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SARRERA ETA
AIPAMEN HISTORIKOA
2016-2017
ikasturtean
40
urte bete ditu Mondragon
Unibertsitateko Humanitate
eta
Hezkuntza
Zientzien
Fakultateak. Izan ere, dagoeneko
lau hamarkada igaro dira,
1976an, Eskoriatzako Irakasle
Eskola sortu zenetik. Urteurren
hori ospatzeko, ekitaldi ugari
antolatu ditugu 40 urte euskal
gizartean eragiten lelopean.
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40 urteotan zehar erakunde baten garapen bikaina ikusi dugu: irakasle
euskaldunen beharrei erantzuteko sortutako eskola bat izatetik,
komunikazioa, kultura, kooperatibismoa eta hezkuntza-ikasketak eta ikerketa
ardatz dituen fakultate bat izatera. Bidean, graduak Boloniara egokitu ditugu,
unibertsitate-masterrak eskaini, doktorego-ibilbidea finkatu eta online
graduak ematen hasi gara. Hori guztia, ahaztu barik ikerketa aplikatua eta
eskolekin dugun harreman estua direla gure balio garrantzitsuenetarikoak.
Gure misioan indarra jarriz eta 2015-2016 ikasturtean elkarrekin adostutako
plan estrategikoko erronkei helduz, proiektu estrategikoen ekintzak abian
jarri ditugu ikasturte honetan.
Gure plan estrategikoaren zutabe esanguratsu bat proiektu pedagogiko
sendo bat egitea izan da, Mendeberri 2025 markoaren garapena bultzatuz.
Marko pedagogikoan definitutako ardatzei jarraituz eta unibertsitatearen
izaera kooperatiboa oinarritzat hartuta, graduen eraldaketan jarri ditugu
indarrak hezkuntza-balio proposamen sendo bat diseinatzeko asmoarekin.
Horrez gain, pertsonen garapenera zuzendu nahi izan dugu geure ahalegina,
eta langile guztien inplikazio eta konpromisoa diseinuetan eta parte-hartze
prozesuetan giltzarria izan da prozesu hauek guztiak garatu ahal izateko.
Bigarren mugarria ezagutzen transferentzian eta ikerketaren garapenerako
markoan kokatzen da; hezkuntza-berrikuntzako proiektuak martxan
jarri ditugu; horrez gain, kooperatibismoaren ezagutza-arloan hainbat
konbergentzia eman dira proiektuaren definizioan eta proiektu sendoak
definitzera heldu gara.
Horiek guztiak barne- eta kanpo-aliantzen saretze-prozesuen bitartez ari dira
gauzatzen.
Plan estrategikoaren baitan dauzkagun erronkei jarraituz, 2016-2017
ikasturteko datu eta gertakizun nabarmenenak jasotzen ditugu hurrengo
lerro hauetan.
Halako urteurren berezia ospatzeko, ekitaldi ludiko eta akademiko ugari
egin ditugu. Hasteko, Iñigo Ramirez de Okariz irakasleak idatzitako liburua

URTEKO TXOSTENA [ 5 ]

eta Iñaki de Bilbao eta Adrian Alonsok, Ikus-entzunezko
Komunikazioko ikasleek, egindako dokumentala kaleratu
ditugu. Liburuak eta dokumentalak gure fakultatearen
40 urteko historia osoa jasotzen dute.
Besteak beste, Richard Gerver punta-puntako
adituak ere hitzaldi bat eskaini du hezkuntza eta
berrikuntzari buruzkoa: Education: the simple thinking
behind a complex future (Hezkuntza: pentsamendu
sinplea etorkizun konplexu baten aurrean), eta Ruper
Ordorikaren kontzertua izan dugu Eskoriatzako
campuseko klaustroan. Ikasturte-bukaeran lankide eta
lankide ohien bilkurarekin bukatu dugu urteurrenaren
ospakizuna.
Arlo akademikoari dagokionez, aurrez aurreko
gradu-ikasketetan, Haur Hezkuntzan, Lehen Hezkuntzan
eta Ikus-entzunezko Komunikazioan 870 ikasle izan
ditugu guztira.
Aurrez aurreko edo presentziazko graduaz gain,
berriro ere egokitzapen-ikastaroak eskaini dira blended
modalitatean (aurrez diplomatuak direnei gradu-titulua
lortzeko aukera ematen zaie). 25 ikasle izan ditugu
guztira. Bestalde, bigarren gradua edo aipamena eta
gradu osoa online egiteko aukera eskaini da ikasturte
honetan. Bigarren graduan / aipamenean guztira 151
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ikasle izan ditugu eta online graduan 44 ikasle. Online
modalitatean, beraz, 220 ikasle izan ditugu guztira.
Graduak −aurrez aurrekoak eta blended modalitatekoak−
kontuan harturik, 1.090 ikasle izan ditugu guztira.
Graduondoko ofizialen arloan, 2016-2017 ikasturtean
lau master ofizial eskaini dira: Derrigorrezko Bigarren
Hezkuntzan eta Batxilergoan, Lanbide Heziketan
eta Hizkuntzen Irakaskuntzan irakasle gisa aritzeko
gaitzen duen unibertsitate-masterra, Hezkuntza
Testuinguru Multikultural eta Eleaniztunetan
unibertsitate-masterra
(EKOMU),
Berrikuntza
Metodologikoko Proiektuen Garapena Hezkuntza
Erakundeetan unibertsitate-masterra (BERRIMET) eta
Gizarte Ekonomia eta Enpresa Kooperatiboa (MCOOP),
azken hau Oñatiko Enpresagintza fakultatearekin
batera.
Graduondoko ikasleak (master ofizialetan nahiz
titulu propioetan) 204 izan dira guztira. Lau
unibertsitate-master ofizial eta lau aditu-titulu
eskaini dira: Kooperatibismoan unibertsitate-aditua,
Kulturgintzaren Transmisioa unibertsitate-aditua,
Kirol
Hezitzailea
unibertsitate-aditua
eta
Jatorrizko hizkuntzak biziberritzeko estrategiak
unibertsitate-aditua.

Bestetik, etengabeko prestakuntzaren arloan ere hainbat
lan egin dira Hezkuntza, Komunikazioa eta Lankidetza
arloan. Aipatzekoa da LANKI ikertegitik eskainitako
prestakuntza kooperatiboan 74 formakuntza-saio
egin direla (1.258 parte-hartzailerekin). Horrez gain,
“Kooperatiba Fabrika: ekintzailetza soziala eta ekonomia
soziala sustatzeko programa”ren 1. edizioa gauzatu
da Gipuzkoako Foru Aldundiko ‘Enpresa-ehunaren
lehiakortasuna indartzea sustatzeko programa’ren
barruan.
Ikerketaren arloan, ikertzaileen parte-hartzea handia
izan da jardunaldi eta kongresuetan, eta argitalpenen
arloan ere emaitza oparoa dela esan dezakegu.
Horrela, 18 artikulu argitaratu dira (horietatik 6
inpaktuko zerrendetako aldizkarietan), 2 liburu oso
eta 11 liburu-kapitulu. 39 komunikazio eta txosten ere
aurkeztu dira nazioarteko eta estatuko kongresuetan;
20 ikerketa-proiektutan parte hartu dugu eta 43
transferentzia-ekimenetan erakunde publiko eta
pribatuetan.
Tesiak egiteko aurreko urteetan izandako
liberatze-politikak bere emaitzak eman ditu, eta
HUHEZIko hiru irakaslek defendatu dute doktorego-tesia.
HUHEZIn 42 doktore ditugu (barne-pertsonalaren
%52,5).

