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[ 4 ] BREVE RESEÑA HISTÓRICA

AIPAMEN HISTORIKO
LABURRA

Arrasateko
Goi
Eskola
Politeknikoak 1943an ekin zion
bere ibilbideari, Arrasateko
kooperatiba
esperientzia
sortu zuen aita Jose M.
Arizmendiarrietak bultzatuta.
Harrezkero etengabe hazi da eta,
gainera, enpresa esperientzia
berritzaile ugariren sorrera
bultzatu du.
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Eskolaren historiaren mugarri garrantzitsu bat izan zen bere bost ingeniari
teknikok 1956an Arrasateko mugimendu kooperatiboaren lehen industri
kooperatiba sortu zutenekoa: ULGOR, S. Coop.
ALECOPen sorrera aipatzea ere merezi du, 1966an, enpresa kooperatibo
industrial moduan, ikasleei ikasketak eta lana uztartzea ahalbidetzen dielarik.
Beste maila batean, 1972. urtearen ezaugarri nagusia nazioartekotzeari
emandako bultzada izan zen, atzerriko unibertsitateekin lehen trukeak egiten
hasi baitziren. Halaber, 1986az geroztik, Eskolak nazioarteko Prestakuntza,
Ikerketa eta Garapen proiektu ugaritan parte hartzen du aktiboki.
1974an IKERLAN Ikerketa Zentroa sortu zen; gaur egun 200 ikertzaile baino
gehiago ditu eta Espainiako abangoardiako zentro teknologikoetakoa da.
1983an Gizabidea Irakaskuntza Fundazio Pribatua aintzatetsi zen, Jose
M. Arizmendiarrietaren hil ondoko lana, eta Eskolaren eraikinak horren
babespera igaro ziren.
Eskolaren partaidetza aktiboak, halaber, beste egitasmo sozioenpresarial
batzuk sorrarazi ditu hiru hamarkada hauetan zehar, esaterako, DIARA,
Industria Diseinuko enpresa aitzindaria, 1985ean sortua, eta baita hainbat
hezkuntza zentro ere. Oraintsuago, 1996an, CEI SAIOLAN enpresa eratu zen,
sektore aurreratuetako enpresa berrien inkubagailua, nahiz eta jarduera hori
fruitua ematen ari zen 1984tik aurrera.
1995ean, GEPek kalitatearen ISO ER353/ 1/95 ziurtagiria jaso zuen, eta espainiar
estatuko lehen unibertsitate zentroa eta Europako lehenengoetakoa izan
zen hori lortzen.
1997an Mondragon Unibertsitatea sortu zela aipatu behar da, Debagoieneko
beste bi unibertsitate zentrorekin batera: ETEO S. Coop., Oñatin, eta Irakasle
Eskola S. Coop, Eskoriatzan, gaur egungo ENPRESAGINTZA eta HUHEZI,
hurrenez hurren.
2002an, Goierri Fundazioarekin lankidetzan, GEPen Ordiziako campusa jarri
zen martxan.
2003-2004 zilarrezko Q ziurtagiria lortu zuen, EUSKALITek egindako kanpo
ebaluazioan 400 puntu baino gehiago eskuratu eta gero.
