuntzak enpresetan
eta gizartean duen inpaktua maximizatzea nahi dugu. Erronka horiek bat
datoz gure jatorriarekin, gure egoerarekin, gure filosofiarekin eta, batez ere,
gure berezitasunarekin. MONDRAGON izena aurrean eramateak enpresara
hurbiltzen gaitu, eta gure kooperatiba-oinarriaren berri ematen du. Gizarteeta enpresa-ehun lehiakorra eta iraunkorra garatu eta horri eustea xede
duena. Ez dugu zalantzarik. Horixe da bidea, Euskadi etorkizunean herrialde
lehiakorra eta aurreratua izateko. Herrialde batek, lehiakorra izango bada,
enpresa lehiakorrak behar ditu, eta, horretarako, ezinbestekoak dira gazte eta
profesional lehiakorrak: ezagutzak, balioak eta gaitasunak dituzten gazteak
eta profesionalak, alegia. Eta, horretarako, hauxe da gure lehen erronkarik
handiena: ikaskuntza maximizatzea, eta Mondragon Unibertsitatetik pasatzen
diren pertsona, ikasle eta profesional guztiengan esperientzia aberasgarri bat
eraikitzea. Eta, horretarako, hauxe da erronkarik handiena: unibertsitateko
hezkuntza-berrikuntzan liderrak izatea, ikaskuntza maximizatzea, eta
Mondragon Unibertsitatetik pasatzen diren pertsona, ikasle eta profesional
guztiengan esperientzia aberasgarri bat eraikitzea. Eta horixe eskaintzen du
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Mondragon Unibertsitateak: ikaskuntza-eredu bat; gure
printzipio eta balio kooperatiboengatik eta gure ikuspegi
praktikoagatik beste unibertsitate batzuetatik bereizten
gaituen esperientzia bat. Izan ere, enpresari lotuta gaude,
lankidetzan aritzen gara eta konprometituta gaude gure
herriaren, Euskal Herriaren giza eta gizarte-garapenarekin.
Beste modu batean esanda, tokiko ekonomiarekin
konprometituta gaude, errotuta gauden tokikoarekin.
Eta tokiko ekonomiarekin dugun konpromiso hori da,
hain zuzen, pentsamendu globala izatera behartzen
gaituena. Hortik dator alegia, gure plan estrategikoaren
bigarren erronka: unibertsitatea nazioartera zabaltzea,
hain zuzen. Izan ere, testuingurua eta gizartea gero eta
globalizatuagoak dira, eta, ezinbestean, eragin zuzena
dute gure herriaren etorkizuneko garapenean. Horregatik,
gure enpresek maila globalean lehiatu eta nazioartera
irten behar direnez, unibertsitateak eta gazteek aintzat
hartu behar dute errealitate hori. Maila globalean lehiatuz
tokiko enplegua sortzen duten enpresak behar ditu
Euskadik.
Horretarako, bereziki, nazioarteko esperientzia duen
tokiko talentua behar dugu, baita Euskadi erakartzen
duen nazioarteko talentua ere.

jarri dute konfiantza Mondragon Unibertsitatearen
prestakuntza- eta hobekuntza-programetan. Ikerketaren
eta Ezagutzaren Transferentzia, ostera, %10 baino
gehiago hazi da 2016-2017an, gure alor pribatuaren
eta publikoaren arteko lankidetza eredua mantenduz,
non, enpresengandik hurbil dauden gure fakultateetan,
jardueraren % 50 baino gehiago da Ikerketan eta
Transferentzian egiten den inbertsio pribatua. Bistakoa
da, beraz, gure enpresa-ehunean lehiakortasuna
hobetzeko egiten dugun ahalegina. Gure herriaren geroa
gidatuko duten gizon-emakumeen formazio integralak
jarraituko du gure ardura eta eginkizun nagusia izaten.
Formazio horrek, gainera, epe labur, ertain eta luzera
begiratzen du, eta, beharbada, gizartearen etorkizuneko
premiei erreparatu eta erantzuteko dugun ohiturari
esker etortzen zaizkigu enpresa eta erakunde asko eta
asko gurekin elkarlanean aritzera. Lankidetza horri esker,
bestela ezinezkoa litzaigukeen hazkundea eta garapena
ari gara lortzen. Garapen horren adibide ditugu azken
urteotan Aretxabaletan, Donostian, Hernanin eta Bilbon
zabaldu ditugun egoitzak, eta Madrilen, Valentzian,
Bartzelonan eta Txinan ireki ditugun laborategiak;
Kolonbian eta Mexikoko Querétaron, berriz, MEIrekin
elkarlanean dihardugu.