Ikasleen mugikortasunari dagokionez, 134 ikasle joan
dira atzerrira ikasketak edo curriculum-praktikak egitera.
Horietatik 59k seihileko bat egin dute unibertsitateren
batean (Europan, batez ere), 43k praktikak egin dituzte
Europan eta 32k Latinoamerikan.
Atzerriko
24
ikasle
izan
dira
gurean
mugikortasun-programetan: 19 ikasle nazioarteko
programan ikasten eta 5 ikasle praktikak egiten.
Urtero legez, ikasturte honetan ere, hainbat jardunaldi
antolatu ditugu. Komunikaldia jardunaldiaren XII.
edizioa izan dugu aurtengoa. Ikasturte honetako saioa
40. urteurreneko ekitaldien testuinguruan izan da:
“Komunikaldia: Kirola, komunikabideak eta generoa”.
Bestetik, Huhezinema-ren X. edizioa antolatu da,
martxoaren 29tik 31ra, Aretxabaletako Arkupe aretoan.
Jaialdiak urteetako arrakasta egonkortu du edizio
honetan aurkeztutako filmen kopuruagatik, jaialdira
etorritako gonbidatuengatik eta baita hedabideetan
izandako oihartzunagatik ere. Hamarkada batean, 853
film labur eta film luze bat proiektatu dira jaialdian.
Denetara, 95 sari eman dira eta 43.900 euro banatu
dira saritan. Jaialdiaren antolakuntzan 158 ikaslek hartu
dute parte guztira. Babesleei dagokienez, jaialdiak 68
enpresa eta erakunderen laguntza izan du.
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Aretxabaletan egindako emanaldiez gain, Ordiziako
Herri Antzokian eta Bilbao Berrikuntza Faktorian
(BBF) ere antolatu dira proiekzioak. Jaialdian ohikoak
diren sailez gain −Sail ofiziala, MUko ikasleen saila eta
Culinary saila−, 2017an, bigarren aldiz, Huhezinema
nazioarteko zinemagintzaren azken joeren erakusleiho
izan da Donostiako Zinemaldiarekin abiatutako
elkarlanari esker.
Urteurren berezi hau biribiltzeko, Espainiako Asociación
de la Industria del Cortometraje (AIC) erakundeak Film
Laburren Jaialdietarako AIC Kalitate Ziurtagiria eman
dio Huhezinemari. Onarpen hori lortu da gure jaialdiak
zinemari eta film laburrei ematen dien babesagatik eta
egiten duen hedapen-lanagatik.
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Kooperatibagintza Topaketak V. ekitaldia antolatu du
LANKI ikertegiak Eskoriatzako campusean, “Gobernantza
kooperatiboaren erronkak” izenburupean, eta bertan 80
eragile kooperatibo eta sozial inguruk hartu dute parte.
HUHEZIko Kirol Zerbitzuak, 2016-17 ikasturtean, 326
erabiltzaile eta 2.000tik gora erabilera izan ditu. Aurreko
ikasturteekin alderatuta, HUHEZIko ikasle eta langileen
partaidetzak pixka bat behera egin du. Bestalde,
zerbitzuaren ildo estrategiko nagusiak “osasuna
sustatzea” izaten jarraituko du, irteerak, ikastaroak,
kirola, lehiaketa eta aisialdiko jarduerak albo batera utzi
gabe. Aurrerantzean ere, Kirol Zerbitzuaren erronka
nagusia erabiltzaile kopurua handitzea izango da, batez
ere, emakumeen parte-hartzea bultzatuz.

AIPAMEN HISTORIKOA. IKUSPEGI KRONOLOGIKOA

1976
Eskoriatzako Irakasle Eskola sortu
zen. Ikastolek garai hartan zuten
arazo larria (ez baitzen irakasle tituludun euskaldunik) konpondu guran,
Hezibide Elkarteak −Debagoieneko
hezkuntza-kooperatibak batzen
zituen elkarteak, alegia− Eskoriatzako
Irakasle Eskola sortu zuen. Hasiera
hartan, Salamancako Unibertsitate
Pontifizioaren ikasgela moduan hasi
zen eskolak ematen.

1984

1997

Haurren gaineko dokumentaziozentroa. Sei urte bitarteko haurren
gaineko dokumentazioa biltzen, antolatzen eta zabaltzen hasi zen Eskola.
Geroago, Jakingarriak aldizkaria argitaratzen hasi zen, gai horren inguruan.

MUren Humanitate Fakultatea.
Eskoriatzako
Irakasle
Eskola
Mondragon
Unibertsitatearen
(MU) Humanitate eta Hezkuntza
Zientzien Fakultate bihurtu zen.
Humanitateak-Enpresa lizentzia
ematen hasi zen.

1985
1999

1978

Irakasleen birziklatze-programa.
Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza
Sailarekin batera, lanean ari ziren irakasleak egunean jartzeko ikastaroak
antolatzen hasi zen Eskola.

Onespen ofiziala. Hezkuntza
Ministerioak onartu egin zuen
Eskoriatzako Irakasle Eskolaren ikasketa-plana, aurrerantzean Bilboko
Unibertsitateari (gero EHU-UPV)
atxikita.

Bideo didaktikoak. Helburu didaktikoekin egindako bideo-bilduma
baten lehen alea (“Piti gaztagile”)
argitaratu zen.

Eraikin berria. Hasierako eraikina
txiki geratu zela-eta, Gizabidea fundazioak alboko S. Viator eraikina (XVII.
mendekoa) erosi zuen Humanitateen
Fakultatea bertan jartzeko.
Lehen
masterra.
“Enpresa
Proiektuen Zuzendaritza” izeneko
masterra sortu zen. 400 bat hautagai
aurkeztu ziren, baina 20 bakarrik sartu
ziren galbahe zorrotza igaro ostean.

1979

1990

2000

Lehen promozioa. 39 irakasle irten
ziren urte hartan, irakasle-diploma
eskuan.

Euskararen
normalizazioa
Administrazioan. Ikastaro bereziak
antolatu ziren euskal administrazioko funtzionarioen hizkuntza-eskakizunik jasoenak lantzeko.

Psikopedagogia-lizentzia.
Bigarren zikloko lizentzia zen eta irakaskuntza eta gizarte eleaniztunetan
sor daitezkeen arazoei hobeto erantzuteko sortu zen. Lehen urtean 33
ikasle izan zituen.

1980
Irakasle Eskola, kooperatiba.
Bere ingurunean txertaturik, urrats
logikoa izan zen eskola kooperatiba
bihurtzea.

1981
Titulurik gabeko irakasleen 1. promozioa. Ikastoletan edo herri-eskoletan euskaraz irakasle-titulu barik
ari ziren 147 maisu-maistrak eskuratu
zuten titulua urte hartan. Guztira,
titulu bako 700 maisu-maistrak amaitu zituzten ikasketak Eskoriatzako
Irakasle Eskolan.

1988

1992
Eskola-liburugintzan. Euskarazko
irakaskuntzan eskola-liburuak behar
zirela-eta, dozena bat liburu argitaratu ziren.

1996
Hezkuntza Berezia. Hezkuntzapremia bereziak zituzten haurrei
irakasteko espezialitatea sortu zen.
Eskola ikaslez urri zebilen garaian,
ikasle asko erakarri zituen espezialitate honek.

2001
Ikasketak, online. Psikopedagogiaikasketak eta master bat sarean jarri
ziren.
Humanitateak-Enpresako 1. promozioa ekainean irten zen.
Bi master berriren eskaintza:
Informaziorako eta Komunikaziorako
Teknologien prestakuntzan eta
Hezkuntza Zuzendaritzan.
LANKI
sortu
zen,
MUko
Lankidetzaren Ikertegia. Hiru esparru
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2005

2007

Psikopedagogia karreraren baitan
Esku-hartze Psikopedagogia jarri
zen abian, 30en bat ikaslerekin.
Mundukideren interkooperaziosistemaren garapenaren bultzatzaile izan zen LANKI Ikertegia.