Nabarmendu behar da Eskola, 2008an, ingeniaritzako ikasketak Europako
Goi Hezkuntza Eremu berrira egokitu zuen lehen euskal unibertsitatea izan
zela.
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2010eko irailean Elektronika eta Sistema txertatuen
Ikerketa eta Berrikuntza Teknologikoko Zentroa
inauguratu zen, Garaia Berrikuntza Gunean, non
elektronika, informatika eta telekomunikazioen
arloetako ikerketa eta prestakuntza integratzen baitira.
2013ko irailean GEPek, Orona Ideorekin aliantzan,
Donostialdeko campus berria abiarazi zuen, Orona
Fundazioaren eraikinean.
2014ko uztailean, berriz, AUDIT ziurtagiria lortu zuen,
UNIBASQek eta ANECAk egindako ebaluazioaren
ondoren.
2014-2015ean Jose Maria Arizmendiarrietaren jaiotzaren
100. urteurrena ospatu genuen.
GOI ESKOLA POLITEKNIKOAREN OSAERA
Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoko
(GEP) titular juridikoa Mondragon Goi Eskola Politeknikoa
da (MGEP), hau da, hiru kide motak kopuru berean
osatutako kooperatiba misto bat.
– Lan Bazkideak
– Bazkide erabiltzaileak. (Ikasleak).
– Bazkide laguntzaileak. (Enpresak eta Administrazioa).
Bai Batzarra, erabakitzeko organo gorena da, bai
Kontseilu Errektorea, jarduera ildoak markatzen ditu,
zati berdinetan osatzen dituzte hiru bazkide mota
horiek. Egitura horrek ikasleek eta enpresek zentroaren
kudeaketan parte hartzea ahalbidetzen du.
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Kontuan hartuta GEPen misio nagusia industri ingurune
batean bereziki izaera profesionala duten profilak
prestatzea izan dela, formula juridiko kooperatibo mistoa
funtsezkoa izan da etengabe bilakatzeko eta kanpoko
eskaeratara egokitzeko; formula horri esker, enpresa
mundua integratzea lortzen da eta, guri dagokigunez,
batez ere mundu kooperatiboa.
Halaber, gure ikasleek txandakako prestakuntza egiteko
benetako aukera izatea (ikasketak-lana) funtsezko
balio erantsia da gure garapen osoan zehar. Eta
berdin gertatzen da gradu eta master amaierako lanak
zuzenean enpresetan egiteari dagokionez, edo GEPen
bertan, enpresekin kontratupean egiten diren I+GT
proiektuetan.
Halaber, aipagarria da GEPeko langileen estatus
soziolaborala industri kooperatiba bateko profesional
baten parekoa dela. Zehazki, lan egutegia, ordutegia,
ordainsaria, langileen promozioa eta horrelako alderdiak
parekoak dira.
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URTEKO
TXOSTENA