Gure unibertsitate-ereduaren eta erronken balioa berretsi
egin dute 2016-2017 ikasturteko emaitzek. 4.534 ikasle izan
dituzte gure titulazio ofizialek iragan ikasturtean, eta horien
laurdenak aukera izan du ikasketa-amaierako proiektua
enpresetan eta erakundeetan egiteko; 809 ikaslek, berriz,
atzerrira jo dute ikasketak osatzera. Hirugarren erronka
gure ikerkuntzak enpresetan eta gizartean duen inpaktua
maximizatzea da, gizarte eta enpresa-ehun lehiakorra
eta iraunkorra garatu eta euste aldera. Ildo horretan,
profesionalak trebatzeko arloa jorratu dugu, baita Ikerketa
eta Transferentziako jarduerak ere. Profesionalentzako
prestakuntzari dagokionez, 8.000 lagun baino gehiagok
ERREKTOREAREN AGURRA [ 3 ]
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HISTORIA
PIXKA BAT
Mondragon
Unibertsitatea
unibertsitate
gaztea
da,
1997an
sortua
eta
irakaskuntzan
eskarmentu
handiko eta ibilbide luzeko
hiru hezkuntza-kooperatibak
bultzatua: Mondragon Goi
Eskola
Politeknikoa
‘Jose
M. Arizmendiarrieta’ Koop.
Elkartea., ETEO Koop. Elkartea
eta Irakasle Eskola Koop.
Elkarteak.
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1943an hasi zen lanean Goi Eskola Politeknikoa, aita Jose Maria
Arizmendiarrietak –Arrasateko kooperatiben sustatzaileak– bultzatuta.
Gizartegarapeneko mugimendu bat abiarazi zuen ikastetxe hark: gazteen
trebakuntza oinarri hartuta, enpresa sorrera bultzatu zuen, lankidetzaren
bidez betiere. Goi Eskola Politeknikoaren ingeniaritza eta ikerketa
teknologikoko jarduerak, industria ingeniaritza eta IKT, ekoingeniaritza eta
osasunaren alorretan banatzen dira.
Gaur egun, 3 campus ditu Gipuzkoan: jatorrizkoa Arrasaten, 2001ean Ordizian
irekitakoa eta 2013/14an Donostialdean -Orona Ideon- irekitakoa.
Enpresagintza Fakultatea, lehen ETEO Koop. Elkartea zena, 1960an hasi
zen lanean Oñatin, aita Jose M. Arizmendiarrietak bultzatutako gazte-talde
baten ekimenez.
Administrazio eta enpresa alorretako trebakuntza ematea izan du eginkizun
nagusia fakultate horrek, batez ere enpresen kudeaketa, administrazio eta
zuzendaritza arloetan. Gainera, azken urteotan, ekintzailetasuna fakultate
honetako ikerketa eta formazio programen oinarrizko lerroa bihurtu da.
Bi campus ditu Gipuzkoan: jatorrizkoa Oñatin eta 2003ko apirilean Irunen
inauguratu zen Bidasoaldekoa. Era berean, eta zehazki ekintzailetasunaren
arloan, Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntzako graduan 6 laborategi dauzka;
Oñati eta Irunekoaz gain, Bilbo, Madril, Bartzelona, Valentzia, Holanda,
Shangai eta Mexikoko laborategiak.
1978an sortu zen, Eskoriatzan, Irakasle Eskola, gaur egun Humanitate eta
Hezkuntza Zientzien Fakultate bihurtua. Irakaskuntzarako profesionalak
prestatzea zuen hasieran helburu baina ikus-entzunezko komunikazioaren
ezagutza arloarekin hedatzen joan da. Azken honek bere eraikin propioa du
2012-13 ikasturtetik aurrera, fakultateak Aretxabaletan 2013ko maiatzean
inauguratu zuen campus berrian.
2010ean Mondragon Unibertsitateko Gastronomia Zientzien Fakultatea
– Basque Culinary Center gehitu zen Donostian eta gaur egun, munduan
aitzindaria den erakunde akademiko bat da. Bertan, Gastronomia eta
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Sukaldaritza arteen Gradua ematen da eta helburu
nagusiak, goi-mailako prestakuntza ematea, ikertzea,
eta gastronomia eta elikadura berritzea eta sustatzea
dira.
Gainera, 2013-2014 ikasturtetik, unibertsitateak Bilbon
du kokapen berri bat, BBF (Bilbao Berrikuntza
Faktoria), non, Berrikuntza eta Ekintzailetasunaren
ingurunko eskaintza dagoen.
2016-2017 ikasturtean, eta lau urteko ibilbidearen ostean,
9 enpresa kontsolidatu, 20 start up, 165 ikasle-ekintzaile
eta 70 ekintzaile biltzen ditu BBFk. Guztira ia 500
lagun ari dira lanean Bilbon kokatuta dagoen campus
berri horretan eta era beran, 5 clusterrek ere bertan
daukate beraien kokalekua. Bestalde, ikasturte honetan
zehar, BBFn antolatutako ekitaldi eta bisitak 300 baino
gehiago izan dira.
Bestalde, zenbait enpresa eta erakunde laguntzaile ere
baditu Mondragon Unibertsitateak. Azpimarratzekoak
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dira ikerketa teknologikoaren alorrekoak diren Ikerlan
eta Ideko; biak ere izen handikoak nazioartean eta
ezinbestekoak Unibertsitatearen antolakuntza-sisteman.
Era
berean,
MONDRAGON
Korporaziaren
kooperatiba-taldearen
laguntza
ere
badu
unibertsitateak, talde horretako kide baita, eta Ulma
Taldea Koop. Elkartearena, Gizabidea Fundazioarena eta
Debagoieneko Mankomunitatearena, Unibertsitatearen
bazkide laguntzaileak baitira guztiak.
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HAUSNARKETA
ESTRATEGIKOA 2017-2020
2015-2016 ikasturtean zehar
Mondragon Unibertsitateak eta
berau osatzen duten fakultateek
hausnarketa estrategikoa burutu
zuten, 2017-2020 epealdian
bultzatu beharreko helburu eta
erronka estrategikoak definituz.

02

Besteak beste, barrura begirako hainbat helburuez gain, ondorengo 3
helburu estrategikoak nabarmentzen dira:
• Hezkuntza-berrikuntzan liderra izaten jarraitzea
• Mondragon Unibertsitatearen digitalizazioa sustatzea (IKT 2020)
• Mondragon Unibertsitatearen nazioarteko dimentsioa bultzatzea
Era berean, lehentasunezko 4 apustu egin dira:
• Hezkuntza esperientzia berritzailea, bereizgarria eta kalitatekoa eraikitzea
• Nazioartera irekitzea eta merkatu berrietan presentzia bultzatzea
• Unibertsitateak enpresetarako eta beste erakunde batzuetarako egiten
dituen ikerketengatik aitortua izatea
• Mondragoneko ezagutzaren ekosistemaren funtsezko nodoa izatea
Guzti hori garatzeko, 5 palankatan oinarrituko da unibertsitatea:
• Gaikuntza
• Digitalizazioa
• Komunikazioa eta marketina
• Espezializazioa
• Elkar-lankidetza
Behin hausnarketa estrategikoa burututa, 2016-2017ko kudeaketa planean
barneratu dira hausnarketa estrategikoan identifikatutako erronkak lantzeko
ekintza eta lan lerro zehatzak eta kurtso horretan zehar hainbat aurrera
pausu eman dira jada.
Hezkuntza berrikuntzari dagokionean, Mendeberri 2025 hezkuntza
ereduaren ardatzak eta marko teorikoa landu da, curriculum-era eramateko
proposamena lantzen hasi garelarik. Marko pedagogikoaren liburua
garatu da, hurrengo ikasturtean argitaratzeko helburuarekin. Esperientzia
berritzaileak ezagutzen ere jarraitu dugu Finlandia, Flandria, Herbeherak
eta Alemaniako zenbait unibertsitateetako hezkuntza eredu aurreratuak
aztertuz. Era berean, Mondragon Unibertsitateko Formazio dualaren mapa
osatu eta marko orokor bat garatu du unibertsitateak. Bestalde, titulazioen
egitura curricular posibleen inguruko hausarketa ere burutu da.
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Digitalizazioari dagokionean, datozen bost urteetara
begira IKTen beharren inguruko hausnarketa sakona
egin da ikasturtean zehar, hainbat esparru identifikatuz
eta horien garapenerako urratsak emanez. Irakaskuntzaikaskuntza prozesuetan digitalizazioaren arloko
tendentzien zaintza ere egin da eta hainbat erronka
identifikatu ondoren esperientzia pilotuak jarri dira
martxan (bideoen erabilera, spoc-ak, etab.).
Bestalde, eta digitalizazioaren testuinguru
honetan, 2016-17an Ekosistema Digitala proiektu
estrategikoaren garapenari bultzada garrantzitsua
eman dio unibertsitateak. Proiektu honen helburua da
unibertsitateko komunitateak zerbitzu digitalak App
baten eskura izatea, eta aldi berean, komunitateko
sarea sortzea. Aplikazioak KoNet du izena eta aplikazio
honen bidez, ikaslearen esku jarri dira hainbat
zerbitzu jasotzeko aukera mugikor zein tabletearen
bitartez. 2016-17an proba pilotoa egin ondoren, ikasle
guztientzat jarri da aplikazioa eskuragarri, 12 zerbitzu
eskainiz.
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Nazioarteko dimentsioari dagokionean, Ikasle nahiz
irakaslegoaren mugikortasuna sustatzeko sare eta
akordio estrategikoak lantzen jarraitu du Mondragon
Unibertsitateak. Horrela, nazioarteko 12 hitzarmen berri
eta 3 akordio estrategiko sinatu dira 2016-17an. Gero eta
gehiago dira atzerrira joaten diren ikasleak. 2016-17an
776 izan dira guztira, aurreko ikasturtean baino ia %12
gehiago. Ikasle atzerritarrak, bestalde, 382 izan dira
Bestalde, eta aurrekoaren modu osagarrian,
esperientzia hori ez duten ikasleen nazioartekotzea
garatzearen aldeko apustua ere egiten jarraitzen du
unibertsitateak. Hori da, hain zuzen, “nazioartekotzea
etxean” kontzeptuaren esanahia. Horretarako, ekintza
ezberdinak egin dira, besteak beste, ikasketa planetan
edukiak sartu, incoming ikasleak unibertsitateko bizitzan
eta jardueran txertatu edo, Goi Eskola Politeknikoaren
kasuan, graduko titulu guztietan ingelesez egin
beharreko seihileko oso bat ezarri. Testuinguru honetan,
2016-17 ikasturtean, estreinekoz, International Week
antolatu du Mondragon Unibertsitateak, hainbat
kanpoko unibertsitateen parte-hartzearekin.

