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[GOH205] AZALERATZEN ARI DIREN SEKTORE BERRIAK
DATU OROKORRAK

Titulazioa INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA
GRADUA

Arloa Estrategia eta berrikuntza

Seihilabetea 1 Ikasturtea 4 Aipamena /
Espezialitatea

ENPRESA

Izaera HAUTAZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza ENGLISH

Kredituak 6 Ordu/aste 5,28 Orduak guztira 95 irakastordu + 55 irak. gabeko ordu = 150 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 VIVAR SIMON, MARIA

 ANITUA AZCARATE, GERMAN

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
GOC401 - Erakundearen arazoak ikuspegi globalarekin aztertzea, printzipio estrategiko, logistiko eta ekonomikoen eta baldintza teknologiko
arabera mugatuz, eta konpontzeko alternatiba desberdinak baloratzea
GOC402 - Enpresa sektore bat aztertzea diagnostiko estrategikoa eginez (erakunde baten posizionamendu estrategikoa definitzen
laguntzeko)
OROKORRAK
GOCT01 - Produktu berriak ateratzea proposatzea, zuzen planifikatzeko, fabrikatzeko eta kudeatzeko jardunbide egokiak identifikatuz, eta
bizitza ziklo osoan ingurumen eragina minimizatuz
GOCT02 - Proiektuak definitu, planifikatu eta kontrolatzea muga nagusiei dagokienez (denbora, epeak, kostuak, baliabideak…)

  ENAEEren IKASTE-EMAITZAK ECTS

ENAE06 - Ingeniaritzako analisia: Ezagutu eta ulertzen dutena produktu, prozesu eta metodoen ingeniaritzaren analisian
aplikatzeko gai izatea.

0,6

ENAE08 - Ingeniaritzako proiektuak: Dituzten ezagutzak eskakizun espezifikoak bete behar dituzten proiektuak garatu eta
aurrera eramateko aplikatu ahal izatea.

1,2

ENAE11 - Ikerketa eta berrikuntza: Esperimentuak diseinatu eta egiteko gaitasuna, baita datuak interpretatu eta ondorioak
ateratzeko ere.

0,9

ENAE16 - Ingeniaritzaren aplikazio praktikoa: Ingeniaritzaren aplikazio praktikoaren inplikazio guztiez ohartzea. 0,9

ENAE19 - Zeharkako konpetentziak: Erakustea ingeniaritzaren aplikazio praktikoak dakartzan erantzukizunekiko eta gizartean
eta ingurumenean dituen ondorioekiko kontzientzia eta etika profesionalarekin, erantzukizunarekin eta ingeniaritzaren
aplikazio praktikorako arauekin konprometituta egotea.

1,2

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

1,2

  
Guztira: 6

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RGO402  Azaleratzen ari diren enpresa sektoreak azaldu eta argudiatzen ditu.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

20 h. 10 h. 30 h.

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 5 h. 10 h. 15 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 10 h. 5 h. 15 h.

Ikasgelan aurkeztea klase parte-hartzaileetan ikasgaiekin loturiko kontzeptu eta prozedurak 15 h. 15 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%15

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

%85

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
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IO - Irakastorduak: 50 h.
IG - Irak. gabekoak: 25 h.
OG - Orduak guztira: 75 h.

 
  

  

  RGO403  Industri sektoreen diagnostiko estrategikoak egiten ditu eta alternatiba estrategikoak planteatzen ditu erakunde bat
lehiakor eta iraunkor bihurtzeko.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

30 h. 30 h.

Ariketa, problema nahiz praktikak egin eta ebaztea bakarka eta taldean 45 h. 45 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 45 h.
IG - Irak. gabekoak: 30 h.
OG - Orduak guztira: 75 h.

 

EDUKIAK

1- Sektoreen errealitatea (ekoizpena vs. eskaria)
2- Teknologiaren bizi-zikloa
3- Sortzen ari diren sektore berriak eta Europako estrategiak
4- Teknologia berriak
5- Tendentziak
6- Analisitik praktikara

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Bideoen proiekzioak
Ikasgaiaren transparentziak
Moodle plataforma
Artikulu teknikoak
Klaseko aurkezpenak

  Bibliografia
EUROPEAN CLUSTER OBSERVATORY (2012) Report on the
methodology for their classification and on the most active,
significant and relevant new emerging industrial sectors, Disponible
en: https://ec .europa.eu/research/industrial_technologies/pdf/emergi
ng-industries-r eport_en.pdf
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCIA (CEA)
Guía fomento de iniciativas empresariales en sectores emergentes.
Disponible en:
http://upoemprende.upo.es/media/upload/2012/11/09/C
EA%20Sectores%20emergentes.pdf
GOVIERNO VASCO (2014) PCTI EUSKADI 2020: Una estrategia de
especialización inteligente, Disponible en:
https://www.irekia.euskadi.e
us/uploads/attachments/5585/PCTI_Euskadi_2020.pdf SEPE (2010)
La economía del País Vasco: Diagnóstico estratégico, Disponible en:
http://www.sepe.es/LegislativaWeb/verFichero.do?fiche
ro=09017edb800da424
BELLO, C. y MUÑOZ, J.C (2009) Las megatendencias sociales
actuales y su impacto en la identificación de oportunidades
estratégicas de negocios, México: FEMSA
NAVARRO, M. (2013) Estrategias de especialización inteligente,
Revista Vasca de Economía (Ekonomiaz), Nº 83, V.2.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[GOH205] AZALERATZEN ARI DIREN
SEKTORE BERRIAK

2/2  

http://www.tcpdf.org