Jardueren memoria honek
2016/2017 ikasturtean zehar
Mondragon
Unibertsitateko
Goi
Eskola
Politeknikoak
(MU-GEP) erdietsitako lorpen
esanguratsuenen lagin bat
jasotzen du. Edukiak gure
misioaren arabera antolatuta
daude, gizartea eraldatzeko,
pertsonen
prestakuntza
integrala landuz eta zientziaren
nahiz teknologiaren arloan
ezagutza sortuz eta gizarteratuz.
Bikaintasuna bilatzen dugu
gure ikasleei, gure enpresei eta
instituzioei zerbitzurik onena
emateko.

02
2016/2017 ikasturtea ziklo estrategiko berriko lehenengoa izan da, eta,
beraz, momentu aproposa erakundean, bere negozioetan eta bere
jardueretan aurreikusitako aldaketak txertatzeko. Memoria honetan
jarduketa ardatz nagusiak jasotzen ditugu, eta txosten hau datuekin,
zifrekin, eta balorazio kualitatiboekin laguntzen dugu.
Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoaren (MU-GEP)
dimentsio globala %7 handiagoa izan da 2016-2017 ikasturtean. Aurreko
ikasturtearekiko, ingeniari, teknikari eta profesional gehiago prestatu
ditugu, gehiago ikertu dugu emaitza hobeak lortuz, eta industriari eta
oro har gizarteari ezagutza gehiago transferitu diogu.
Prestakuntza arautuko jarduerei dagokienez (zuzeneko bezeroak dira
Ingeniaritzako ikasleak, Gradu, Master eta Doktoretza mailetan, eta
Goi Mailako Prestakuntza Zikloetako ikasleak), eskaintza mantentzen
dugu, graduko 9 titulurekin eta 5 unibertsitate masterrekin, Arrasate,
Goierri eta Orona-Ideoko campusetan eskaintzen direlarik. Eta
ahalegin ugari egin ditugu gure eskaintza akademikoa berritze aldera.
Zehazki, Ingeniaritzako gradu guztietan egindako birdiseinatze lana
azpimarratzekoa da, Plan estrategikoan aurreikusitakoari jarraikiz. Gainera,
eskaintza akademikoa zabaltzen duten bi titulu berri diseinatu ditugu:
Ingeniaritza Mekatronikoko Gradua, duala, lanbide heziketatik datorren
ikaslearentzako diseinu berezi batekin, eta Teknologia Biomedikoetako
Unibertsitate Masterra, 90 ECTSkoa, Ingeniaritza Biomedikoko Graduko
ikasle egresatuei espezializazioa eta jarraikortasuna eskaini ahal izateko.
Lanbide Heziketan (LH), azpimarratzekoa da kontseilariordetzak,
Tknikarekin batera (Lanbide Heziketarako Berrikuntza Zentroa), Lantegi
Digital eta Konektatuko nodoaren koordinazioa esleitu digula, eta
horrek 4.0 Industriak planteatzen dituen erronkei irtenbidea emateko
Lanbide Heziketako zentroen norabidea gidatzeko ardura gure esku
jartzen duela. Bestalde, metodologia aktiboen ETHAZI ereduaren
zabalkundearekin jarraitu dugu, baita Mekatronika Industrialeko Goi
Mailako Prestakuntza Zikloa eskaintza partzialeko formatuan irakatsiz
ere, profesionalen birgaitze beharrei erantzun bat emateko, eta bereziki
birkokapen prozesuetan dauden kooperatibetako bazkideei.
Arautu gabeko prestakuntzari dagokionez (edo profesionalentzako
prestakuntza), bezero nagusiak enpresak eta erakundeak dira, eta
2016/2017 ikasturtean 2.453 profesional inguruk parte hartu dute,
aurreko ikasturtearekiko %6 gehiago, eskaini ditugun 238 ikastaro baino
gehiagoetan. Berrikuntza garrantzitsu gisa, aipagarri dira ikasturte
honetan arrakastaz amaitu dugun Fundizioko Berrikuntza teknologikoko