Ikus-entzunezko Komunikazioan
lizentzia sortu zen. Karrera honen
misio edo eginkizuna komunikatzaile integralak prestatzea da.
Lana edonon egiten dutela ere, gai
izango dira erakunde horretako era
guztietako komunikazio-beharrei
erantzuteko. 36 ikaslerekin jarri zen
abian lehenengo maila.
“Arrasateko
Kooperatiba
Esperientziaren zentzuaren
gaineko gogoeta-prozesua”
egin zen kooperatibetan. Prozesu
haren garapenean LANKI eragile
funtsezkoa izan zen. Diagnostiko
hartatik abiatuta, eta 2007an
MONDRAGON Taldearen Kongresu
Kooperatiboan berretsita, azken
urteotan kooperatibak biziberritzeko hainbat estrategia jarri dira
martxan.
Urte berean, “Norbere garapena eta taldeen lidergoa” izeneko
aditu-titulua ezarri zen.

“Euskal
Kulturgintzaren
Transmisioan” graduondokoa
eskaini zen.
HUHEZINEMAren lehen edizioa
egin zen.
HUHEZIko programako lehen tesia
aurkeztu zen.
Hezkuntza Kooperatibo Eredu
berriaren diseinu eta inplementazioa
hasi zuen LANKIk MONDRAGONeko
Gestio Sozialarekin lankidetzan.
Harrezkero, MONDRAGON Taldeko
kooperatibetan prestakuntza kooperatiborako prozesu zabalak ireki dira.
LANKIk, Mundukide-rekin batera,
Brasilgo Lurrik Gabeko Nekazarien
Mugimenduarekin (MST) elkarlana
abiatu zuen.
Lehenengo Erasmus ikasleak etorri
ziren, sei hilabetez, HUHEZIn ikastera.

2003

2006

AOI-PBL metodologia ezartzen
hasi zen sistematikoki 1. mailan, Haur
Hezkuntzan oso-osorik, eta bestelako espezialitateetan, ikasgai komunetan soilik.
Hezkuntza Fisikoa. Irakasle
Ikasketetako espezialitate berria hasi
zen, 32 ikaslerekin.

Irakasle-ikasketetan, Mendeberri
proiektuaren 1. promozioa kaleratu zen.
“Kulturartekotasuna eta eleaniztasuna XXI. mendean” ikastaroa eskaini zen.
Abian jarri ziren Euskara Plana
eta Multimedia gunea.
Garabide elkartearen sorreran
parte hartu zen LANKItik. Euskal
Herrian gauzatutako hizkuntzen
berreskurapenerako estrategiak
eta esperientzia Hegoaldeko herri
indigenekin partekatzeko plataforma da.

nagusi izan zituen hasieratik: kooperatibismoa, gizartean esku-hartzea
eta garapenerako lankidetza.
“Esperientzia Komunitarioen
Truke Programa”: lehen edizioa
antolatu zen Hego hemisferioko
komunitateen eta Euskal Herriko
eragile kooperatibo eta autoeratuen artean.
Lankidetza: Arizmendiarrietaren
eraldaketa-proiektua liburua argitaratu zen. LANKI Ikertegiaren
lehen argitalpena izan zen; ordutik aurrera, kooperatibismoaz eta
gizartearen erronkez hainbat argitalpen eta material didaktiko sortu
da.

2002

2004
Pertsona eta Talde Garapenerako
gestio-unitatea sortu zen.
Prestakuntza Pedagogikoa titulazioa ezarri zen.
Irakasle Balioaniztuna izeneko ikasketak eskaintzen hasi zen.
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2008
“Ikus-entzunezko Komunikazioa”
lizentziaturaren 1. promozioa kaleratu zen.
ANECAk Haur Hezkuntzan Gradua,
Lehen Hezkuntzan Gradua eta
Ikus-entzunezko Komunikazioan
Gradua onartu zizkion HUHEZIri.
HUHEZIk Urrezko Bikain ziurtagiria
lortu zuen.
“Kooperatibagintza” aditu-tituluaren lehen edizioa eskaini zen,
Kooperatibetako eragileak prestatzeko eta kooperatibak biziberritzeko estrategietan eragiteko bokazioz.

2009
Derrigorrezko
Bigarren
Hezkuntzan eta Batxilergoan,
Lanbide Heziketan eta Hizkuntzen

Irakaskuntzan irakasle gisa aritzeko gaitzen duen unibertsitate-masterra eta Ekonomia Solidarioaren
masterra eskaintzen hasi ginen.
ANECAk Hezkuntza Testuinguru
Multikultural eta Eleaniztunetan
unibertsitate-master
ofiziala (EKOMU) eta Berrikuntza
Didaktiko
Metodologikoko
Proiektuen Garapena Hezkuntza
Erakundeetan unibertsitate-master
ofiziala (BERRIMET) onartu zizkion
HUHEZIri.
Boloniara egokitutako Haur
Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta
Ikus-entzunezko Komunikazioa
graduen inplementazioa.
Bagara prozesuaren sorrera bultzatu
zen LANKItik. Prozesu honen xedea
Debagoienean garapen komunitario
autoeratua bultzatzea da.

2010
Hezkuntza
Testuinguru
Multikultural eta Eleaniztunetan
unibertsitate-master ofiziala (EKOMU)
eta
Berrikuntza
Didaktiko
Metodologikoko
Proiektuen
Garapena Hezkuntza Erakundeetan
unibertsitate-master
ofiziala
(BERRIMET) eskaintzen hasi ginen.
Ekonomia solidarioari buruzko
masterraren lehen edizioa egin zen,
Latinoamerikako garapen sozio-ekonomikoko esperientzia autoeratuei
zuzendua.
MU Telebista sortu genuen.

2011
“Jatorrizko hizkuntzen eta identitateen berreskurapenerako” aditu-titulua martxan jarri zen, munduko komunitate indigenentzat.

2012
Vic-eko unibertsitateak eta HUHEZIk
eskainiko dugun “Berrikuntza eta
esku-hartzea hezkuntzan” doktorego-programa onartu ziguten
UNIBASQek eta ANECAk.
Aretxabaletako campus berriaren obrak egin ziren.
Komunikazioa erakundeetan aditu-titulua eskaintzen hasi ginen.

2013
HUHEZIren Aretxabaletako campus berriaren eraikina inauguratu zen.
Vic-eko unibertsitatearekin batera
“Berrikuntza eta esku-hartzea
hezkuntzan” doktorego-programa eskaintzen hasi ginen.
Blended modalitatean egokitze-ikastaroak eskaintzen hasi
ginen, diplomatuek graduko titulua
lortu ahal izateko.
Haur Hezkuntza eta Lehen
Hezkuntza graduak blended
modalitatean eskaintzea onartu
ziguten UNIBASQek eta ANECAk.
O ñ a t i ko
E n p re s a g i n t z a
Fakultatearekin batera eskaintzen
dugun “Ekonomia Soziala eta
Enpresa Kooperatiboa” (MCOOP)
unibertsitate-master ofiziala
onartu ziguten UNIBASQek eta
ANECAk.

2014
Lehenengoz eskaini zen gradu
osoa edo bigarren titulazio bat
online modalitatean egiteko aukera.
Enpresagintza
fakultatearekin
batera lehenengoz eskaini zen
“Gizarte Ekonomia eta Enpresa

Kooperatiboa” (MCOOP) master
ofiziala.
Bigarren Hezkuntzako masterraren kanpo-akreditazioa lortu zen
UNIBASQetik.
HUHEZIko barne-kalitate sistemaren kanpo-akreditazioa lortu
zen UNIBASQetik.

2014-2015
ikasturtetik hasita, dekano berria
aukeratzeak zuzendaritza talde
berria eta antolaketa berria ere
ekarri zituen.