Bestalde, China eta Ecuadorreko hezkuntza erakunde
ofizialekin landu da Mondragon Unibertsitatearen
errekonozimentu edota akreditazioa, herrialdi horietako
ikasleek Mondragon Unibertsitatera ikasketak egitera
etortzeko aukera erraztu asmoz.
Era berean, Mondragon Unibertsitateak inguruko
enpresen nazioartekotze-prozesuan duen partaidetza
ere sustatzen jarraitu da, langile gaituen harrobi bat
sortzeko lankidetzaren bitartez nahiz atzerriko erakunde
eta/edo enpresekin baterako ekintzetan parte hartuz.
Azkenik, MEI-Mondragon Educación Internacional
proiektuaren garrantzia azpimarratu behar da.
Izan ere, hark zuzeneko partaidetza eragiten du
nazioarteko goi-mailako hezkuntza-erakundeen diseinu
metodologikoan eta kudeaketan. Gaur egun, MEI
Kolonbian, Mexikon eta Saudi Arabian dago, eta bi
unibertsitateren eta lanbide-heziketako lau zentroren
kudeaketan parte hartzen du.
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TXOSTEN
AKADEMIKOA
Gaur
egun
Mondragon
Unibertsitateak duen formazio
eskaintza lau taldetan bana
dezakegu. Alde batetik, Graduko
eskaintza, Batxilergotik eta Goi
Mailako Heziketa Zikloetatik
datozen gazteei zuzendutakoa;
bestetik,
Unibertsitate
Masterren eskaintza, gradua
bukatu ondoren, espezializazio
bila
dabiltzan
pertsonei
zuzendutakoa;
hirugarrenik,
doktorego eskaintza, ikerketan
interesatuentzat eta bukatzeko,
profesionalentzako prestakuntza.
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GRADUKO ESKAINTZA
2016-2017 ikasturtean, 16 Graduko titulazio eskaini ditu, bere 6 ezagutza
arloetan: ingeniaritza, enpresa kudeaketa, ekintzailetasuna, komunikazioa,
hezkuntza eta gastronomia. Hortaz gain, diploma bikoitz bat jasotzeko
aukera ere egon da informatika eta telekomunikazio sistemen arloan.
GOI ESKOLA POLITEKNIKOKO GRADUAK
• Mekanikako Ingeniaritza (EUR-ACE)
• Industria Diseinuko eta Produktu Garapeneko Ingeniaritza
• Industria Antolakuntzako Ingeniaritza
• Industria Elektronikako Ingeniaritza
• Informatikako Ingeniaritza
• Telekomunikazio Sistemen Ingeniaritza
• Energiaren Ingeniaritza
• Prozesu Industrialetako Ekoteknologien Ingeniaritza
• Ingeniaritza Biomedikoa
• Gradu bikoitza: Informatika Ingeniaritza eta Telekomunikazio Sistemen
Ingeniaritza
ENPRESAGINTZA FAKULTATEKO GRADUAK
• Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza (MyGADE)
• Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza (LEINN)
HUMANITATE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEKO GRADUAK
• Ikus-Entzunezko Komunikazioa
• Haur Hezkuntza
• Lehen Hezkuntza
GASTRONOMIA ZIENTZIEN FAKULTATEKO GRADUAK
• Gastronomia eta Sukaldaritza Arteak
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UNIBERTSITATE MASTERREN ESKAINTZA
Europako Goi Mailako Hezkuntzako Esparruan
ezarritako unibertsitate-sistema berriarekin aldatu egin
zen graduondoko ikasketen eredua, eta horrek ekarri
zuen berrikuntza nagusietako bat da Unibertsitate
Masterra, Graduaren eta Doktoregoaren arteko
hezkuntza maila.
Espezializatutako prestakuntza da, diziplinarteko
ikuspegia duena. Espezializazio profesionala edo
akademikoa erdiestea, atribuzio profesionalak
lortzea edo ikerketa-lanbideari ekitea ditu helburu
doktoregorako sarreraren bidez.
Mondragon Unibertsitateko Unibertsitate Masterren
bidez ikasleek prestakuntzan aurrera egiten dute, eta
gaur egun enpresa eta erakundeek eskatzen dituzten
jardueretan edo jakintza eremuetan espezializatzen
dira. Gainera, Europar Batasuneko herrialde guztietan
balioa duen titulu ofiziala eskuratzen dute, alderdi
akademikoan edota lanekoan ere beste edozein
herrialdetan onargarri dena.
Unibertsitate Masterrek lan-merkatura bideratutako
espezializazioa eskaintzen dute, gorantz doazen eta
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estrategikoak diren sektoreetan eta ezagutza arloetan,
hain zuzen. Ikasketok, gainera, nazioarteko ikuspegia
eta arrakasta duten lanbideekiko eta enpresekiko lotura
sakona dute eta etorkizuneko ateak irekiko dizkiete
ikasleei.
Unibertsitate masterren esparruan, 14 titulazio eskaini
dira, Gastronomia Zientzien Unibertsitate Masterra
abian jarri ondoren. Hauetatik 3 diploma bikoitz
bezala, azken hauek, Frantziako unibertsitateekin eta
ingeniaritzaren alorrean.
GOI ESKOLA POLITEKNIKOA
• Diploma bikoitza (aukera): Industria Ingeniaritza
Unibertsitate Masterra (INSA Toulouse / ECN Nantes)
• Diploma bikoitza (aukera): Sistema Txertatuak
Unibertsitate Masterra (INSA Toulouse / ENSEEIHT
Toulouse)
• Diploma bikoitza (aukera): Energia eta Potentzia
Elektronika Unibertsitate Masterra (ENSEEIHT
Toulouse)
• Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritza
Unibertsitate Masterra
• Produktu eta Zerbitzuen Diseinu Estrategikoa
Unibertsitate Masterra

