
Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2022 / 2023 - Ikasgaiaren planifikazioa

[GOG201] NAZIOARTEKO FINANTZAK ETA MERKATARITZA
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA
GRADUA

Arloa Ekonomia eta enpresa

Seihilabetea 1 Ikasturtea 3 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza ENGLISH

Kredituak 4,5 Ordu/aste 4,61 Orduak guztira 83 irakastordu + 29,5 irak. gabeko ordu = 112,5
ordu guztira

IRAKASLEAK
 AZPI-PRADO LARBURU, MARTA

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
GOC305 - Jarduera bat simulatzea (ekoizpen planta bat, hornitze kate bat edo zerbitzu bat), modu egokian, eta antolaketari buruzko erabaki
egokiak hartzea
GOC307 - Hornitze katearen funtsezko parametroak identifikatzea, eta produktuak hornitu, biltegiratu eta banatzeko prozesu efizienteak
diseinatzea, bai esparru nazionalean bai nazioartean
GOC309 - Arazoak konpontzea eta formulatutako irtenbidearen ondorioak baloratzea, eta arazoak berriro agertzea galaraziko duten ekintzak
planteatzea (irtenbide egonkorra) eta hainbat lantaldetan parte hartzea
GOC310 - Dokumentu mota desberdinak lantzea, aurkeztutako ondorioak eta irtenbideak argudiatuz eta justifikatuz, eta informazioa egoki
komunikatu, aurkeztu eta partekatzea
OROKORRAK
GOCT06 - Balio katearen funtsezko parametroak kudeatzea, industri prozesuak eta jarduerak eta zerbitzuetakoak eraginkortasunez
administratzeko
OINARRIZKOAK
G_CB2 - Ikasleek ezagutzak beren lanean edo bokazioan modu profesionalean aplikatzen jakitea, eta argudioak landuz eta defendatuz eta
norberaren ikasketa arloan arazoak konponduz frogatu ohi diren konpetentziak edukitzea.
G_CB4 - Ikasleek informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak transmititu ahal izatea publiko espezializatuari zein espezializatu gabeari.

  ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENAE03 - Ezagutza eta ulermena: Bere ingeniaritza adarraren ezagutza egokia, tartean bere eremuko abangoardiako
ezagutzaren bat sartuta.

2,02

ENAE05 - Ingeniaritzako analisia: Ezagutu eta ulertzen dutena ingeniaritzako arazoak identifikatu, formulatu eta ebazteko
erabili ahal izatea, ezarritako metodoez baliatuta.

0,4

ENAE07 - Ingeniaritzako analisia: Garrantzitsuak diren metodo analitikoak eta modelizaziokoak aukeratzeko eta aplikatzeko
gaitasuna.

0,73

ENAE09 - Ingeniaritzako proiektuak: Dauden metodoak ulertzea eta erabiltzeko gai izatea. 0,27

ENAE15 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Aplikagarri diren metodo eta teknikak eta beraien mugak ulertzea. 0,27

ENAE17 - Zeharkako konpetentziak: Modu eraginkorrean funtzionatzea, bai bakarka bai lantaldean. 0,27

ENAE18 - Zeharkako konpetentziak: Metodo desberdinak erabiltzea ingeniarien komunitatearekin eta gizartearekin oro har
modu eraginkorrean komunikatzeko.

0,27

ENAE20 - Zeharkako konpetentziak: Erakustea enpresa praktikez eta proiektuak kudeatzeko lanez jabetzen garela, bai eta
arriskuak kudeatu eta kontrolatzeko lanez ere, eta haien mugapenak ulertzea.

0,27

  
Guztira: 4,5

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RG301  Lantaldean bere gain hartzen ditu ardurak, garatu beharreko zereginak antolatu eta planifikatuz, gorabeherei aurre
eginez eta kideen partaidetza sustatuz.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

5 h. 5 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P   ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
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Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100 (Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 5 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 5 h.

 
  

  

  RG302  Arazoek ebazteko esku hartzen duten aldagaiak aztertzen ditu eta egoera egonkor baterako ekintzak planteatzen ditu.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

5 h. 5 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 5 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 5 h.

 
  

  

  RG304  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere, horiek guztiak modu eraginkorrean
argudiatuz eta justifikatuz, eta hizkuntza idatzia egoki erabiliz.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

4 h. 4 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 4 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 4 h.

 
  

  

  RG305  Arazoa eta konponbidearen garapena definitzen ditu, baita ondorioak ere, horiek guztiak modu eraginkorrean
argudiatuz eta justifikatuz, eta ahozko hizkuntza egoki erabiliz.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

4 h. 4 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 4 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 4 h.
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  RGO313  Simulazioaren ondoren eskuratutako emaitzak ondo interpretatzen ditu eta adierazle ekonomiko eta finantzarioetan
oinarritutako erabakiak hartzen ditu.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banaka zein taldean egindako POPBL/proiektuei lotutako memoriak, txostenak, ikusentzunezko
materiala, etab., garatzea, idaztea eta aurkeztea

25 h. 9,5 h. 34,5 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Gaitasun teknikoa, PBL/proiektuan inplikatzea, egindako
lana, lortutako emaitzak, entregatutako dokumentazioa,
aurkezpena eta defentsa teknikoa

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 25 h.
IG - Irak. gabekoak: 9,5 h.
OG - Orduak guztira: 34,5 h.

 
  

  

  RGO317  Erosketa eta hornikuntza politika desberdinak identifikatzen ditu eta horiek ingurune nazionalean eta nazioartean nola
erabili badakiela erakusten du.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 4 h. 10 h. 14 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

11 h. 11 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 25 h.