2015-2016
ikasturtean plan estrategiko
berria diseinatu genuen prozesu parte-hartzaile batekin. Plan
Estrategikoan berrikuntza-premia
berretsi zen kolektiboan, bai arlo akademikoan zein ikerketan eta transferentzian, eta 10 proiektu identifikatu
ziren.
Ikus-entzunezko Komunikazioa
graduko berrikuntza metodologikoa inplementatzen hasi ginen.
BERRIMET eta EKOMU masterren
kanpo-akreditazioak lortu ziren
UNIBASQetik.

2016-2017
ikasturtean Lehen Hezkuntza, Haur
Hezkuntza eta Ikus-entzunezko
Komunikazioa graduen akreditazioak lortu dira UNIBASQetik.
40 urte bete ditu Humanitate eta
Hezkuntza Zientzien Fakultateak.
2016-2017 ikasturtean zehar ekintza
ugari antolatu dira urteurrena ospatzeko.
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2016-2017 ikasturtean, aurrez aurreko 192 ikasle berri izan ditugu Hezkuntzako
graduetan; horietatik 68 Haur Hezkuntzako graduan eta 124 Lehen
Hezkuntzakoan (bi talde egon dira Haur Hezkuntzan eta lau talde Lehen
Hezkuntzan). Bestalde, Ikus-entzunezko Komunikazioko (IKO) graduan 52
ikasle berri jaso ditugu 1. mailan (eta zenbait lan-sekuentziatan banatu dira
taldeak). Era berean, graduen ikasketa-plangintzaren baitan prestaturiko
irakasle eta komunikatzaileen bosgarren promozioa atera da HUHEZItik.
Graduen berrikuntza-prozesuarekin jarraitu da: IKOk 3. maila ezarri du
ikaste-emaitza eta lan-sekuentzia diziplinartekoetan oinarritutako eredu
pedagogikoan. Era berean, Online Graduan 1. maila osoa inplementatu da
“erronketan”, IKOren ereduari jarraituz, eta 2. mailan proiektu pilotu bat egin
da. Presentziazko HH eta LH graduetan eredu hori inplementatzeko lanetan
hasi gara: ikaste-emaitzak modulukako unitatean eratu, lantaldeak sortu,
metodologia aktiboen inguruko formakuntza egin eta diseinuen inguruko
feedbacka jaso. Era berean, Presentziazko Graduen ebaluazio-sistema
eraldatzeko lanari ekin zaio. Bi ikerketa egin dira berrikuntza hau elikatzeko:
Online Graduan eta IKOn.
Irakasleen prestakuntza giltzarri da prozesu hauetan. Jardun Pedagogiko eta
Ikerketarako egunak baliatu ziren titulazioen berrikuntza elikatzeko. Bestalde,
Hezkuntzako graduen egutegia aldatu zen prozesu akademikoak ekainean
ixteko eta uztailean berrikuntza-lanetan aritu ahal izateko. Kolektibo osoarekin
hainbat saio egin ziren, berrikuntzaren ildoak partekatzeko (IKO eta Online
Graduaren berrikuntzaren sozializazioa eta jarraipena egin zen horrela).
Graduen Talde Eragileak (2015-2016 ikasturtean sortuak) jarraitu du graduak
berrikusteko oinarriak, sinergiak eta lan partekatua ahalbidetzeko lanetan.
Mugikortasun-programaren inguruko interesa areagotuz doa eta 2016-2017
ikasturtean 158 ikasle joan edo etorri dira ikasketak edo curriculum-praktikak
egitera, bi norabideetan: HUHEZItik kanpora (134 ikasle) eta kanpotik
HUHEZIra (24 ikasle). Kanpora joan diren ikasleetatik 59 beste unibertsitate
batera joan dira ikastera eta 75 eskoletara eta erakundeetara. Norakoari
dagokionez, Europara joan dira 64 ikasle Erasmus programaren bidez,
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Latinoamerikara 32 eta Espainiako estatura 38 ikasle.
Mugikortasun hau guztia sustatzeko, akordioak ditugu
Europako 60 unibertsitaterekin eta 23 eskolarekin, eta
Latinoamerikako 3 unibertsitaterekin eta hainbat eskola
eta erakunderekin. Estatuko ikuspegiari dagokionez,
2016-2017 ikasturtean 34 ikasle joan dira praktikak
egitera, Andaluzia, Katalunia, Madril eta Kanariar
Uharteetara batik bat. Bestalde, Vic-eko unibertsitatera
SICUE programa egitera 4 ikasle joan dira. Azkenik,
hiru graduetan eskaintzen ditugun nazioarteko
programetara 19 ikasle etorri dira 30 ECTSko seihileko
bat egitera ingelesez gure ikasleekin batera, eta Estatu
Batuetako 5 ikasle etorri dira praktikak gure eskoletan
egitera.
Ikasleekin hainbat ekimen egin dira: Edit programan
(Austria, Alemania, Finlandia, Eskozia eta Errumaniako
hainbat unibertsitatek eta Mondragon Unibertsitateak
partekatzen duten proiektuan) parte hartu zuten.
Hezkuntzako 1. mailako ikasleek, Ikus-entzunezko 2.
mailako ikasleekin batera, “hezkuntza” gaitzat harturik,
bideo labur bat ekoitzi zuten; nazioarteko epaimahai
batek egin zuen sari-banaketa. Bestalde, Lehen
Hezkuntzako 3. mailako ikasleekin “Break” proiektua jarri
genuen abian, eta ikasleek, Artea, Hezkuntza Fisikoa
eta Atzerriko Hizkuntza uztartuz, proiektu bat egin
zuten. Euskararen inguruko hausnarketa eta motibazioa
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sortzeko helburuaz, hainbat kultura-ekimen egin ziren
(Euskararen eguneko antzerkia, Txomin Txapel eguneko
tobera). Jada ekimen klasikoak bihurtu diren “Literatura
Topaketak” eta “Komunikaldiak” ere egin ziren: lehenak,
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak
ikasturte honetan 40 urte betetzen dituela baliatuta,
urte hauetan guztietan Fakultatean sortu diren lanei
erreparatu zien; eta bigarrena “Kirola, komunikabideak
eta generoa” gaian ardaztu zen.
Ikasleak orientatzeak leku garrantzitsua du bereziki
laugarren mailan. Hainbat saio eskaini dira, bai
lan-esparruan −hemen zein mundu zabalean− sartu ahal
izateko eta bai ikasten jarraitzeko. Horretarako, Euskal
Herriko hainbat hezkuntza-eragile eta komunikazio-aditu
izan dugu Fakultatean; bertako graduondokoen
eskaintza zabaldu zaie, eta lan-munduan, hemen edota
atzerrian, aritzeko eman behar diren pausoak azaldu ere
bai. Aukera izan dute, baita ere, ikasle ohiekin solasaldiak
izateko eta beraien ibilbide profesionalaz (egindako
bideaz, egungo egoeraz...) aritzeko. Horrekin batera,
ikasleek urte osoan izan dituzte eskura MUn dagoen
Lanbide Zerbitzuko kideen laguntza eta aholkularitza
ere. HUHEZIn bertan “Orientazio Zerbitzua” eratu
genuen 2015-2016 ikasturtean eta sendotze-bidean
jarraitu du, Hezkuntza eta IKO amaitutako ikasleei ere
laguntza eskaintzeko arlo honetan.