ENPRESAGINTZA FAKULTATEA
• MBA - Enpresa Zuzendaritza Unibertsitate Masterra
• Kontabilitate eta Finantza Zuzendaritza Unibertsitate
Masterra
• Gizarte Ekonomia eta Enpresa Kooperatiboa
Unibertsitate Masterra (ONLINE)
• Marketin Digitala Unibertsitate Masterra
• Erakundeen Nazioartekotzea Unibertsitate Masterra
HUMANITATE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN
FAKULTATEA
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Batxilergoan,
Lanbide Heziketan eta Hizkuntzen Irakaskuntzan
irakasle gisa aritzeko gaitzen duen Unibertsitate
Masterra
• Hezkuntza Testuinguru Multikultural eta
Eleaniztunetan Unibertsitate Masterra (EKOMU)
(ONLINE)
• Berrikuntza Didaktiko Metodologikoko Proiektuen
Grapena eta Kudeaketa Hezkuntza Erakundeetan
Unibertsitate Masterra (BERRIMET) (ONLINE)
GASTRONOMIA ZIENTZIEN FAKULTATEA – BASQUE
CULINARY CENTER
• Gastronomia Zientzietan Unibertsitate Masterra

DOKTOREGOA
Ikerketaren munduan interesa duen pertsona orok,
Mondragon Unibertsitatean, ingeniaritza, kudeaketa
eta hezkuntzarekin zerikusia duten hiru iker-lerroetan
parte har dezake.
•
•
•

Mekanika eta Energia Elektrikoko Ingeniaritza
Doktorego Programa
Erakundeen Kudeaketa Aurreratua eta Gizarte
Ekonomia Doktorego Programa
Berrikuntza eta Esku-Hartzea Hezkuntzan Doktorego
Programa

PROFESIONALENTZAKO PRESTAKUNTZA
Urtez urte, Profesionalentzako Prestakuntza esparrua ere
garatuz jarraitzen dugu eta gaur egun profesionalentzako
eskaintzan zerbitzu integral bat emateko gai gara, ikastaro
presentzial, online eta erdipresentziala modalitateko
ikastaro eta In Company formazioarekin. Profesionalak
posible du ikastaro laburretatik hasi eta gradu bat,
gradura egokitzapen ikastaro edo master bat egitea.
Gainera, kontuan izan behar dugu online proiektuak izan
duen garapenak lagundu duela eskaintza hau borobiltzen,
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lanean dagoen profesionalari ikastea, bizitza pertsonala
eta aldi berean lan egitea ahalbidetuz.

•
•

2016-2017ko ikasturtean, zehazki, profesionalei
zuzendutako 6 unibertsitate master (horietatik 4 online),
16 master profesional, 2 gradu (guztiz online), gradurako
3 egokitzapen ikastaro (online), 2 online aditu titulu
eta hainbat ikastaro labur, bai presentzialak eta online
modalitatean eskaini dira, ondorengo arloetan: ardoaren
marketina, diseinu industriala, elektronika eta energia,
enpresa eta erakundeen zuzendaritza eta kudeaketa,
estrategia, ekintzailetasuna eta berrikuntza, gastronomia
eta sukaldaritza arteak, hezkuntza, industria antolakuntza
eta kudeaketa, informatika, telekomunikazio sistemak eta
sistema txertatuak, ingeniaritza mekanikoa eta fabrikazio
prozesuak, komunikazioa, kontabilitatea eta finantzak,
kooperatibagintza eta gizarte ekonomia, kudeaketa eta
berrikuntza jatetxeetan, kultura eta gizartea, lidergoa
eta pertsonen kudeaketa, marketina eta salmentak,
proiektuen zuzendaritza eta kudeaketa, eta abar.

UNIBERTSITATE MASTERRAK
• Berrikuntza Didaktiko Metodologikoko Proiektuen
Garapena eta Kudeaketa Hezkuntza Erakundeetan
Unibertsitate Masterra (Online)
• Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, Batxilergoan,
Lanbide Heziketan eta Hizkuntzen Irakaskuntzan
irakasle gisa aritzeko gaitzen duen Unibertsitate
Masterra
• Gizarte Ekonomia eta Enpresa Kooperatiboa
Unibertsitate Masterra (Online)
• Hezkuntza Testuinguru Multikultural eta
Eleaniztunetan Unibertsitate Masterra (Online)
• MBA-Enpresen Zuzendaritza Master Unibertsitarioa
• Gastronomia Zientzietan Unibertsitate Masterra
• Enpresa Berrikuntza eta Proiektu Zuzendaritzako
Unibertsitate Masterra (Online)

Arlo honetan eskainitako ikastaroetan, oro har 8.005
ikasle izan ditugu 2016-2017ko ikasturtean.
EXECUTIVE MASTERRAK
• MBA – Executive
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Operazio Zuzendaritzan Executive Masterra
Logistika Integralean eta Erosketetan Executive
Masterra (Supply Chain Managment)

NAZIOARTEKO
MASTERRAK
ETA
MASTER
PROFESIONALAK
• Intraekintzailetasuna eta Berrikuntza Kolaboratiboan
Nazioarteko Masterra (MINN)
• Ekoizpen Zuzendaritzan Master Profesionala