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Masterra (iCasT), eta abian jarri dugun Logistika
eta Erosketei buruzkoa executive master berria.
Gainera, beste bi diseinatu eta abian jarri ditugu,
Automatizazio Industriala eta Zibersegurtasuna,
2017ko irailean hasi direnak.
Ikerketa eta Transferentzia (I+T) jarduera 2016/2017
ikasturtean %9,5 hazi da. I+Tko 9 taldek Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren ikerketako
bikaintasun aitorpena jaso dute, eta U-Multirankek ezagutzen transferentzian Estatuko lehenengo
unibertsitate bezala sailkatu gaitu, eta Europako
zazpigarrena.
I+Tko talde bakoitzak gaitze eta ezagutzaren
sorkuntza proiektuak abian jartzen ditu, bezero
ditugun enpresen beharrei neurri batean aurre
hartzeko asmoz, transferentzia proiektuen bidez haien
lehiakortasun posizioa hobetzen laguntzen baitiegu.
Enpresei ematen diegun balioaren froga nagusia
zera da: enpresek, gehienbat industri enpresak,
finantzatzen duten ikerketaren %50 epe luzerako
lankidetzazko ikerketa programa bat egoteari lotuta
egotea. Eredu horrekin lan egiten dugu beraien
sektoreetan liderrak diren enpresekin, horien artean:
Orona, ITP, CAF, Mondragon Korporazioko Osagaien
Dibisioa, Fagor Arrasate, Ingeteam, Ampo, Fagor
Ederlan, ULMA, Ormazabal, Batz, Matrici, Sener, etab.,
baina baita hurbilagoko eta baliabide gutxiago duten
enpresa txiki eta ertainekin ere, zeintzuek arreta
pertsonalizatua eskatzen duten, hala nola EKIDE,
Shuton, etab.
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Ezin aipatu gabe utzi instituzioek gure proiektuari
emandako konfiantza. Horregatik, nabarmendu
nahi dugu Eusko Jaurlaritzak emandako babesa,
zailtasun guztien gainetik, batez ere Hezkuntza Sailak
kudeatutako Unibertsitate Planaren bitartez, eta
baita ere Ekonomiaren Garapen eta Azpiegituretako,
eta Enplegu eta Gizarte Politiketarako Sailen bitartez.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Berrikuntza, Landa
Garapen eta Turismo Departamentuaren laguntza
ere oso garrantzitsua izan da. Eta, azkenik, Gobernu
Zentraleko Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa
aipatu behar da. Ezagutzaren eragileak babesteko
programek eta erakunde horiek sustatzen dituzten
lehiakortasun deialdiek aukera ematen dute, lehenik
eta behin, ezagutzak eta teknologiak garatzeko eta
gure industri eta zerbitzu sareari transferitzeko.
Bigarrenik, etengabeko prestakuntza garatzen
laguntzen digu, profil teknikoko profesionalen
ezagutzak eta gaitasunak berritzeko. Azkenik, ikasketa
tekniko eta ingeniaritzetako ikasleen prestakuntza
hobetzen laguntzen du, gazteek gaitasunak garatu
ditzaten ikasketak amaitu eta lanean hasten direnean
enpresen eraldaketaren motorra bihurtzeko, eta gero
eta balio erantsi handiagoko jardueretara eramateko.
Kontrakoa pentsatu baliteke ere, enpresen
interesetarako orientazioa eta bikaintasun zientifikoa
bateragarriak dira. 2016/2017 ikasturtean 23 tesi
defendatu dira, eta gaur egun 105 tesi daude
martxan, horietatik gehien gehienak enpresek
finantzatuta guztiz. 2016/2017 ikasturteko ekoizpen
zientifikoari dagokionez, 27 artikulu argitaratu dira

