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[MND002] PRAKTIKAK ENPRESAN II
DATU OROKORRAK

Titulazioa DATUEN ANALISIA, ZIBERSEGURTASUNA ETA
HODEI-KONPUTAZIOKO UNIBERTSITATE
MASTERRA

Arloa Profesionalizazio Praktikak

Seihilabetea 2 Ikasturtea 1 Aipamena /
EspezialitateaIzaera HAUTAZKOA

Plana 2019 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza CASTELLANO

Kredituak 3 Ordu/aste 0 Orduak guztira 75 irakastordu + 0 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 ZURUTUZA ORTEGA, URKO

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
MNCE04 - Datuak analizatzeko prozesu aurreratu bat diseinatzea, garatzea eta ezartzea datuen izaerari eta egin beharreko lanaren
helburuari erantzuteko
MNCE09 - Zibersegurtasunaren alorrean dauden legeak eta araudiak ulertzea eta sistema horiekiko egokia dela egiaztatzea
MNCE11 - Soluzio enpresarialak probatzeko, aldatzeko, hedatzeko eta eguneratzeko prozesuak diseinatzea eta automatizatzea,
softwarearen bizitza zikloa optimizatzeko
OROKORRAK
MNCG04 - Diziplina askoko eta hizkuntza askoko (Euskara/Gaztelania/Ingelesa) talde batekin elkarlanean aritzeko beharrezkoak diren
trebetasunak balioesten jakitea, benetako inguruneetan proiektuak garatzen aktiboki parte hartuz.
ZEHARKAKOAK
MNCTR1 - Diziplina askoko taldeetan eta ingurune eleaniztunean (Euskara/Gaztelania/Ingelesa) lan egiteko gaitasuna, eta, ahoz zein
idatziz, datuaren bizitza zikloarekin, zibersegurtasunarekin, eta garapenarekin eta eragiketekin lotura duten ezagutzak, prozedurak,
emaitzak eta ideiak komunikatzeko gai izatea.
MNCTR2 - Lanbidean erantzukizunez aritzeko gaitasuna, jarrera kooperatibo eta parte hartzailearekin eta erantzukizun sozialarekin.
OINARRIZKOAK
M_CB10 - Ikasleak ikasketarako trebetasunak garatzea, hein handi batean modu autozuzenduan edo autonomoan ikasten jarraitu ahal
izateko

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RA511  Gai da bere lana lan ingurune batean kudeatzeko

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ingurune errealetan praktikak egitea 37,5 h. 37,5 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: 37,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 37,5 h.

 
  

  

  RA512  Garatutako lanean lortutako emaitzak epaimahai baten aurrean azaldu, argudiatu eta defendatzen ditu

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Ingurune errealetan praktikak egitea 37,5 h. 37,5 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: 37,5 h.
IG - Irak. gabekoak: 0 h.
OG - Orduak guztira: 37,5 h.

 

EDUKIAK

- Segurtasun eta laneko arriskuen prebentzio plana

- Enpresaren antolaketa

- Antolakuntza egitura

- Praktikak enpresan

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Moodle plataforma

  Bibliografia
(Ez dago bibliografiarik)
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