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pertsona eta Taldeen Coaching Master Profesionala
Sukaldaritza, Teknika eta Produktuaren Master
Profesionala
Energia Elektrikoko Master Profesionala
Jatetxeen Berrikuntza eta Kudeaketan Master
Profesionala
Jatetxeetako Gozogintzan eta Sukaldaritza Gozoan
Master Profesionala
Sukaldaritzan hobetzeko Master Profesionala
Informatika Segurtasuneko Master Profesionala
(Online)
Sonmelierrean eta Enomarketingean Master
Profesionala
Turismo Gastronomian Master Profesionala
Team Mastery-Program for Team Coaches
Fundizioko Berrikuntza Teknologikoan Master
Profesionala icast

GRADUAK
• Haur Hezkuntza Gradua (Online)
• Lehen Hezkuntza (Online)

MATRIKULATUTAKO IKASLEAK
2016-17 ikasturtean Mondragon Unibertsitatean
matrikulatutako ikasle kopuru totala 5.005 izan da:
• 3.936 ikaslek, graduko unibertsitate ikasketak egin
dituzte.
• 753 ikaslek, graduondoko ikasketa ofizialak egin
dituzte, unibertsitate masterrak nahiz doktoretza.
• 316 ikaslek graduondoko titulo propioetako ikasketak
egin dituzte.
Guztira, online modalitatean matrikulatutako ikasleak
541 izan dira.
Matrikulatutako Ikasle Kopuru Totalaren eboluzioa:
2008/09
3.542
2009/10
3.480
2010/11
3.612
2011/12
3.674
2012/13
4.011
2013/14
4.567
2014/15
4.750
2015/16
4.855
2016/17
5.005
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IKERKETA
ETA GARAPENA
Ikerketa eta transferentziaren
esparruari dagokionez, orohar,
igoera nabarmena eman da
sarrera nahiz egindako proiektu
eta transferentzia ekimenen
kopuruan.
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Goi Eskola Politeknikoan, I+T jardueratik datozen diru-sarrerek % 7 egin
dute gora. Enpresekin epe luzerako lankidetzako ikerketa-programak
finkatzea arrakastatsua dela erakusten du bilakaera horrek. Programa horien
barruan ikerketa-proiektuak lantzen dira, eta produktu, prozesu eta zerbitzu
berritzaileak izaten dira horien emaitza. Era berean, enpresan lan egingo
duten gazteen trebakuntza jorratzen da lankidetza-ikerketako programa
horietan. Hala, doktorego-tesi gehienak esparru horren barruan finantzatzen
dira.
Europako proiektuetatik datozen diru-sarrerek, berriz, % 21eko gorakada
izan dute, eta Eskolak parte hartzen duen Europako beste 11 proposamen
onartzea lortu da.
Euskadiko Espezializazio Adimendunaren Estrategian (RIS3) funtsezkoak
diren Garraioaren, Manufaktura Aurreratuaren eta 4.0 Industriaren
eremuetako proiektuak dira, eta horrelakoei esker, ezagutza sortzen jarraitu
ahal izango dugu enpresen beharrekin bat datozen arlo zientifiko eta
teknologikoetan.
Halaber, Goi Eskola Politeknikoko bederatzi ikertzaile-talde Euskal
Unibertsitate Sistemako Ikerketa Talde Bikain izendatu dituzte.
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean ikerketa eta Transferentzia
ekimenak hiru jakintza arlo hauetan garatu dira: Hezkuntza, Ikus-entzunezko
Komunikazioa eta Kooperatibagintza. Hezkuntzaren esparruan, ondorengo
proiektuak nabarmendu litezke:
Enpresagintza fakultateko LEINN graduan ikaskuntza-metodologiaren
inguruan egindako ikerketa, “Eskola komunitateak beren jarrerak eta
praktikak ikertzen” proiektua, “Hezkuntza eredu kooperatibo bat eraikitzen”
proiektua, Haur Hezkuntzan jolasean eta esperimentazioan oinarritutako
proposamen berritzaileak sortzeko proiektua, etab.
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Bestalde, ikus-entzunezkoen artean, besteak beste: “Ikusentzunezkoen sorkuntza Gipuzkoan” ikerketa proiektua
dira azpimarragarrienak eta Kooperatibagintza eta
gizarte eremuari erreparatuz, “Gipuzkoa: territorio
de innovación social”, “Universidad y gobernanza
colaborativa” eta “Kooperatiba Fabrika” proiektuak.
Enpresa-kudeaketaren arloan azpimarragarria izan da
AS FABRIK Europako proiektua eskuratzea. Industriaren
digitalizazioaren esparruan, zerbitzu aurreratuen
gaineko ezagutza sortze aldera Enpresagintza
Fakultateak aurrera daraman estrategiari bultzada
garrantzitsua eman dio.
Ildo berean, nabarmentzekoa da gai horren inguruan
Bilboko Udalarekin jorratzen ari den lankidetza, hiriko
zerbitzuen sektorea sendotzera bideratutako aliantza.
Europari
erreparatuta,
azpimarratzekoa
da
ekintzailetzarekin eta intraekintzailetzarekin lotutako
proiektuetan dugun parte-hartzea; gazteen artean
enpresa eta negozio-eredu berriak sustatzera bideratuta
daude, batez ere, proiektu horiek.
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Aipagarria da, gainera, Compyte abian jarri izana.
Laboral Kutxarekin elkarlanean, enpresen lehiakortasuna
neurtzeko tresna kuantitatiboa eta digitala garatu dugu.
MONDRAGON
Korporazioarekin
batera
ekimen garrantzitsuak eraman ditugu aurrera,
nazioartekotzearen arloan proiektu integralak garatu
eta Talentuaren Kudeaketa sustatzeko.
BCC INNOVATION Basque Culinary Centerreko
Zentru Teknologikoak bere jarduera ondorengo 4
ikerketa lerroetan garatu du: bizi ohitura osasuntsuak,
sentsorialtasuna eta kontsumitzailearen portaera,
gastronomia eta garapen berriak eta diseinua eta
teknologiak gastronomiaren industrian eta jatetxeetan.
2016-17an, besteak beste, hainbat administrazio
publikoen laguntzarekin, Basque Gaztaberri process,
IV gama artesanal, eta Jakiberri proiektuak garatu ditu,
elikadura sektoreko enpresekin gauzatutako beste 14
berrikuntza proiektuez gain.
Gainera, 2016an abian jarritako BCulinary Lab ekimena
garatzen jarraitu da. Honen helburu nagusia da jatetxe
eta orohar elikadura sektoreari bideratutako aplikazio