HEZKUNTZA GRADUAK
(ONLINE-ERDI PRESENTZIAZKO MODALITATEA)

Hiru modalitateen datuak:

Hiru eskaintza izan dira martxan ikasturte honetan:
1. EGOKITZE-IKASTAROAK
Egokitze-ikastaroen laugarren edizioa egin da 2016-2017
ikasturtean. Aurretik diplomadunak zirenei gradu-titulua
lortzeko aukera ematea izan da helburua. Graduko
ikasketek graduondokoa ahalbidetzen dute eta, gero,
rego-ikasketak egitea. Beste alde batetik, aukera
zabaltzen dute lan-merkatuari begira. Ikasketa hauen
hartzailea irakaslea izaten da. Hainbat forotan eman da
eskaintzaren berri: webgunean, sare sozialetan, irratian,
ate ireki edo sarrera libreko egunetan…
2. BIGARREN GRADUA / AIPAMENA
Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan graduatuei
zuzendutako eskaintza da.
Eskaintza ezberdina izan da ikaslearen helburuen
arabera:
Bigarren
Gradua lortzeko
Bigarren
Aipamena
lortzeko

HHtik → LHra

LHtik → HHra

HH – HH
HH – AH

LH – LH
LH – AH
LH – HB
LH – HF

3. HEZKUNTZA GRADUAK ONLINE
Modalitate honen bidez, Hezkuntza-graduak (Haur eta
Lehen Hezkuntza) online eta euskaraz lortzeko aukera
eskaini nahi izan da.
Hainbat kolektibori zuzenduta dago eskaintza hau:
• Aurretik goi-mailako ikasketak eginda daudenei
(diplomadun, lizentziadun, ingeniari edo arkitektoei).
• Helduentzako unibertsitateko sarrera-proba
gainditu dutenei.
• Lanbide Heziketako Goi-mailako Moduluak
(Hezkuntza alorrekoak) + 5 urteko eskarmentua
dutenei.
• Goi-mailako kirolariei.

Egokitze-ikastaroak
Bigarren Gradua / Aipamena
Online graduak

Ikasle kopurua
(LH / HH)
LH: 15 HH: 10
LH: 95 HH: 56
LH: 22 HH: 22

Eskaintza hauetan ikasturtean izandako helburuak
honako hauek izan dira: irakasleen prestakuntzan
sakontzen jarraitzea, online berrikuntzan lehenengo
pausoak ematea, eta eskaintzen hedapena finkatzea.
Ikasleekin eginiko prestakuntza-jarduerak harrera-planean
sartu dira. Helburu hauek izan dituzte: ikaslea HUHEZIko
hezkuntza-proiektuan kokatzea, online modalitatean
ikasketak egitera bideratzea, ikasketa-planak ezagutzea
eta plataformaren erabileran trebatzea.
Irakasleekin, berriz, ikasgaien diseinuak hobetzeko eta
Web 2.0 tresnen erabilera egokian trebatzeko xedez
burutu dira prestakuntza-jarduerak, hainbat kasutan
banakako formakuntza-planak diseinatuz.
Halaber, irakasleekin tutore-mintegia burutu da eta bertan
martxan jarritako proiektu pilotua aurkeztu da. Proiektu
pilotutik ikasitakoak ere tutore guztiekin partekatu dira.
Hortik abiatuta, aurrera begira berrikuntzan jarraitzeko
urratsak proposatu dira.
Nazioartekotzeari dagokionez, graduko azken ikasturtean
praktikak Europan edo Ameriketan egiteko aukera eman
zaie ikasleei Erasmus programaren bidez. Orotara, 2 ikasle
izan ditugu Ameriketan eta 5 Europan.

TXOSTEN AKADEMIKOA [ 15 ]

UNIBERTSITATE-MASTERRAK
2016-2017 ikasturtean HUHEZIn 127 ikasle izan ditugu
unibertsitate-masterretan.
BERRIKUNTZA DIDAKTIKO METODOLOGIKOKO
PROIEKTUEN GARAPENA ETA KUDEAKETA HEZKUNTZA
ERAKUNDEETAN (BERRIMET) UNIBERTSITATE-MASTERRA (guztiz online eskaintzen da)
Ikasle aldetik orain arteko kopuruak gainditu egin dira eta
bi talde egin behar izan dira (47 ikasle matrikulatu baitziren
guztira, 23 lehen urtekoak eta 24 bigarren urtekoak).
Masterraren 7. edizioa egin da: 17 ikaslek ikerketa-ibilbidea
hautatu dute eta 30ek ibilbide profesionala. Guztira
Master Bukaerako 17 Lan aurkeztu dira. Ikasleen jatorriari
dagokionez, 12 ikasle berri gure graduetako ikasleak izan
dira. Ikasleen nazioartekotzean urratsak egin dira, eta
ikasle batek atzerrian egin ditu praktikak (Italian).
HEZKUNTZA TESTUINGURU MULTIKULTURAL ETA
ELEANIZTUNETAN (EKOMU) UNIBERTSITATE-MASTERRA
EKOMU masterraren 7. edizioa egin da 21 ikaslerekin (14
bigarren urtekoak eta 7 lehenengo urtekoak): ibilbide
profesionalean 15 ikasle eta ikerketa-ibilbidean, berriz,
6. edizio honetan, 8 ikaslek amaitu dute masterra eta
horietako 3k practicuma, eta Master Bukaerako Lana
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eta aurkezpena ingelesez egin dituzte. Beraz, ikasle
horiek EKOMUn ingelesez eskaintzen diren 30 ECTS
gauzatu dituzte, aurreko ikasturtean beste bi ikasgai
ingelesez egin zituzten eta. Bestalde, masterreko ikasle
batek ERASMUS+ praktikak Galeseko eskola batean
burutu ditu, eta hainbat estrategia jarri dira abian
nazioartekotzea areagotzeko. Horrez gain, ikasgaiak
egokitu dira joan den urteko tutore-mintegietan
egin ziren hobekuntza-proposamenak txertatzeko.
Halaber, tutore-mintegi berezia antolatu da irakasleei
ebaluazio-tresna digital ugari eskaintzeko. Horri esker,
datorren ikasturtean irakasleek hainbat erreminta berri
erabiliko dituzte masterreko ikasleei feedbacka emateko.
Aipatutakoez gain, praktikak kudeatzeko prozesuak
aberastu dira eta ikastetxeetako tutoreekin harremanak
areagotu dira. Beraz, aurrera begira errazagoa egingo
zaigu proiektu instituzional gehiago izatea.
DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAN ETA
BATXILERGOAN, LANBIDE HEZIKETAN ETA HIZKUNTZEN
IRAKASKUNTZAN IRAKASLE GISA ARITZEKO GAITZEN
DUEN UNIBERTSITATE-MASTERRA
Masterraren 8. edizioa egin da, aurrez aurreko
modalitatean; 48 ikaslerekin osatutako bi talde aritu dira
lau espezialitatetan: Hizkuntza eta Literatura, Teknologia,
Natura Zientziak eta Matematika, Humanitateak eta
Gizarte Zientziak. 2016-2017 ikasturtean matrikulen

gehikuntza nabarmendu da, eta horrek bi talde sortzera
eraman gaitu. Esan daiteke, beraz, masterra sendotu egin
dela.
Masterraren berrikuntza-prozesuan aurrerapausoak
eman ditugu master honek izan ditzakeen erronkak
ikertuz eta erronka horiei erantzuten dieten ereduak
aztertuz. Horrela, Batzorde Pedagogikoak nahiz
tutore-mintegiak masterraren indar-guneak, ahulguneak
eta aukerak identifikatu dituzte, eta azken bi alderdi
horietan hobekuntza-proposamenak egin dituzte.
Besteren artean, lanbidean gaitzea jarri da erdigunean,
eta ikasleen praktikaldiak gehiago indartu beharra, dela
tutorizazioaren bidez, dela ikasgaiekiko loturen bidez,
dela praktikaldien arteko loturen bidez.
MCOOP. GIZARTE EKONOMIA ETA ENPRESA
KOOPERATIBOA UNIBERTSITATE-MASTERRA
Mondragon
Unibertsitateko
Enpresagintza
fakultatearekin batera online eskaini dugun
unibertsitate-master ofizial honetan 11 ikasle berrik
parte hartu dute 2016-2017 ikasturtean. Urtero legez,
ikasleria askotarikoa izan da, bai profilari eta bai jatorriari
dagokionez (Euskal Herri, Katalunia eta Latinoamerikako
zenbait herrialdetakoak).
Masterraren xede nagusia enpresa kooperatiboak eta, oro
har, gizarte-ekonomiako enpresak kudeatzeko gaitasunak
garatzea da. Norabide horretan, arlo askotako ezagutzak
landu dira, esaterako, enpresa-kudeaketa, parte-hartzea
edota berrikuntza, betiere kooperatibismoaren arlo
ekonomikoa eta soziala uztartze aldera.

