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DATU OROKORRAK

Titulazioa MEKANIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa GRADU AMAIERAKO LANA

Seihilabetea 2 Ikasturtea 4 Aipamena /
EspezialitateaIzaera GRADU BUKAERAKO LANA

Plana 2017 Modalitatea Presentziala Hizkuntza CASTELLANO/EUSKARA/ENGLISH

Kredituak 12 Ordu/aste 0 Orduak guztira [!] 0 irakastordu + 0 irak. gabeko ordu = 0 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 (Ez dago irakaslerik)

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)
Ezagutzak

(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
VERIFICA KONPETENTZIAK
ESPEZIFIKOAK
GMTFG - Ariketa original bat indibidualki egitea eta unibertsitateko epaimahai baten aurrean aurkeztu eta defendatzea; ariketa Ingeniaritza
Mekanikoaren arloko proiektu bat izango da, izaera profesionalekoa, eta bertan ikasketetan barneratutako konpetentziak sintetizatu eta
integratuko dira
OROKORRAK
GMCG07 - Bere lanbidean jarrera kooperatibo eta parte hartzailearekin eta erantzukizun sozialarekin jarduteko gaitasuna
GMCT01 - Ingeniaritza mekanikoaren arloan proiektuak idatzi, sinatu eta garatzeko gaitasuna, elementu hauen eraikuntza, erreforma,
konponketa, kontserbazioa, eraispena, fabrikazioa, instalazioa, muntaketa edo ustiapena egiteko helburuarekin: egiturak, ekipamendu
mekanikoak, instalazio energetikoak, instalazio elektrikoak eta elektronikoak, industri instalazioak eta lantegiak eta fabrikazio eta
automatizazio prozesuak
GMCT02 - Ingeniaritza Mekanikoko proiektuen xede diren jarduerak zuzentzeko gaitasuna
GMCT03 - Oinarrizko gaiak eta teknologiak ezagutzea, metodo eta teoria berriak bereziak ikasteko gaitasuna izan dezaten, eta errazago
moldatu daitezen egoera berrietan
GMCT04 - Ingeniaritza mekanikoaren arloan, arazoak ekimenez konpontzeko, erabakiak hartzeko, sorkuntzarako, arrazonamendu kritikorako
eta ezagutza, abilezia eta trebetasunak komunikatu eta transmititzeko gaitasuna
GMCT05 - Neurketak, kalkuluak, balorazioak, tasazioak, peritazioak, azterketak, txostenak, ekintzak planak eta antzeko beste lan batzuk
egiteko ezagutzak.
GMCT06 - Nahitaez bete beharreko espezifikazioak, erregelamenduak eta arauak erabiltzeko gaitasuna
GMCT07 - Soluzio teknikoen eragin soziala eta ingurumenekoa aztertzeko eta baloratzeko gaitasuna
GMCT08 - Kalitatearen printzipioak eta metodoak aplikatzeko gaitasuna
GMCT09 - Enpresaren eta beste instituzio eta erakunde batzuen eremuan antolatzeko eta planifikatzeko gaitasuna
GMCT10 - Hizkuntza eta diziplina anitzeko ingurunean lan egiteko gaitasuna
GMCT11 - Industria Ingeniari Teknikoaren lanbidea gauzatzeko beharrezko legedia ezartzeko ezagutza, ulermena eta gaitasuna
GMCT12 - Bere lanbidean jarrera kooperatibo eta parte hartzailearekin eta erantzukizun sozialarekin jarduteko gaitasuna
ZEHARKAKOAK
GMCG01 - Ezagutza aurreratuak eskuratuta izana eta bere ikasketen arloari buruzko alderdi teoriko eta praktikoak eta lan metodologia ulertu
izana erakustea, dena sakon eskuratuta, ezagutzaren abangoardiara heltzeko moduan
GMCG02 - Eurek landutako eta defendatutako argudioak edo prozedurak erabiliz, dauzkaten ezagutzak aplikatu ahal izatea, ulertaraztea eta
arazoak bideratzeko ahalmenak erakustea ideia sortzaileak eta berritzaileak behar dituzten lan eremu konplexuetan edo profesional eta
espezializatuetan
GMCG03 - Gai izatea datuak eta informazioak biltzeko, gero beraien ondorioak arrazoitzeko erabiltzeko, eta tartean, beharrezkoa eta egokia
denean, maila sozialeko, zientifikoko edo etikoko gaiei buruzko hausnarketa gehituz bere ikasketa eremuaren barruan
GMCG04 - Egoera konplexuetan edo soluzio berrien garapena eskatzen duten egoeretan jarduteko gai izatea, bai arlo akademikoan bai lan
arloan edo arlo profesionalean, bere ikasketa eremuaren barruan
GMCG05 - Edonolako entzuleei (espezializatuak zein bestelakoak) beraien ikasketa eremuko ezagutzak, metodologiak, ideiak, arazoak eta
irtenbideak argi eta zehatz komunikatzen jakitea
GMCG06 - Beraien ikasketa eremuan eta lan eremu edo eremu profesionalean dituzten prestakuntza premiak identifikatzeko gai izatea, baita
beraien ikaskuntza autonomia handiz eta edozein testuingurutan (testuinguru egituratuak edo bestelakoak) antolatzeko ere

ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENA102 - Ezagutza eta ulermena: Bere espezialitatearen berezko diziplinen gaineko ezagutza eta ulermena, tituluaren
gainerako konpetentziak lortzeko beharrezko mailan, azken aurrerapenen gaineko nozioekin batera.