gastronomikoen inguruko ezagutza identifikatu eta
sortzea.
Bestalde, Mondragon Unibertsitateak Gipuzkoako Foru
Aldundiarekin sinatutako hitzarmenaren ondorioz,
gure unibertsitateko hiru fakultate “Etorkizuna Eraikiz”
programan lanean aritu izan dira 2016-17an zehar.
Azkenik, 2016-17an egindako ikerketa-proiektu eta
transferentzia-jarduerak 430etik gora izan dira. Gainera,
78 artikulu argitaratu dira aldizkari espezializatuetan,
136 txosten aurkeztu dira Estatuko zein nazioarteko
biltzarretan eta 54 jardunaldi eta biltzar antolatu ditu
Unibertsitateak.
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EKINTZAILETZA
Ekintzailetza
Mondragon
Unibertsitatearen
garapena
ezaugarritu duen apustua izan
da betidanik eta azken urteotan
helburu hori indar handiagoz
bultzatu
nahian,
hainbat
egitasmo eta proiektu jarri dira
martxan.
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LEINNen arloan, ikasleek irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan lehenengo
ikasturtean sortutako enpresez gain, 2016-17 ikasturtean beste 6 enpresa
sortu dituzte aurreko promozioetako ikasle izandakoek. Orain arte 16 enpresa
sortu dira, guztira 83 langile dituztenak.
Gainera, Enpresagintza Fakultateak ekintzailetzako laborategien sarea
zabaltzen jarraitzen du, hala estatuan nola nazioartean.
Gaur egun 9 laborategi ditu, hiru Euskadin (Irunen, Oñatin eta Bilbon)
eta gainerakoak Madrilen, Bartzelonan, Valentzian, Punen, Shangain eta
Mexikon. 2016-17 ikasturtean, halaber, LEINN gradua jarri dute martxan
Shangain.
Laborategien sare zabalari esker, 2016-17 ikasturtean zehar 625 ikaslek baino
gehiagok egin dute LEINN gradua.
Goi Eskola Politeknikoak, bestalde, ekintzailetasunari lotutako hainbat
ikerketa proiektu garatu ditu ikasturtean zehar. Besteak beste, Unibertsitate
Ekintzailerako Bidea Bizkortuz proiektua, barne-ekintzailetasuna gure
inguruko enpresatan bultzatzeko eta langabezian dauden gazteei
bideratutako E3!, Etorkizuna Elkarrekin Eraikiz proiektua, ekintzailetasuna
bultzatzea helburu duten beste bi europar proiektu, etab.
Ekintzailetasuna suspertzeko lehiaketek ere izan dute bere lekua 2016-17an.
Horrela, ikasleek KIMU-BERRI programan eta GAZELA enpresen lehiaketan
parte hartu dute.
Honez gain, Saiolan Enpresa eta Berrikuntza zentroarekin eta Mondragon
Korporazioarekin martxan jarritako “Enpresa Sortu” lehiaketaren bigarren
edizioa burutu da, ikasle eta ikasle ohiei enpresa teknologiko eta berritzaileak
sortzeko laguntza emanez.
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Era berean, PBL Day jardunaldiaren bigarren edizioa
antolatu da, non Goi Eskola Politeknikoko ikasleek
garatzen dituzten proiektu desberdinak ezagutzera
emateko aukera izan duten.
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak
garatutako proiektuen artean, “Kooperatiba Fabrika:
ekintzailetza soziala eta ekonomia soziala sustatzeko
programa” -ren 1go edizioa gauzatu da. Bertan,
ekintzailetasun sozialaren eta garapen komunitarioaren
inguruko 23 proiektu sortu dira.
Basque Culinary Centerrek ere proiektu eta jarduera
ugari eraman ditu aurrera ekintzailetzaren arloan.
Aipagarriak dira, besteak beste, Ekintzaileen Nazioarteko
Foroaren laugarren edizioa, 225 partaide izan zituena;
Culinary Action lau eguneko ekitaldia, 500 lagunetik
gora bildu zituena; eta CA Aceleradora izeneko startupak
bizkortzeko programaren laugarren edizioa.
Bestalde, otsailean izan zen Culinary Action Startup
Prizes sarien lehenengo edizioa, elikaduraren eta
gastronomiaren munduan talentu ekintzailea eta
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negozio-eredu disruptiboak saritzea helburu duen
ekimena.
Bukatzeko, eta ohikoa denez, ekintzailetza bultzatzeko
Ideia Berrien lehiaketaren hamaikagarren edizioa
antolatu du Unibertsitateak, EKITEN izenekoa.
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GIZARTEAREKIN
KONPROMISOA
Unibertsitateak Gizartearekiko
duen
konpromisoaren
testuinguruan,
euskararen,
genero berdintasunaren eta
enpleguaren sustapena dira,
besteak beste, Mondragon
Unibertsitatean
modu
esanguratsuan lantzen dituen
hiru arlo.
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Euskararen sustapenari dagokionean, Mondragon Unibertsitateak
konpromisu irmoa erakutsi izan du betik. Horren adierazgarri da, besteak
beste, bere eskaintza formatiboa ezaugarritzen duen hezkuntza eredu
hirueleduna. Horretaz gain, euskararen normalizazioa lan munduan ere
suspertzeko unibertsitateak ahalegin nabarmena egiten jarraitzen
du. Horren adibide da, gure ikasleek enpresa eta erakundeetan egiten
dituzten ikasketa amaierako proiektuak euskaraz egiteko unibertsitateak
MONDRAGON Korporazioarekin antolatzen duen saria. Gainera, hainbat
dira 2016-17 ikasturtean zehar ere euskararen sustapenerako fakultateetan
bideratu izan diren ekimenak.
Berdintasunaren eremuari dagokionean, Unibertsitateak urte hauetan agertu
duen sentsibilitatearekin eta lanarekin bat etorriz, Mondragon Unibertsitateak
Europako beste 9 erakunderekin batera 2015-16an garatzen hasi eta 4 urteko
iraupena izango duen PLOTINA europar proiektua azpimarratu daiteke. Goimailako hezkuntzan, ikerkuntzan eta berrikuntzan genero-oreka sustatzea da
proiektu horren helburu nagusia. Era berean, joan den otsailean Enpresagintza
Fakultateak Emakunderen eskutik emakumeen eta gizonen berdintasunerako
lankidetza erakundea ziurtagiria eskuratu zuen.
Bestalde, 2015-2016 ikasturtean Mondragon Unibertsitateak Eusko
Jaurlaritzako Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritzatik bultzatutako
Giza eskubide, Bizikidetza eta Lankidetza proiektuan parte hartzen jarraitu
du, Deustuko eta Euskal Herriko Unibertsitateekin batera. Proiektuaren
helburua ikasleengan giza eskubideen eta bakearen inguruan gogoeta
kritikoa sustatzea da.
Azkenik, eta enpleguaren sustapenari dagokionean, 2016-2017 ikasturtean
Unibertsitateak LANBIDE- Euskal Enplegu Zerbitzuarekin duen lankidetzaren
testuinguruan, lanerako orientazio eta enplegu agentzia zerbitzua
eskaintzen jarraitu du, 600 ikasle hartatuz. Lankidetza horrek Mondragon
Unibertsitateari, homologaturiko enplegu-agentzia den aldetik, aukera
ematen dio, besteak beste, gure ikasleak aholkatzeko eta lan-munduan
txertatzeko lan garrantzitsua garatzeko. Era berean, Arrasateko Udalaren
lankidetzarekin eta Lanbideren babesletzarekin, LANBAI-Enplegu eta
Formazioaren V. Azoka antolatu du Mondragon Unibertsitateak, eta
bertan170 gaztek eta 56 enpresa eta erakundek parte hartu dute.
GIZARTEAREKIN KONPROMISOA [ 29 ]