ADITU-TITULUAK
Lau aditu-titulu eskaini dira ikasturte honetan:
Kooperatibismoan
unibertsitate-aditua,
Euskal
Kulturgintzaren Transmisioa, Kirol Hezitzailea eta
Jatorrizko hizkuntzak biziberritzeko estrategietan
unibertsitate-aditua. Eta kooperatibismoaren inguruko
MOOCaren 3. edizioa ere eskaini da.
KOOPERATIBISMOAN UNIBERTSITATE-ADITUA
Kooperatibismoaz unibertsitateko aditu-tituluaren 9.
edizioa egin da ikasturte honetan. 25 ikaslek hartu dute
parte, guztiak Mondragon Taldeko kooperatibetako
ordezkariak. Kooperatibismoaren sustapena eta
ideia kooperatiboaren transmisioa ipar duen
prestakuntza-eskaintza da hau, eta ikasleari ezagutza
teoriko-praktiko sendoa eskaintzea du helburu, errealitate
kooperatiboa ulertzeko eta ingurune kooperatiboak
indartu eta sustatzeko. Mondragon Taldeko Gestio
Sozialaren eta HUHEZIko LANKI ikertegiaren arteko
lankidetzaren emaitza da.
KULTURGINTZAREN TRANSMISIOA UNIBERTSITATE-ADITUA
EKTren 6. edizioan 27 ikasle izan ditugu. Asteburuetan
egin ditugu saioak, hilean behin, larunbat goizetik igande
eguerdira bitartean.
EKTren planteamenduaren ardatza ez da gela barruko
lana soilik; izan ere, ikasleak ere hizlari bihurtzen dira
eta asteburuetako dinamikak barnetegi-kutsua edo
intentsitatea ematen dio. Edizio guztiak desberdinak dira,
bakoitzean erabakitzen da zeintzuk diren kulturgintza
gara dezaketen ikuspegiak eta gaiak, bai eta pentsalari
bakoitzari zer eskatu ere. Aurtengo hizlarien profila
askotarikoa izan da: izan dira sortzaileak eta produkzioan
ari direnak, baina izan dira ikerlariak ere, gazteak eta
emakumeak, letren mundutik eta soziologiaren mundutik
kulturgintza aztertu dutenak.
Aurreko edizioan bezala, hedabideekin lan egiten
jarraitu da. Aurten Goienako, Bilbo Hiria Irratiko eta
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berria-ko kazetariak egon dira gelan, eta kazetariek
beren komunikabideekin partekatu eta landu dituzte
saioetan bildutako materialak, eta horrela, saioetan
parte hartu duten hizlarien hitzak eta jorratutako gaiak
problematizatzeko eta gizarteratzeko lanean lagundu
dute. Horrelako ekarpena da, adibidez, Goienak sortu
eta zabaldutako elkarrizketa sorta (https://goiena.eus/
telebista/ekt).
KIROL HEZITZAILEA UNIBERTSITATE-ADITUA
Kirol-hezkuntzaren berrikuntza ipar hartuta, kirolaren
eremuan eragiteko esparru handia ikusten da. Kirolaren
eremuan hainbat prestakuntza-eskaintza daude, baina
inork ez du eskaintzen kirola eta gizarte-dinamizazioa
elkartzen dituen proposamenik. Bi dimentsio horiek
lotu ditu aditu-titulu berri honek, Athlon erakundearekin
elkarlanean antolatuta.
Aurten egin da 1. edizioa eta 8 ikasle izan ditu. Sei moduluz
osatutako eskaintza izan da, eta bertan gai hauek jorratu
dira: profesional gogoetatsuaren dimentsioa, inklusioa
eta pertsonen garapena, berrikuntza didaktiko eta
metodologikoak, kulturaniztasunaren eta generoaren
dimentsioa eta euskararen normalizazioa kirolean.
Ereduzko kirol-jarduera edo erakundeetan egin dira
praktikak eta azken proiektuen bidez bakoitzaren
lan-esparruan berrikuntza-proposamen interesgarriak
egin dira. Ikasleen balorazioen arabera, oso aberasgarria
gertatu zaie pertsonalki eta profesionalki, eta eragin
handia izan du haien praktikan.
JATORRIZKO HIZKUNTZAK BIZIBERRITZEKO ESTRATEGIAK UNIBERTSITATE-ADITUA
Garabide-rekin elkarlanean antolatutako titulazioa
da eta kooperazio linguistikoa egiteko bokazioa du:
prestakuntza eskaintzen zaie munduko komunitate
linguistiko minorizatuetako eragileei hizkuntza
biziberritzeko estrategia orokorretan prestatzeko,
bereziki euskararen berreskurapen-estrategietan
garatutako esperientzietan oinarri hartuta. Ikastera
eta ikustera etortzen dira, baita haien esperientziak
hemen konpartitzera ere. Eta aditu-tituluko azken
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lanak haien herrialdeetan eragiteko proiektuak izan
dira.
Hartzaileak jatorrizko herrietako hizkuntzaren
inguruko eragile klabeak izan dira, haien
testuinguruetara itzultzerakoan eragin biderkatzailea
izan ahal dutenak: hizkuntzen biziberritzean
eragina duten erakunde sozial eta indigenetako
ordezkariak, hezkuntzan, komunikabideetan,
hizkuntza-barnetegian eta hizkuntza sustatzeko
lanetan dabiltzan partaideak etorri dira. Aurtengoa
3. edizioa izan da eta 18 ordezkari indigena aritu dira
bertan, Ekuador, Guatemala, Mexiko, Kolonbia, Txile,
Bolivia eta Beninetik etorritakoak.
MOOC IKASTAROA. KOOPERATIBEN KUDEAKETARAKO
ARDATZAK: MONDRAGON ESPERIENTZIA
‘Kooperatiben kudeaketarako ardatzak: Mondragon
esperientzia’ MOOCaren gaztelaniazko 3. edizioa egin
da ikasturte honetan, aurretik izandako arrakastari
erantzunez. Guztira, 158 lagunek hartu dute parte
kooperatibismoaren gainean Mondragon Unibertsitateak
duen MOOC honetan.

ETENGABEKO PRESTAKUNTZA
LANKI
ikertegiak
kooperatibismoaren
gaineko prestakuntza-saioak eskaintzen ditu
MONDRAGONeko Gestio Soziala sailarekin lankidetzan.
Kooperatibetako askotariko hartzaileei −organoetako
(Kontseilu Errektore, Kontseilu Sozial eta Zuzendaritza
Kontseiluko) kideei eta bazkide guztiei− zuzenduriko
saioak dira. Oro har, kooperatibismoaren ezaugarrietan
sakontzea eta kooperatibismoa sustatzea dute
helburu.
2016-2017 ikasturtean zehar 74 formakuntza-saio
egin dira (guztira 592 formakuntza-ordu eta 1.258
parte-hartzailerekin). Aipatzekoak dira, Maier Koop. E.,
Ulma eraikuntza Koop. E. eta Fagor Industrial Koop.
E.ko bazkideekin egindako hausnarketa kooperatibo
saioak.
Berrekin, berregin programaren bi edizioen
ondoren, 2016-17 ikasturtean “Kooperatiba Fabrika:
ekintzailetza soziala eta ekonomia soziala sustatzeko
programa”ren 1. edizioa gauzatu da Gipuzkoako
Foru Aldundiko ‘Enpresa ehunaren lehiakortasuna
indartzea sustatzeko programa’ren baitan. Mondragon
Unibertsitateko LANKI Ikertegiak eta Olatukoop-ek
antolaturiko programa da; Bagara herrigintzan, Talaios