Journal Citation Report (JCR) zerrendan agertzen
diren argitalpenetan; horietatik %46 lehen kuartilean
eta beste %33 bigarren kuartilean, duten kalitate
handiaren erakusgarri. Ikasturtea bereziki positiboa
izan da Europako deialdietan, horietatik lortu
baitugu ikerketa eta transferentzia jardueraren
finantzaketaren %11. Guztira 25 proiektu aktibo
dauzkagu, eta horietatik 10 ikasturte honetan
hasitakoak dira.

MONDRAGON Korporazioaren KHSFtik (eta Eusko
Jaurlaritzatik etorritako diru laguntzen bitartez
finantzatu dira.
Egoeraren Balantzean, 2017-08-31ko datan, 59.338
mila euroren zifra jaso da, eta kaudimen (1,76) eta
independentzia (2,75) ratioak modu positiboan
nabarmendu behar dira.

Jarduera horien guztien garapena ez litzateke posible
izango Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola
Politeknikoaren proiektua ilusioz, konpromisoz eta
erantzukizunez bultzatzen dugun 491 pertsonen
inplikaziorik gabe (bazkideak, kontratatutakoak,
doktoregaiak eta bekadunak). Lan hezitzailea, libre
izango den eta etorkizunarekin konprometituta
dagoen gizarte baten garapenera bideratua.
Amaitzeko, hainbat datu kuantitatibo erakusten
ditugu jarduera dimentsionatzeko: 2015-2016ko
ekitaldiko sarrerak guztira 30.694 mila euroko zifrara
iritsi dira, hau da, %7ko hazkundea izan da aurreko
ekitaldiarekiko.
IPDK fondoa hornitu aurreko eta ekarpenen interesak
ordaindu osteko legezko soberakina 349.000 eurokoa
izan da.
Ekitaldian zehar egindako inbertsio arruntak eta
konprometituak 1.485 mila eurokoak izan dira, aurreko
ekitaldiko zifra baino %6,8 gehiago, eta batez ere
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TXOSTEN
AKADEMIKOA
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LANBIDE HEZIKETA
>> JARDUERA AKADEMIKOAREN GARAPENA
Lanbide Heziketak jarduera akademikoaren zati garrantzitsua izaten jarraitzen
du. 2016-2017 ikasturtean 250 ikasle prestatu dira Goi Mailako Formazio
Zikloko titulazio hauetan:
· Industria Mekatronikako Goi Mailako Teknikaria.
· Fabrikazio Mekanikoko Diseinuko Goi Mailako Teknikaria.
· Fabrikazio Mekanikoko Ekoizpenaren Programazioko Goi Mailako
Teknikaria.
· Sareko Sistema Informatikoen Administrazioko Goi Mailako Teknikaria.
· Industria Automatizazio eta Robotikako Goi Mailako Teknikaria.
· Sistema Elektroniko eta Automatizatuetako Goi Mailako Teknikaria.
MONDRAGON Korporazioarekin eta Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketa
Sailburuordetzarekin lankidetzan, Industria Mekatronikako prestakuntzarekin
jarraitzen dugu, eskaintza partzialeko formatuan (ikasketak eta lana uztartuz),
MONDRAGON Korporazioko kooperatibetako bazkideak gaitzeko beharrei
erantzuteko. Orotara gurekin 60 langile prestatzen ari dira bi promoziotan,
eta lehenengo promozioko 30 langilek amaitu dituzte modalitate horretako
ikasketak (Lantokiko Prestakuntzaren faltan).
Formazioaren parte bezala, gure ikasleek SCE – Industry Automation 2017
lehiaketan parte hartu dute, Siemensek antolatuta nazio mailan, eta estatu
osoko parte hartzaile guztien artean bosgarren postu nabarmena lortu dute.
Prestakuntzaren funtsezko elementuetako bat Lantokiko Prestakuntza da
(LP), batez ere enpresarekin harreman zuzena izatea ahalbidetzen duelako,
bai ikasleentzat bai praktiken tutoreentzat. 52 ikaslek egin dituzte aipatutako
praktika horiek, eta enpresa hartzaileak 35 izan dira. Halaber, HETELekin
lankidetzan (Gizarte Ekimeneko Lanbide Heziketako Ikastetxeen Elkartea), 4
ikaslek atzerriko enpresetan egin dituzte praktikak, ERASMUS+ programaren
bitartez hainbat herrialdetan, hala nola Herbehereetan, Polonian eta Txekiar
Errepublikan.
Bestalde, ikasketa-lana partekatzeko formatua (Eusko Jaurlaritzak bultzatutako
bateratze DUALeko formazio programa) oso ikasketa eredu aberasgarria da,
konpetentziak lan ingurunean lortzean oinarrituta. Gure aldetik, programa horren
aldeko apustua argia da, MGEPen, ikasleen eta enpresen arteko harreman hain
sendoak izateak emaitza oso onak ekartzen baititu gure ikasle eta enpresentzat.
Ikasturte honetan 34 ikasle titulatu dira, eta beste 46k hasi dute programa lehen
ikasturtea amaitzean. 23 enpresak hartu dituzte gure ikasleak prestakuntza DUALean.
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Gure ikasleen prestakuntzan parte hartzen duten
enpresen gogobetetze maila nabarmentzekoa da, bai
MGEPen egindako atal akademikoari dagokionez (batez
ere taldeko praktika eta proiektuak), bai Lantokiko
Prestakuntza eta formazio DUALAri dagokionez, eta
adierazle horiek giltzarriak dira gure jardueran.

Ikasturte akademiko honetan lortu egin da erronketan
oinarritutako metodologia berria ikasgelan garatzeko
oinarriak ezartzea, titulazio guztietan; gainera, inguruko
enpresekin kontraste bat abiarazi da gure ikasleek lortu
behar dituzten konpetentzia profesionalak balioztatzeko.
>> BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKOA ETA INBERTSIOAK