UNIBERTSITATEA-ENPRESA
HARREMANA
Prestakuntza
akademikoaprestakuntza praktikoa binomioaren garapena Mondragon
Unibertsitateak inguruko enpresa-ehunarekin duen harreman
zuzenaren fruitu da eta unibertsitatearen ezaugarri nagusienetakoa izan da hasieratik.
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Harreman hori hainbat baliabideren bidez gauzatzen da:
• Unibertsitateak eta enpresek elkarrekin egiten dituzte ikerketa-proiektuak.
• Enpresek unibertsitatearen kudeaketa organoetan parte hartzen dute.
• Unibertsitateak etengabeko prestakuntza eskaintzen die birziklatu eta
ezagutza/gaitasunak eguneratu beharra daukaten profesionalei.
• Ikasleek enpresa eta ikastetxeetan egiten dituzte praktikak eta ikasketa
bukaerako proiektuak eta ikasketak eta lana txandakatzeko aukera
daukate.
Enpresekiko harreman estu honi esker, unibertsitateak berehala eta
etengabe jakiten du zer premia eta eskari dituzten eta era berean eredu
honek enpresekin harremanetan jartzeko aukera ematen die ikasleei ere,
unibertsitateko ikasketetan zehar lan-munduari buruzko ezagutza praktikoak
eta errealak bereganatu ditzaten.
2016-2017 ikasturtean 1.020 ikasle izan dira titulazio amaierako proiektua
egin dutenak. Era berean, 1.557 ikaslek egin dituzte praktikak enpresa eta
erakunde ezberdinetan. Egun erdiz ere lan egiteko aukera eskaintzen zaie,
ikasketak eta lana uztartuz.

UNIBERTSITATEA-ENPRESA HARREMANA [ 31 ]

ESKOLAZ KANPOKO
JARDUERAK
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KIROL-ZERBITZUAREN JARDUERAK
Mondragon Unibertsitatearen kirol-zerbitzuak lau fakultateetara eta horien
campusetara bideratutako ikasturteko jarduera-programa koordinatzen du,
eta gainera, bere ardurapean daude unibertsitatearen lehiaketa-arloa, jarduera
osagarriena, eta proiektu berriei eta zerbitzuaren etengabeko hobekuntzari
dagokiona.
Era berean, ikasturtean azpimarragarriak dira hiru ekintza garrantzitsu:
• Unibertsitate osasuntsuaren arloan, campus ezberdinetan jarduerak eta
bilerak egin dira. Horrela, atseden aktiboak izateko guneak ezarri ditu hainbat
campusetan, jarduera fisikoa bultzatzeaz gain, campusetan bertan giroa
sortzeko baliogarriak izan direnak. Honetaz gain eta azken ikasturtetan
bezala, munduko osasun egunarekin bat egin eta aste osoan zehar ekintzak
antolatu ditu, zeinetan, 500 pertsonek parte hartu duten.
• Mondragon Unibertsitateak unibertsitate-kirolari buruzko estatuko
jardunaldietan parte hartu eta bilerak egin ditu estatuko eta nazioarteko
unibertsitateetako arduradunekin. Bertan hainbat gai izan dituzte hizpide,
hala nola, estatu mailan unibertsitate-kirolak duen egoera eta etorkizuna, eta
krisialdiaren eta Unibertsitate Kiroleko Espainiako Batzordea berraztertzearen
eraginez azken urteotan izaten ari diren aldaketak.
• Mondragon Unibertsitatearen webgune aldaketan parte hartzea aktiboa izan
du, kirol zerbitzuaren webgune osoa formatu berriari egokituz. Moldaketa hau,
gainera, bere programaren azterketa egiteko baliogarria izan da.
Kirol-zerbitzuaren jardueretan 1172 ikaslek, 113 langilek, 20 MUkidek, 63 ikaslek ohi eta
beste 75 senitartekok eta/edo lagunek hartu dute parte 2878 izen emate ezberdin
eginez. Partaide izan diren ikasleen % 57 baino gehiago hainbat txapelketetan
aritu da bere fakultate eta Mondragon Unibertsitatearen ordezkaritzan, ikasleen
eta langileen %20 osasuna sustatzeko jardueretan hartu du parte, irteeretan,
kirol-ikastaroetan eta abar. Halaber, gero eta lagun gehiagok egiten du kirola bere
kontura, kirol-zerbitzuko aholkulariaren laguntzarekin.
KULTURAKO ETA AISIAKO BESTE JARDUERA BATZUK
Mondragon Unibertsitateak daukan kirol zerbitzuko jarduera eskaintzaz gain,
fakultate bakoitzak kultura eta aisiako jarduerak antolatu ditu, ikasle, irakasle
eta herritar ororentzat.
ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK [ 33 ]