11,2

ENA103 - Ezagutza eta ulermena: Ingeniaritzaren diziplina askoko testuinguruaz ohartzea. 0,04

ENA104 - Ingeniaritzako analisia: Produktu, prozesu eta sistema konplexuak analizatzeko gaitasuna bere azterketaren
esparruan; analisi, kalkulu eta esperimentaziorako metodoak modu egokian hautatu eta aplikatzea, eta analisi horien emaitzak
zuzen interpretatzea.

0,04

ENA105 - Ingeniaritzako analisia: Bere espezialitatean ingeniaritzako problemak arazoak identifikatu, formulatu eta ebazteko
gaitasuna; jada ezarrita dauden analisi, kalkulu eta esperimentaziorako jada ezarrita dauden metodoak modu egokian hautatu

0,04
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eta aplikatzea; murrizketa sozialen, osasun eta segurtasunekoen, ingurumenekoen, ekonomikoen eta industrialen garrantzia
ezagutzea.
ENA106 - Ingeniaritzako proiektuak: Bere espezialitatean ezarritako baldintzak betetzen dituzten produktu (piezak, osagaiak,
amaitutako produktuak, etab.), prozesu eta sistema konplexuak proiektatu, diseinatu eta garatzeko gaitasuna, kontuan hartuta
alderdi sozialak, osasun eta segurtasunekoak, ingurumenekoak, ekonomikoak eta industrialak; eta proiekturako metodo
egokiak hautatu eta aplikatzea.

0,04

ENA107 - Ingeniaritzako proiektuak: Proiekturako gaitasuna bere ingeniaritza espezialitateko abangoardiako ezagutza bat
erabiliz.

0,04

ENA108 - Ikerketa eta berrikuntza: Gaitasuna bilaketa bibliografikoak egiteko, datu baseak eta beste informazio iturri batzuk
irizpide egokiekin kontsultatu eta erabiltzeko, eta simulazioak eta analisiak egiteko, bere espezialitateko gai teknikoei buruzko
ikerketak egiteko.

0,04

ENA109 - Ikerketa eta berrikuntza: Bere espezialitateko praktika onen kodeak eta segurtasunekoak kontsultatu eta aplikatzeko
gaitasuna.

0,04

ENA110 - Ikerketa eta berrikuntza: Gaitasuna eta trebetasuna ikerketa esperimentalak proiektatzeko eta gauzatzeko, emaitza
interpretatzeko eta bere azterketa eremuan ondorioetara iristeko.

0,04

ENA111 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Teknika aplikagarrien eta analisi, proiektu eta ikerketako metodoen eta horien
mugen gaineko ezagutza bere espezialitatearen esparruan.

0,04

ENA112 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Gaitasun praktikoa problema konplexuak ebazteko, ingeniaritzako proiektu
konplexuak egiteko eta bere espezialitateko berezko ikerketak egiteko.

0,04

ENA113 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Material, ekipamendu eta tresna, teknologia eta ingeniaritzako prozesuen
aplikazioaren eta horien mugen gaineko ezagutza, bere espezialitatearen esparruan.

0,04

ENA114 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzako praktikaren arauak aplikatzeko gaitasuna bere espezialitatean. 0,04

ENA115 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzako praktikaren ondorio sozialak, osasun eta segurtasunekoak,
ingurumenekoak, ekonomikoak eta industrialak ezagutzea.

0,04

ENA116 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ideia orokorrak gai ekonomiko, antolamenduko eta kudeaketakoei buruz
(proiektuen kudeaketa, arriskuaren eta aldaketaren kudeaketa) industriaren eta enpresaren testuinguruan.

0,04

ENA117 - Judizioak lantzea: Gaitasuna datuak jaso eta interpretatzeko eta kontzeptu konplexuak erabiltzeko bere
espezialitatearen barruan, gai etiko eta sozialei buruzko hausnarketa eskatzen duten judizioak emateko.

0,04

ENA118 - Judizioak lantzea: Gaitasuna bere espezialitateko jarduera tekniko edo profesional konplexuak edo proiektuak
kudeatzeko, eta hartutako erabakiez erantzutea.

0,04

ENA119 - Komunikazioa eta talde lana: Informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak eraginkortasunez komunikatzeko
gaitasuna ingeniaritzaren esparruan eta gizartearekin oro har.

0,04

ENA120 - Komunikazioa eta talde lana: Gaitasuna estatuko zein nazioarteko testuinguruetan jarduteko, maila indibidualean eta
taldean, eta ingeniariekin eta beste diziplina batzuetako kideekin lankidetzan jarduteko.

0,04

ENA121 - Etengabeko prestakuntza: Norberaren etengabeko prestakuntza aitortzeko gaitasuna, eta bere bizitza
profesionalean bide hori lantzea, modu independente batean.

0,04

ENA122 - Etengabeko prestakuntza: Zientzia eta teknologiako nobedadeak eguneratuta edukitzeko gaitasuna. 0,04

  
Guztira: 12

IKASTE-EMAITZAK
(Ez dago ikaste-emaitzarik)

EDUKIAK

Proiektuaren faseak garatzea:

1. Arazoaren azterketa
2. Helburuak definitzea
3. Proiektuaren plangintza eta kudeaketa
4. Proiektuaren garapena
5. Lortutako emaitzen azterketa
6. Proiektuaren dokumentazioa
7. Lana aurkeztea eta defendatzea

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
Baliabide didaktikoak

Gida Akademikoa
Bibliografia

(Ez dago bibliografiarik)
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