eta Hiritik At-en kolaborazioarekin eta Debagoieneko
Garapen Agentziaren, Beterri-Buruntzako Udalaren eta
Oarsoaldea Garapen Agentziaren laguntzarekin.
‘Koop Fabrikaren’ lehenengo edizio honetan hainbat
emaitza lortu dira. Ekintzailetasun sozialaren bueltan
unibertsitate mailako formakuntza trinkoa eskaini da
(200 ordu). Gipuzkoako hiru eskualde saretu dira:
Debagoiena, Beterri-Buruntza eta Oarsoaldea. Guztira,
42 lagunek hartu dute parte formakuntza-programan
eta ekintzailetasun sozialaren eta garapen
komunitarioaren klabean 23 proiektu sortu dira
kolektiboki. Horrez gain, proiektuen tutoreentzako
formakuntza espezifikoa eskaini da eta 28 lagunek
hartu dute parte: 40 orduko formakuntza jaso dute
eta 16 erakunde saretu dira. Guztira, 38 erakunde
saretu dira prozesu honetan zehar (8 erakunde
proiektuaren antolakuntzan, 18 formakuntzan zehar,
eta 12 esperientzia arrakastatsu ezagutu eta bisitatu
dira).
Hezkuntzari dagokionez, ikastetxeetatik etorritako
eskaerari erantzun zaio. Eskaerak hainbat gairekin lotuta
egon dira: kulturarteko hezkuntzarekin, hezkidetza
eta generoarekin, metodologia berritzaileekin,
etorkizuneko eraldaketa ildoak identifikatzeko
beharrarekin eta aniztasunari erantzuteko estrategia
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metodologikoekin. 867 pertsonak parte hartu dute
programa horietan.
Eta ikus-entzunezko komunikazioaren eremuan,
Komunikazioa erakundeetan ikastaroaren bigarren
edizioa eskaini da. 30 ikaslek hartu dute parte bertan.
Barne-prestakuntzari dagokionez, Barne Prestakuntza
Plana garatu da 14 ikastarorekin: hainbat mailatako
ingelesa eta ikerketan sakontzeko ikastaroak izan dira
aipagarrienak.

IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA
HUHEZI Fakultatean Ikerketa eta Transferentzia arloa hiru
eremutan −Hezkuntzan, Komunikazioan eta Lankidetzan−
ari da garatzen. Eremu horietan hiru ikerlerro nagusi
identifikatzen dira:
•
•
•

Kooperatibismoa, autoeraketa eta giza garapen
iraunkorra.
Berrikuntza eta esku-hartzea gizarte kulturaniztun eta
eleaniztunetan.
Berrikuntza eta esku-hartzea hezkuntza inklusiboan.
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Horrela oinarrizko hiru jakintza-arlo horiek bost
eremu zehatzetara eraman ditugu: Unibertsitate
eremura, Lanbide Heziketara, Komunikazio eremura,
Hezkuntza Arautuaren eremura, Kooperatibismo
eta Gizarte Berrikuntzaren eremura, eta horietan,
bereziki, garai honetako gizarte-erronketan zentratu
gara. Alegia, Erakundeen kultura eta barne-prozesuak,
Berrikuntzaren inguruko prozesuak, eta Trataera
metodologikoak.
Ikerlerro eta eremu hauen azpian hainbat ikerketa-talde
aurkitzen dira, eta bertan 2016-2017 ikasturtean
guztira 18 artikulu argitaratu dira (horietatik 6
inpaktuko zerrendetako aldizkarietan), 2 liburu oso
eta 11 liburu-kapitulu. 39 komunikazio eta txosten ere
aurkeztu dira nazioarteko eta estatuko kongresuetan;
20 ikerketa-proiektutan parte hartu dugu (horietatik 11
deialdi lehiakorretan lortutakoak eta 9 hitzarmen bidez
aurrera eramandakoak) eta 43 transferentzia-ekimen
burutu dira erakunde publiko eta pribatuetan. Horrez
gain, 6 ikerketa-jardunaldi antolatu dira eta gizarteko
29 zabalkunde edo dibulgazio-ekintzatan parte hartu
dugu.

HIRUGARREN ZIKLOA
DOKTOREGO-PROGRAMAK
2016-2017 ikasturtean 22 lagun izan ditugu matrikulatuta
HUHEZIko bi doktorego-programetan.
•

EKINTZAILETASUNEAN,
KOOPERATIBISMOAN
ETA
BERRIKUNTZAREN
KUDEAKETAN
doktorego-programa: Mondragon Unibertsitateko
Enpresagintza Fakultatearekin batera kudeatutako
“Ekintzailetasunean,
Kooperatibismoan
eta
Berrikuntzaren Kudeaketan” doktorego-programan
doktoregai bat egon da matrikulatuta.

•

BERRIKUNTZA ETA ESKU-HARTZEA HEZKUNTZAN
doktorego-programa: Universitat de Vic - Universitat
Central de Catalunya (UVic-UCC) unibertsitatearekin
batera “Berrikuntza eta Esku-hartzea Hezkuntzan”
doktorego-programaren inplementazioa garatzen ari
gara. Programa honetan 22 doktoregai egon dira
matrikulatuta, eta epealdi honetan 3 doktoregaik
−Idoia Astigarraga, Nekane Miranda eta Maite
Lopezek (nazioarteko aipamenarekin)− beren tesiaren
defentsa egin dute. Doktorego-programako ekinbide

berezi bezala, MUk eta Vic-eko Unibertsitateak
ikerketa-jardunaldi bat antolatu dugu ondoko helburu
hauekin:
- Doktoregaien
komunikazio-trebetasunak
sustatzea, bai ahozkoak bai idatzizkoak, beren
ikerketaren emaitzak zientzialarien komunitateari
eta gizarteari helarazteko gai direla bermatzeko.
- Doktoregaiek eta doktorego-programari atxikitako
ikerketa taldeetako kideek ikerketa-esperientziak
parteka ditzaten bide ematea, eta azterketa
kritikoaren eta parte-hartzaile guztien ekarpenen
bidez haiek aberastea.
- Unibertsitate bietako ikerketa-taldeek elkarlanean
garatutako ikerketa-proiektuak bultzatzea.
Ikerketa-jardunaldi honetan, 4 komunikazio eta 19 poster
aurkeztu ziren.
Bestalde, HUHEZIko 3 lankidek beren tesiak defendatu
dituzte ikasturte honetan. Horrela, HUHEZIn jadanik
42 doktore ditugu (langileen %52,5), horietatik 28
akreditatuta daude. Horrez gain, 28 lankide doktore
izateko bidean daude.

TXOSTEN AKADEMIKOA [ 21 ]

EGOERA
EKONOMIKO-FINANTZARIOA

2016-2017 ikasturteko sarrerak
8.974,82 mila eurokoak izan dira
eta gastuak 8.692,18 mila eurokoak.
Beraz, aldeko emaitza 281,64 mila
eurokoa izan da.
Ikasturte honetan egindako ohiko
inbertsioak 134,91 mila eurokoak izan
dira, eta finantzaketa Mondragon
Taldeko FEPIetatik etorri da, eta
neurri txikiagoan, funts bereki edo
propioetatik.
Balantzeari dagokionez, Egoera
Balantzearen Aktibo eta Pasiboa,
2017-08-31n, 9.288,91 mila eurokoa
da.