>> BERRIKUNTZA
PROZESUAN

IRAKASKUNTZA-IKASKUNTZA

2016-2017 ikasturtean, ikaskuntza prozesuak
birdiseinatzeko bideari loturik jarraitu dugu, ikaskuntzaren
inguruko emaitzak lortzea oinarri. Jakintza horiek, berez,
ikasleek lan inguruneetan parte hartzeko lortu beharko
dituzten konpetentzia profesionalen osagai izango dira.
Titulazio bakoitzaren helburuen birdiseinuak eta
egokitzapenak hezkuntza eredu berria garatzeko
oinarriak ezarri ditu, metodologia aktiboetan aurrera
eginez eta etengabeko ebaluazioan beste urrats bat
eginez. Praktiketan oinarritutako ikaskuntza martxan
jartzearen ondorioz, hau da, egiten jakitearen bidea
martxan jartzearen ondorioz, irakaskuntza-ikaskuntza
prozesua osatzen duten elementuak eraldatu egiten
dira. Ikaskuntza praktikoaren eta eginez ikastearen bidez
ikaslea bihurtzen da protagonista. Hori dela eta, eredu
berrian ikasleen zein irakasleen rola aldatu egiten da.
Ikasleak bere proiektuak egiten dituen teknikari baten
rola jokatzen du, esperimentatu egiten du eta etorkizun
hurbilean lan munduan aurre egin beharreko egoerak
eraikitzen ditu. Horretarako, arazo edo behar bati
erantzuteko zer egin eta nola egin proposatzen du.
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Bilakaera teknologiko garrantzitsuaren ondorioz, eta
bereziki Goi mailako Prestakuntza Zikloetako titulazioei
lotutako teknologiei dagokienez, gure laborategiak eta
instalazioak berritzeko eta egokitzeko ahalegin handia
egin behar da inbertsioetan. Hori guztia egiteko, hainbat
baliabide erabili da: MONDRAGONeko KHSF fondoa
(Kooperatiben arteko Heziketa eta Sustapenerako
Fondoa), eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza
Politika eta Kulturako Sailak ekipamendurako ematen
dituen diru laguntzak, zehazkiago, Lanbide Heziketako
Zuzendaritzatik datozenak. Inbertsio horiek Mekanika,
Elektronika, Informatika eta Fabrikazio arloetan gauzatu
dira batez ere.
Horrez gain, bitarteko horiek eraginkortasunez
erabiltzeko, proiektu teknologikoak garatzen dira,
hala nola prototipoak, maketak, eskuliburuak… zeregin
akademikoan lagungarriak direnak bai ikasleentzat bai
irakasleentzat, tailer eta laborategietako praktikak egiten
laguntzeko.
Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketa eta Etengabeko
Sailburuordetzarekin lankidetzan, hurrengo programa
hauetan parte hartu da, TKNIKAren bitartez:
· Automozioko Tkgunea.

·
·

Lantegi Digital eta Konektatuaren Nodoa.
Berrikuntza proiektuak:
-- Mikrofabrikazioa, HETELekin lankidetzan, BETEKU
proiektu moduan.
-- Plastikoen injekzioa 4.0 Industrian.
-- 3D Printed Materials.
-- UHSS altzairuen beroko estanpaziorako eta
material konposatuen ebaketarako tresneria.

>> EKINTZAILETZA
Ikasturtean zehar ekintzailetzarako lantaldearekin jarraitu
da, kultura ekintzaileari buruz motibatzeko jarduerak
eta lanak egiteko helburuarekin. Gainera, TKNIKAren
Urratsbat programaren barruan egonik, arlo hori
esperientzien trukearen bitartez bultzatu ahal izan da.
Hona hemen egin diren jarduerak:
· Ekintzailetza eta barne ekintzailetzari buruz
sentsibilizatzeko hitzaldiak.
· Garapen profesionalerako prestakuntza osagarria
bilatzea.
· Gaur egungo lan ingurune zailean lan aukerak bilatzea.
· Nork bere negozio ideia sortu eta abiarazi ahal izateko
trebakuntza.

Euskal Herriko eskualde askotan presentzia duten
iniziatiba sozialeko Lanbide Heziketa Zentroen Elkarteko
kide garen heinean.

INGENIARITZA
2016-2017ko ikasturtean Graduko 9 titulazio eskaini dira,
Masterreko 5 titulazio, eta Doktoretzako titulazio bat,
Europako Goi mailako Hezkuntza Eremura egokituak
(EGHE). Hona hemen eskaini diren titulazioak:
· Ingeniaritza Mekanikoko Gradua.
· Industria Diseinuko eta Produktu Garapeneko
Ingeniaritza Gradua.
· Industria Antolamenduko Ingeniaritza Gradua.
· Industria Elektronikako Ingeniaritza Gradua.
· Informatika Ingeniaritzako Gradua.
· Telekomunikazio Sistemen Ingeniaritzako Gradua.
· Energiaren Ingeniaritza Gradua.
· Industria Prozesuetako Ekoteknologien Ingeniaritzako
Gradua.
· Biomedikuntzaren Ingeniaritzako Gradua.
·
·