 
  

  

  RGO318  Ingurune nazionalean edo nazioartean lan operatibari modu eraginkor eta sostengagarrian erantzuten dioten biltegi
eta garraio sareak irudikatzen ditu.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 5 h. 5 h. 10 h.

Irakasleak gaiei lotutako kontzeptuak eta prozedurak ikasgelan aurkeztea, eskola parte
hartzaileetan

20 h. 5 h. 25 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 25 h.
IG - Irak. gabekoak: 10 h.
OG - Orduak guztira: 35 h.

 

EDUKIAK

1. gaia: Nazioarteko kontratuak1. Sarrera.a. Nazioarteko kontratuaren garrantzia.b. Nazioarteko kontratue
n kontzeptua, ezaugarriak eta motak.c. Tresna juridikoak eta gatazkak konpontzeko.2. ICC kontratu eredua 
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- Nazioarteko salmenta (manufakturak).3. Ariketak eta / edo eztabaidak.2. gaia: Incoterms® 2020 arauak1. 
Sarrera.a. Kontzeptua, izaera, sailkapena, terminologia.b. Zertarako eta zer ez dira Incoterms® 2020 arau
ak?2. Incoterms® 2020 arauak: Zergatik Incoterms® arau berriak? Berrikusketaren kronologia. Aldaketa nagu
siak.a. Zer da berria Incoterms® 2020 arauetan eta 2010ean.b. Zer berri Incoterms® 2010 vs. 2000 arauetan
. 3. Incoterms® 2020 arauen eragina Eroslearen eta saltzailearen arteko harremanei eta erantzukizunei bur
uz: arriskuak transferitzeko ezaugarri berriak. Salgaiak entregatzeko lekua, arriskuak eta kostuak.4. Inc
oterms® 2020 arauen garrantzia nazioarteko salmentetan eta erosketetan. Nola txertatu Incoterms® 2020 ara
uak salmenta kontratuetan.5. Incoterms® arauak eta Salgaien Nazioarteko Salmentarako Kontratuen Nazio Bat
uen Hitzarmena (Viena, 1980) (CISG). Alderdien betebehar eta erantzukizunekin harremana, batez ere salgai
ei dagokienez, Vienako Hitzarmenean zehaztutakoa.6. Incoterms® arauak zuzen erabiltzea nazioarteko eskain
tza komertzialen kalkuluan, haien lehiakortasuna optimizatzeko.7. Incoterms® 2020 arauak eta garraio kont
ratua. Logistikaren eta garraioaren alderdiak. Nola erabili. Akats nagusiak. Aholkularitza.8. Incoterms® 
2020 arauak eta aseguru kontratua.9. Incoterms® 2020 arauak eta aduanen kudeaketa.10. Incoterms® 2020 ara
uak eta dokumentazioaren formalizazioa.11. Incoterms® 2020 arauen eta nazioarteko ordainketa metodoen art
eko harremana. Beharrezko koherentzia Incoterms® arauen eta dokumentu kredituen artean.12. Transakzio bak
oitzerako Incoterms® arauen aukeraketa zuzena. Incoterms® 2020 arauen erabilera egokia. Ariketak eta / ed
o eztabaidak. Kasuen azterketak.3. gaia: Nazioarteko garraioa1. Sarrera.2. Garraio moduak. Bitarteko fisi
koak eta pertsonalak.3. Merkataritza kudeaketa eta kostuak. Aipuak.4. Ariketak eta eztabaidak. Aipamen ka
su praktikoak: Incoterms® 2020 (itsas aurrekontua) oinarritutako prezioen kalkuluak.4. gaia: Salgaien naz
ioarteko garraioaren asegurua1. Nazioarteko merkataritzaren arriskuak.2. Zama asegurua. Definizioa eta or
okortasunak.3. Institutuko Zama Klausulak (LMA / IUA). Estaldura.4. Garraio aseguru poliza vs. Garraio as
eguru ziurtagiria.5. Ariketak eta / edo eztabaidak. Kasu praktikoak.5. gaia: Nazioarteko merkataritzako d
okumentu nagusiak1. Merkataritza agiriak.2. Garraio dokumentuak.3. Ordainketa eta aseguru dokumentuak.4. 
Aduana eta zerga agiriak.5. Ziurtagiriak.6. Ariketak eta / edo eztabaidak. Kasu praktikoak. 6. gaia: Nazi
oarteko Finantzak - Nazioarteko Ordainketa Moduak1. Nazioarteko ordainketa moduak.a. Sarrera.b. Ordainket
aren ordua.c. Ordaintzeko moduak hautatzeko irizpide orokorrak.2. Dokumentuen kreditua (DC).a. Definizioa
k eta kontzeptuak, parte hartzen duten alderdiak, DC zirkuitu orokorra, sailkapena, DC baldintzak betetze
n dituzten esparrua, modalitateak, DC kostuak, abantailak eta desabantailak.b. Araudi arautzailea eta apl
ikagarria (UCP 600).3. Ariketak eta / edo eztabaidak. Kasu praktikoak.7. gaia: Nazioarteko merkataritzare
n eraldaketa digitala1. Sarrera.a. Nazioarteko merkataritzari aplikatutako teknologiak.b. Nazioarteko mer
kataritzaren digitalizazioa.c. Blockchain eta ICC Incoterms® arauak.d. Benetako kasuak eta gaur egungo pr
oiektuak.2. Ariketak eta / edo eztabaidak. Kasu praktikoak.

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Moodle plataforma

  Bibliografia
(Ez dago bibliografiarik)
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