HUHEZI ZENBAKITAN
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2016-2017

Presentziazko graduetako ikasleak
• Lehen Hezkuntza
• Haur Hezkuntza
• Ikus-entzunezko Komunikazioa
Blended modalitateko ikasleak
Graduondoetako ikasleak
Aditu-tituluetako ikasleak
Doktoretzako ikasleak
Nazioarteko mugikortasuneko ikasleak
• HUHEZItik atzerrira joandako ikasleak
• Atzerritik HUHEZIra etorritako ikasleak
Mantentze-aurrekontua (*)
Ohiko inbertsioak (*)
Langileak

870
422
250
198
220
127
77
22
158
134
24
8.974,82
134,91
115

(*) milaka eurotan.
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KUDEAKETA-ORGANOAK
ZUZENDARITZA KONTSEILUA
•
•
•
•

•

•
•

•

DEKANOA:
Begoña Pedrosa
ZUZENDARI AKADEMIKOA:
Arantza Ozaeta
IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA LERROKO ZUZENDARIA:
Jose Ramon Vitoria
BERRIKUNTZA ETA ESKU-HARTZEA TESTUINGURU KULTURANIZTUN ETA
ELEANIZTUNETAN LERROKO ZUZENDARIA:
Eneritz Garro
BERRIKUNTZA ETA ESKU-HARTZEA HEZKUNTZA INKLUSIBOAN LERROKO
ZUZENDARIA:
Ainara Artetxe
KOMUNIKAZIOA LERROKO ZUZENDARIA:
Andres Gostin
LANKIDETZA LERROKO ETA ETENGABEKO PRESTAKUNTZAKO
ZUZENDARIA:
Ainara Udaondo
ADMINISTRAZIO ETA FINANTZA ZUZENDARIA:
Ainhoa Leturiaga

KONTSEILU ERREKTOREA
•
•
•
•

LEHENDAKARIA:
LEHENDAKARIORDEA:
IDAZKARIA:
BOKALAK:

Amaia Agirre
Igor Ortega
Leire Laskurain
Amaia Pavon
Amelia Barquin
Maider Herce
Javier Marcos
Jose Ramon Zubizarreta
Samuel Garcia
Goiatz Zalakain
Peio Manterola
Amaia Araico
KUDEAKETA-ORGANOAK [ 25 ]
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HUHEZIKO LANGILEAK
Hau guztia ez litzateke posible
izango proiektu honetan inplikatu
eta parte hartu duten pertsona
hauen guztien konpromiso sendorik
gabe:
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AGIRRE GARCIA Nerea • AGIRREURRETA SERNA Ane • ALFAGEME PEREZ DE MENDIGUREN
Ainhoa • ALKORTA ALDAZABAL Eneritz • ALONSO AMEZUA Idurre • ALTUNA MORCILLO
Saioa • ALZOLA MAIZTEGI Nerea • APRAIZ ANSOLA Mari Karmen • ARANA ARRIETA Goio
• AREBIOTORRE LANDETA Eunate • AREXOLALEIBA BITERI Julen • ARISTI NARBAIZA Jon •
ARNEDO GAZTELURRUTIA Maialen • ARRATIBEL INSAUSTI Nekane • ARREGI LANDA Itziar •
ARREGI IRIBECAMPOS Aitziber • ARREGI MURGIONDO Xabier • ARRESE ERRASTI Gotzone •
ARRIARAN OLALDE Iñigo • ARRUTI ETXEBERRIA Nerea • ARTETXE ARANAZ Ainara • ARTETXE
LAZKANO Meltxor • ASTIGARRAGA AGIRRE Idoia • ASTIGARRAGA ETXEBARRIA Eugenio •
AZKARATE ITURBE Oxel • AZKUE LETE Iker • AZPEITIA EIZAGIRRE Agurtzane • BARANDIARAN
ARTEAGA Alexander • BARNES Julia Diana • BARQUIN LOPEZ Amelia • BASTERRETXEA URKIRI
Ihintza • BEITIA SASIAIN Loredi • BELATEGI UNZUETA Onintza • BIDEGAIN AIRE Eneko •
BIKUÑA MUNDUATE Agurtzane • BOLIBAR ZABALA Ander • BONILLA BERMEJO Mari Carmen •
CABALLERO RAMIREZ Izaskun • CARPINTERO MARTIN Ana • CORANTI GABILONDO Iker • DIAZ
DE ARANGIZ LOPEZ DE URALDE Yanira • EGAÑA CASAS Iratxe • EGAÑA OSA Txema • EGIZABAL
OLLOKIEGI Diego • EIZAGIRRE EIZAGIRRE Andoni • ESCANDON LUCEA Eunate • ESKIBEL
MONTERO Nagore • FLORES PUGA Beñat • GALINDEZ NAFARRATE Edurne • GALLETEBEITIA
GABIOLA Iban • GARAGARZA LEKUBE Garbiñe • GARCIA MARTIN Maite • GARRO LARRAÑAGA
Eneritz • GASTAÑAZATORRE GORROTXATEGI Idurre • GOIKOETXEA AGIRRE Nekane • GOÑI
EIZMENDI Maite • GOSTIN ELORZA Andres • IBARRONDO DEL CANTO Asier • IMAZ AGIRRE
Ainara • IÑURRATEGI IRIZAR Nagore • IPIÑA LARRAÑAGA Nagore • IRIARTE LEGARDON Maider
• IRIZAR MEZO Asier • JIMENEZ ARRIETA Olaia • KANPANDEGI BERROTARAN Aritz • KAREAGA
IRAZABALBEITIA Ariane • KOPINSKA Marta • LARRAÑAGA ELORZA Ainhoa • LARREA ARANA
Mireia • LARREA HERMIDA Iñaki • LASKURAIN BIDABURU Leire • LAUZURIKA ARRONDO
Asier • LERSUNDI PEREZ Amaia • LETURIAGA LETONA Ainhoa • LEZETA RUIZ DE ALEGRIA,
Ion • LOPEZ SALAS Nerea • LOYOLA IDIAQUEZ Aitzol • MADINABEITIA MEDRANO Monika •
MARTIARTU ZUGASTI Amaia • MARTINEZ GORROTXATEGI Agurtzane • MATA OYANGUREN
Oihana • MONGELOS GARCIA Arantza • ORMAZABAL GORRIA Miren • ORTEGA SUNSUNDEGI
Igor • OTADUY MARAURI Ohiana • OZAETA ELORZA Arantza • OZERINJAUREGI BELDARRAIN
Nagore • PAGALDAY TRICIO Eneritz • PAVON ARRIZABALAGA Amaya • PEDROSA LOBATO
Begoña • PEREZ LIZARRALDE Karmele • PEREZ RODRIGUEZ Ana • PUEBLA AGIRRE Maitane
• RAMIREZ DE OKARIZ TELLERIA Iñigo • RAMIREZ ROJO Iratxe • RIBAGUDA EGURROLA
Ana • RODRIGUEZ GARITANO Jone • RUIZ DE AZUA GALDOS Edurne • SAGASTA ERRASTI
Pili • SALEGI ARRUTI Eider • SANCHEZ MORAN Yera • SANTAMARIA GOIKURIA Imanol •
SARASUA MARITXALAR Jon • SAROBE EGIGUREN Aitziber • UDAONDO ALBERDI Ainara •
URBIETA GURRUTXAGA Jaione • URIARTE ZABALA Leire • URIZAR ZUGAZAGOITIA Ane Miren
• VICENTE ZIGANDA Nora • VITORIA GALLASTEGI Jose Ramon • ZABALA IBARRA Ane Miren •
ZIA SOTO Naiara • ZUBEROGOITIA ESPILLA Aitor • ZUBIA ZUBIZARRETA Nerea • ZUFIAURRE
ASTIGARRAGA Miren
PERTSONAK [ 27 ]

Dorleta, z/g
20540 ESKORIATZA
Gipuzkoa (España)
Tel. 943 71 41 57
Fax 943 71 40 32
harrera.huhezi@mondragon.edu

Otalora 29
20550 ARETXABALETA,
Gipuzkoa (España)
Tel. 943 71 41 57
Fax 943 71 40 32
harrera.huhezi@mondragon.edu

www.mondragon.edu/huhezi
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