
Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2021 / 2022 - Ikasgaiaren planifikazioa

[MDG201] PRAKTIKAK ALTERNANTZIAN I
DATU OROKORRAK

Titulazioa PRODUKTU ETA ZERBITZUEN DISEINU
ESTRATEGIKOKO UNIBERTSITATE MASTERRA

Arloa PRAKTIKAK ENPRESETAN

Seihilabetea 1 Ikasturtea 1 Aipamena /
EspezialitateaIzaera HAUTAZKOA

Plana 2018 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 5 Ordu/aste 2,78 Orduak guztira 50 irakastordu + 75 irak. gabeko ordu = 125 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 (Ez dago irakaslerik)

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

KOMUNIKAZIO BISUALA
DISEINUAREN METODOLOGIA

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
MDCE10 - Enpresan ezin hobeto integratzea, inguruko gainerako pertsonekin lankidetzan arituz, eta praktikak edo master amaierako lana
garatzeko erabakimen eta autonomia maila handia erakustea
OROKORRAK
MDCG06 - Enpresan produktua diseinatzeko eta garatzeko prozesua sustatzea eta kudeatzea, enfasia eginez produktu eta zerbitzu berrien
garapenaren aurreko fase estrategikoan.
OINARRIZKOAK
M_CB7 - Ikasleek ingurune berri edo ezezagunetan arazoak konpontzen lortutako ezagutza eta konpetentziak aplikatzen jakin dezatela,
haien ikasketen arloari lotutako testuinguru zabalagoetan (edo diziplina anitzekoetan)

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RMD121  Diseinu estrategikoko arazo bat ebazteko ikasitako teknikak, metodoak eta tresnak aplikatzea

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan zein simulatuetan ebazteko praktikak 4 h. 6 h. 10 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: 6 h.
OG - Orduak guztira: 10 h.

 
  

  

  RMD122  Diseinatutako teknologiek eta produktuek gizartean duten eragina aztertzea

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan zein simulatuetan ebazteko praktikak 4 h. 6 h. 10 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

IO - Irakastorduak: 4 h.
IG - Irak. gabekoak: 6 h.
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OG - Orduak guztira: 10 h.

 
  

  

  RMD123  Proiektuan zehar egindako lana defendatzea txosten eta aurkezpen profesional bat eginez

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

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

10 h. 15 h. 25 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

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

 
  

  

  RMD124  Ikasketa autozuzendurako gaitasunak garatzea, diseinu metodologia berritzaileak indibidualki ikasiz

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan zein simulatuetan ebazteko praktikak 6 h. 9 h. 15 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

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

%100

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
(Ez dago mekanismorik)

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

 
  

  

  RMD125  Ekipoen kudeaketari buruz hartutako ezagutzak ezartzea, lanaren eraginkortasuna handitzeko

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan zein simulatuetan ebazteko praktikak 10 h. 15 h. 25 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: 10 h.
IG - Irak. gabekoak: 15 h.
OG - Orduak guztira: 25 h.

 
  

  

  RMD126  Hainbat teknologia konparatzea, eta egokiena aukeratzea diseinatu beharreko produktuaren edo zerbitzuaren
baldintzen arabera

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan zein simulatuetan ebazteko praktikak 6 h. 9 h. 15 h.
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  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: 6 h.
IG - Irak. gabekoak: 9 h.
OG - Orduak guztira: 15 h.

 
  

  

  RMD127  Enpresan egoki integratzea, bere inguruneko gainerako pertsonekin elkarlanean

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Arazoak eta proiektuak testuinguru errealetan zein simulatuetan ebazteko praktikak 10 h. 15 h. 25 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: 10 h.
IG - Irak. gabekoak: 15 h.
OG - Orduak guztira: 25 h.

 

EDUKIAK

Praktikak enpresan

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Laborategiak
Titulazioaren software espezifikoa

  Bibliografia
(Ez dago bibliografiarik)
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