ATXIKITAKO
IKERKETA ZENTROAK
IKERLAN
IK4-IKERLAN MONDRAGON Korporazioko erreferente
historikoa da ikerketa teknologikoaren eta bere
aplikazioaren esparruan, eta bere espezializazio arloak
dira Elektronika, Informazio eta Komunikazio Teknologiak,
Energia eta Potentzia Elektronika eta Fabrikazio Aurreratua.
Ikerlanen helburu behinena gure enpresei jakintza
teknologikoa transferitzea da, enpresen berrikuntzaren eta
efizientziaren bidean bidelagun izateko. Erlazio estua de
Ikerlanek EAEko enpresekin, eta horren ondorio, 2016an
kontratupeko I+Gtik izandako sarrerak 11,5 M€-ra iritsi ziren.
Orotara, ikerkuntza proiektuak ere kontuan hartuz, 20,7 M
€-ko diru-sarrerak izan zituen.
2016. urtean, gainera, IK2020 Plan Estrategikoaren
barne Espezializazio Teknologikorako Plana zehaztu da,
denbora-epe honetan zentro teknologikoak ze arlotan
espezializatu nahi duen irmotzeko.
Aliantzen eta lankidetzen esparruan, Mondragon
Unibertsitatearekin mantentzen den lankidetza estrategikoa
aipatu behar da, IK4 Research Alliance-ko partaide
izatearekin batera..Bi erakunde horiek, horrenbestez, IK4IKERLANek erreferentziazko erakundeekin mantentzen
duen kolaboratzaileen sarera gehitu dira.
Horrez gain, zentroaren lehentasunetako bat ikertzaileen
trebakuntza izaki, 2016an zehar 48 doktore-tesi landu dire,
13 defenditu dira eta beste 17 berri abian jarri.
IDEKO
IK4-IDEKO teknologia-zentroa 1986. urtean sortu zen
erreminta-makinaren sektorean aitzindari diren enpresen
talde baten barruan. Enpresok I+Garen aldeko apustua
egin zuten, bereizgarritasuna helburu. Ordutik, IK4-IDEKO
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sendotu egin da eta erreferentziazkoa da Fabrikazioaren
edo Manufacturing-aren arloan Estatu mailan, eta alor
jakin batzuetan baita nazioartean ere. Berrikuntzaren
Kudeaketa-prozesuaren gako nagusia ikerketa-proiektuen
ondorioz sortutako teknologien transferentzia da,
beraren bidez ixten baita I+G+B zikloa. Hartara, ikerketaren
emaitzak merkatura transferitzea sustatzera bideratutako
antolaketa-eredua du IK4-IDEKOk.
2007tik IK4 Aliantza taldeko partaide da. Talde
horrek baliabideak batzen ditu bikaintasun zientifiko
eta teknologikoko maila handiagoak lortzeko eta
enpresaehunera ezagutza transferitzeko.
Elgoibarren dagoen IK4-IDEKOn 107 langile ari dira,
horietatik %29 doktoreak direlarik. Bi eraikinetan garatzen
du jarduera eta horietan daude 2.000 m2-tik gorako
prototipo-lantegia eta hainbat laborategi: metrologia eta
ultradoitasun-prozesuena, prestazio handiko dinamikarena,
neurrira egindako sistemena, material konposatuena, laser
bidezko prozesatuena eta osagai aurreratuena eta aurten
martxan jarri berri dugun CNC eta Fabrika digitaleko
laborategia.
“Advance
Manufacturing”ean
espezializatuta,
ikerketa-proiektuetan nahiz industriaren eskaerari
erantzunez gauzatzen du jarduna, 4 ikerketa-ildoren
inguruan: Fabrikazio Prozesuak, Dinamika eta Kontrola,
Diseinua eta doitasunezko ingeniaritza, eta IKTak eta
automatizazioa.
Ikerketaren eta berrikuntzaren arteko uztarketa orekatuari
esker, I+G+B jarduerari modu iraunkorrean eutsi eta
enpresek eskatzen duten balioa eransten dugu. 2017an,
zentroak 10 milioi euro inguruko diru-sarrerak izan zituen:
horietatik % 60, eskaerapeko proiektuetatik etorri ziren
eta gainerako % 40, erakunde publikoentzat egindako
ikerketa-proiektuetatik.
ATXIKITAKO IKERKETA ZENTROAK [ 35 ]

DATU EKONOMIKO
AIPAGARRIAK
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UNIBERTSITATEKO AURREKONTUAREN
BILAKAERA

UNIBERTSITATEKO LANGILE-KOPURUAREN
BILAKAERA

SARREREN AURREKONTUA

PERTSONALGOA + BEKADUNAK
67.367.268€
820
61.086.525€

52.677.838€

55.100.525€

753

57.841.164€

723
704

47.515.557€

692
674

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

UNIBERTSITATEKO INBERTSIOEN
BILAKAERA
OHIKO INBERTSIOAK*

3.198.392€

2.103.841€

2.138.410€

2014-2015

2015-2016

1.729.283€
1.668.498€

1.253.267€

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2016-2017

* Eraikuntzak ez daude barne

DATU EKONOMIKO AIPAGARRIAK [ 37 ]

[ 38 ] PERSONAS

ORGANO SOZIALAK ETA
ZUZENDARITZAKOAK
ERREKTORE KONTSEILUKO KIDEAK:

ZUZENDARITZA BATZORDEKO KIDEAK:

PRESIDENTEA:
Iñigo Ucín jn. (2016)
Mikel Alvarez jn. (2017)

PRESIDENTEA:
Iñigo Ucín jn. (2016)
Mikel Alvarez jn. (2017)

PRESIDENTEORDEA:
Javier Oyarzun jn. (2016)
Mª Asun Sarrionandia and.(2017)

ERREKTOREA:
Vicente Atxa jn.
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ERREKTOREORDE AKADEMIKOA:
Jon Altuna jn.
IDAZKARIA:
Aitor Lizartza jn. (2016)
Amaia Pavón and. (2017)
KIDEAK:
Amaia Agirre and.
Aitor Bediaga jn. (2017)
Aitor Galdos jn. (2016)
Egoitz Arruti jn. (2017)
Idoia Irazabal and.
Igor Ortega jn.
Jon Aldazabal jn.
Josetxo de Frutos jn.
Juan María Palencia jn.
Leire Uriarte and. (2016)
Maria Ubarretxena and.
Mikel Mendikute jn.
Miren Erdozia and.
Raúl García jn.
Xabier Arrasate jn. (2016)
Zigor Ezpeleta jn.

IDAZKARI NAGUSIA ETA FINANTZA ZUZENDARIA:
Idoia Peñacoba and.
FAKULTATEETAKO DEKANOAK ETA ZUZENDARIAK:
Begoña Pedrosa and.
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea
Carlos García jn.
Goi Eskola Politeknikoa
Joxe Mari Aizega jn.
Gastronomia Zientzien Fakultatea-Basque Culinary
CenterLander Beloki jn.
Enpresagintza Fakultatea
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Loramendi, 4
20500 ARRASATE-MONDRAGÓN
Tel. 943 71 21 85
Fax 943 71 21 93
info@mondragon.edu

www.mondragon.edu

ENTITATE LAGUNTZAILEA:

