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[MDB203] DISEINUAREN KUDEAKETA EKONOMIKO- FINANTZIEROA
DATU OROKORRAK

Titulazioa PRODUKTU ETA ZERBITZUEN DISEINU
ESTRATEGIKOKO UNIBERTSITATE MASTERRA

Arloa DISEINU ESTRATEGIKOA

Seihilabetea 1 Ikasturtea 1 Aipamena /
EspezialitateaIzaera DERRIGORREZKOA

Plana 2018 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 3 Ordu/aste 1,44 Orduak guztira 26 irakastordu + 49 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 AZPI-NAZABAL IRAOLAGOITIA, MAITE

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

KOMUNIKAZIO BISUALA
DISEINUAREN METODOLOGIA

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
MDCE04 - Dagoeneko badauden edo azaleratzen ari diren teknologiak, prozesuak eta materialak hautatzea, proposatutako produktu eta
zerbitzuei balioa emateko, bideragarritasun ekonomikoa kontuan hartuta
MDCE06 - Produktu eta zerbitzu berriak ateratzeko estrategia definitzea, merkatuan duten posizionamenduaren arabera
OROKORRAK
MDCG04 - Ekonomiaren eta giza baliabideen, eta proiektu antolamendu eta planifikazioaren gaineko oinarrizko elementuak ezagutzea eta
aplikatzea, baita Produktu eta Zerbitzuen Diseinuko proiektuen eremuko lege, erregelamendu eta arauak ere
OINARRIZKOAK
M_CB10 - Ikasleak ikasketarako trebetasunak garatzea, hein handi batean modu autozuzenduan edo autonomoan ikasten jarraitu ahal
izateko

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RMD110  Produktu eta zerbitzu baten bideragarritasun ekonomiko finantzarioaren azterketa garatzea

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

10 h. 10 h.

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

4 h. 4 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 5 h. 6 h. 11 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%20

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei, simulazio praktikei, eta
laborategiko praktikei buruz

%50

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

%30

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko
Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari, ordenagailuko
praktikei, simulazio praktikei, eta laborategiko praktikei buruz

IO - Irakastorduak: 9 h.
IG - Irak. gabekoak: 16 h.
OG - Orduak guztira: 25 h.

 
  

  

  RMD111  Produktu eta zerbitzu proposamena inplementatzeko negozio plan bat definitzea
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  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

9 h. 25 h. 34 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 8 h. 8 h. 16 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%20

Txostenak ariketak egiteari, kasuen azterketari,
ordenagailuko praktikei, simulazio praktikei, eta
laborategiko praktikei buruz

%50

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

%30

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

IO - Irakastorduak: 17 h.
IG - Irak. gabekoak: 33 h.
OG - Orduak guztira: 50 h.

 

EDUKIAK

1. blokea: Enpresa-planaren definizioa
  - Kontabilitate eta Finantza Zuzendaritzaren oinarriak          - Kontabilitateko sistema          - Finantza analisia          - Kostuen analisia- Nola a
biarazi negozio berri bat?

          - Ekintzailetzara hurbilpen bat                      - Enpresa berriaren definizioa eta abiaraz
tea

          - Beharrezko pauso administratibo eta juridikoak

          - Finantziazio formulak

          - Plangintza ekonomiko-finantzarioa

          - Negozio berri baten bideragarritasun plana

2. blokea: Produktu-zerbitzu baten bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioa aztertzea
               - Produktu-zerbiztu baten bideragarritasun ekonomiko eta finantzieroaren azterketa

                -Prezioen ezarpena

                -Arriskuaren kudeaketa

 

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Kanpoko ponenteen hitzaldiak
Moodle plataforma
Gaiarekin lotutako web orrien kontsultak

  Bibliografia
ttp://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_lnk.
pl?grupo=ESTRATEGICO11&ejecuta=20&_ST
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