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[GIK204] PERTSONEN KUDEAKETA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INFORMATIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa ?

Seihilabetea 1 Ikasturtea 4 Aipamena /
Espezialitatea

ENPRESA

Izaera HAUTAZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 4,5 Ordu/aste 3,75 Orduak guztira 67,5 irakastordu + 45 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 ZAITEGI GAMIZ, MAITE

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
GICE02 - Negoziazioak, lan ohitura eraginkorrek, lidergoak eta komunikatzeko trebetasunek softwarearen garapen ingurune guztietan duten
garrantzia ulertzeko gai izatea
GICE03 - Eremu guztietan proiektu, zerbitzu eta sistema informatikoak planifikatu, sortu, zabaldu eta zuzentzeko gaitasuna, haiek abian jarri
eta etengabe hobetzeko lanak gidatuta eta haien eragin ekonomiko eta soziala baloratuta
OROKORRAK
GIGC02 - Informatikaren arloko proiektuen helburu diren jarduerak zuzentzeko ahalmena
GIGC04 - Sistema, zerbitzu eta aplikazio informatikoak garatzeko hardware eta software plataformak definitu, ebaluatu ea hautatzeko
ahalmena
GIGC05 - Sistema, zerbitzu eta aplikazio informatikoak sortu, garatu eta mantentzeko ahalmena, softwarearen ingeniaritzaren metodoak
erabiliz, kalitatea segurtatzeko tresna moduan
GIGC07 - Informatikako Ingeniari Teknikoaren lanbidearen garapenean behar den legedia ezagutu, ulertu eta aplikatzeko ahalmena, eta
derrigor bete beharreko espezifikazioak, erregelamenduak eta arauak erabiltzea
GIGC09 - Arazoak ekimenez, erabakimenez, autonomiaz eta sormenez bideratzeko ahalmena. Informatikako Ingeniari Teknikoaren
lanbidearen ezagutzak, abileziak eta trebetasunak komunikatzeko eta transmititzeko ahalmena
GIGC10 - Neurketak, kalkuluak, balorazioak, tasazioak, peritazioak, azterketak, txostenak, zereginen planifikazioa eta informatikako anteko
beste lan batzuk egiteko ezagutzak
GIGC12 - Ekonomiaren eta giza baliabideen, eta proiektu antolamendu eta planifikazioaren gaineko oinarrizko elementuak ezagutzea eta
aplikatzea, baita informatikako proiektuen eremuko lege, arau eta antzekoak ere
OINARRIZKOAK
G_CB3 - Ikasleek datu esanguratsuak biltzeko eta interpretatzeko gaitasuna izatea (eskuarki beren ikasketa eremuaren barruan), iritziak
emateko eta hausnarketa bat egiteko, izaera sozial, zientifiko edo etikoko gai garrantzitsuetan.
G_CB5 - Ikasleek aurrerago ikasketei autonomia maila handiarekin ekiteko beharrezko ikasketa trebetasunak garatzea.

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RGI401  Pertsonen arteko komunikazio prozesu bat interferitzen duten oztopoak gainditzeko estrategiak zehaztea.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako eta/edo taldekako proiektuei/praktikei/erronkei/egindako kasuen azterketari/ikerketa
esperimentalei buruzko memoriak, txostenak, aurkezpenak, ikus-entzunezko materiala eta abar
garatzea eta idaztea

5,5 h. 5 h. 10,5 h.

Irakaslearen aurkezpena ikasgelan, eskola parte-hartzaileetan, irakasgaiekin lotutako
kontzeptuak eta prozedurak aurkeztuz

18 h. 10 h. 28 h.

Ariketak egitea eta problemak ebaztea, banaka eta/edo taldean 2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketak egiteko txostenak, kasuen azterketa,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, erronkak eta arazoak

%60

Banakako proba idatziak eta/edo ahozkoak, edo banakako
kodetze-/programazio-probak

%20

Behaketa (gaitasun teknikoa, jarrera eta parte-hartzea) %20

Oharrak: Gutxieneko nota: 5

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko
Oharrak: Kontrol puntuan 5-era iritsi ez direnak aurkeztu beharko

dira. Kontrol puntua %25 eta errekuperaketa %75 balioa izango
dute.
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IO - Irakastorduak: 25,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 16 h.
OG - Orduak guztira: 41,5 h.

 
  

  

  RGI402  Pertsonen eta taldeen zuzendaritza efikazeko eta efizienteko praktika onak identifikatu eta ulertzea, lidergo
eraldatzailearen bitartez

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako eta/edo taldekako proiektuei/praktikei/erronkei/egindako kasuen azterketari/ikerketa
esperimentalei buruzko memoriak, txostenak, aurkezpenak, ikus-entzunezko materiala eta abar
garatzea eta idaztea

21 h. 14 h. 35 h.

Irakaslearen aurkezpena ikasgelan, eskola parte-hartzaileetan, irakasgaiekin lotutako
kontzeptuak eta prozedurak aurkeztuz

2 h. 1 h. 3 h.

Ariketak egitea eta problemak ebaztea, banaka eta/edo taldean 2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketak egiteko txostenak, kasuen azterketa,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, erronkak eta arazoak

%60

Banakako proba idatziak eta/edo ahozkoak, edo banakako
kodetze-/programazio-probak

%20

Behaketa (gaitasun teknikoa, jarrera eta parte-hartzea) %20

Oharrak: Gutxieneko nota: 5

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko
Oharrak: Kontrol puntuan 5-era iritsi ez direnak aurkeztu beharko

dira. Kontrol puntua %25 eta errekuperaketa %75 balioa izango
dute.

IO - Irakastorduak: 25 h.
IG - Irak. gabekoak: 16 h.
OG - Orduak guztira: 41 h.

 
  

  

  RGI403  Pertsonen automotibazioa eta motibazioa lortzeko tresnak eta jarduerak identifikatzea eta errekonozimendu sistemak
nola aplikatu ulertzea.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako eta/edo taldekako proiektuei/praktikei/erronkei/egindako kasuen azterketari/ikerketa
esperimentalei buruzko memoriak, txostenak, aurkezpenak, ikus-entzunezko materiala eta abar
garatzea eta idaztea

2 h. 1 h. 3 h.

Proiektuak/erronkak/kasuak egitea/ebaztea... diziplinarteko, benetako eta/edo simulatutako
testuinguruetako arazoei irtenbidea emateko, banaka eta/edo taldeka

5 h. 4 h. 9 h.

Irakaslearen aurkezpena ikasgelan, eskola parte-hartzaileetan, irakasgaiekin lotutako
kontzeptuak eta prozedurak aurkeztuz

2 h. 1 h. 3 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketak egiteko txostenak, kasuen azterketa,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, erronkak eta arazoak

%60

Banakako proba idatziak eta/edo ahozkoak, edo banakako
kodetze-/programazio-probak

%20

Behaketa (gaitasun teknikoa, jarrera eta parte-hartzea) %20

Oharrak: Gutxieneko nota:5

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko
Oharrak: Kontrol puntuan 5-era iritsi ez direnak aurkeztu beharko

dira. Kontrol puntua %25 eta errekuperaketa %75 balioa izango
dute.

IO - Irakastorduak: 9 h.
IG - Irak. gabekoak: 6 h.
OG - Orduak guztira: 15 h.

 
  

  

  RGI404  Pertsonen kudeaketaren kontzeptuak eta tresnak ingurune praktiko batean ezartzea.
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  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako eta/edo taldekako proiektuei/praktikei/erronkei/egindako kasuen azterketari/ikerketa
esperimentalei buruzko memoriak, txostenak, aurkezpenak, ikus-entzunezko materiala eta abar
garatzea eta idaztea

2 h. 3 h. 5 h.

Irakaslearen aurkezpena ikasgelan, eskola parte-hartzaileetan, irakasgaiekin lotutako
kontzeptuak eta prozedurak aurkeztuz

3 h. 2 h. 5 h.

Ariketak egitea eta problemak ebaztea, banaka eta/edo taldean 3 h. 2 h. 5 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Ariketak egiteko txostenak, kasuen azterketa,
ordenagailu-praktikak, simulazio-praktikak, laborategiko
praktikak, seihilekoko proiektuak, erronkak eta arazoak

%60

Banakako proba idatziak eta/edo ahozkoak, edo banakako
kodetze-/programazio-probak

%20

Behaketa (gaitasun teknikoa, jarrera eta parte-hartzea) %20

Oharrak: Gutxieneko nota:5

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Froga idatziak, kodifikazio/programaziokoak eta ahozko
indibidualak ikasgaiari buruzko konpetentzia teknikoak
ebaluatzeko
Oharrak: Kontrol puntuan 5-era iritsi ez direnak aurkeztu beharko

dira. Kontrol puntua %25 eta errekuperaketa %75 balioa izango
dute.

IO - Irakastorduak: 8 h.
IG - Irak. gabekoak: 7 h.
OG - Orduak guztira: 15 h.

 

EDUKIAK

1. Estrategia eta pertsonen kudeaketa
- Pertsonen kudeaketan prospektiba txostenak: 2020 eta 2035
- Pertsonen "balio estrategikoa"; kolektibo desberdinen logika.
2. Erronka: Nola "askatu" pertsonen energia antolakuntzan proiektu bateratu baten onerako?
3. Gatazken kudeaketa.
4. Lidergoaren garapena.
5. Pertsonen kudeaketaren politiken garapena

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Artikulu teknikoak
Gaiarekin lotutako web orrien kontsultak
Bideoen proiekzioak
Ikasgaiaren apunteak
Moodle plataforma

  Bibliografia
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=INFORMATICA41&ejecuta=20&
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