2016-2017 ikasturtean Goi mailako Prestakuntza Zikloetako
titulazio guztiek “IKASENPRESA” proiektuan parte hartu
dute. Proiektua, berez, esperientzia praktiko batean
oinarritutako tresna pedagogikoa da (enpresa proiektu bat
garatzen da), eta kanpoko eragileekin interakzioan jardunez
lantzen da. Proiektuaren jardueren artean dago otsailean
“EKINTZAILEAREN AZOKAN” parte hartzea. Programan
parte hartzen duten zentro guztiak biltzen dira jarduera
horretan. Proiektuarekin lortu nahi diren helburuak hauek
dira:
· Ekintzailetzaren konpetentziaren garapena sustatzea.
· Ikasleei aukerak ematea tokiko ingurunean dauden
instituzioak, erakundeak eta enpresak ezagutzeko eta
harremanetan jartzeko.
· Enpresaren munduari buruzko uste okerrak argitzea.
>> HARREMANAK
Itunpeko ikastetxea garen aldetik, Eusko Jaurlaritzako
Lanbide Heziketa eta Etengabeko Prestakuntzako
Sailburuordetzarekin ditugun harremanez gain,
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Lanbidek sustatutako
hainbat programatan ere parte hartzen dugu.
Harremanak ditugu eskualdeko zein eskualdetik
kanpoko zentro eta elkarteekin. Beste batzuen artean,
azpimarratzekoa da HETELen dugun parte hartzea,

·
·
·
·

Enpresa Berrikuntza eta Proiektuen Zuzendaritzako
Unibertsitate Masterra.
Produktuen eta Elkartutako Zerbitzuen Diseinu
Estrategikoko Unibertsitate Masterra.
Industria Ingeniaritzako Unibertsitate Masterra.
Energia eta Potentziako Elektronikako Unibertsitate
Masterra.
Sistema Txertatuetako Unibertsitate Masterra.
Mekanika eta Energia Elektrikoko Ingeniaritzako
Doktoretza.

ANECArekin (Kalitate eta Ziurtapenaren Ebaluazio
Agentzia Nazionala) eta UNIBASQekin (Euskal
Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatzeko
eta Ziurtatzeko Agentzia) lankidetzan, Sistema
Txertatuetako eta Energia eta Potentziako
Elektronikako Unibertsitate Masterrek aldeko
ebaluazioa izan dute ACREDITA programan aldeko
emaitza lortuz. Aldi berean, Industria Diseinuko eta
Produktu Garapeneko Ingeniaritza eta Industria
Antolamenduko Ingeniaritza Graduek EUR-ACE®
zigilua jaso dute, ANECAren eskutik, ENAEEk
(European Network for Accreditation of Engineering
Education) baimendutako zentro gisa. Horrek
ingeniaritza titulua ebaluatzen du definitutako
estandar jakin batzuen arabera, kalitate, garrantzi,
gardentasun, aitorpen eta mugikortasun printzipioei
jarraikiz, Goi mailako Hezkuntza Eremuan jasota
dauden moduan.
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>> JARDUERA AKADEMIKOA

Ikaskuntzako metodologiak

2016-2017 ikasturtean, planifikatutako jarduera
akademikoak egin dira, eta kudeaketa planean
aurreikusitakoa bete da.

EGHEren ikuspegiaren arabera, ikaskuntzaren oinarria
izan behar da ikasleak konpetentziak (teknikoak eta
zeharkakoak) bereganatzea, ezagutzak bereganatzean
oinarritutako ikaskuntzaren ordez.

Gazte prestatuak sustatzeko egiten dugun lanaren
barruan, 1.668 ikaslek garatu dute Ingeniaritzako jarduera
akademikoa Goi Eskola Politeknikoan, horietatik 1.295
izan dira graduko ikasleak, 268 master ikasleak eta 105
doktoretzakoak. Guztietatik, 263 izan dira egresatutako
graduko ikasleak, 148 masterrekoak eta 11 doktoretzakoak.
2015-2016 ikasturtean baino %20 gehiago.
Ikuspegi kualitatibotik, ingeniaritza graduetako
markoan egindako lana nabarmendu behar da beroriek
birdiseinatzeko, graduan eskaintza koherentea,
ezberdindua eta jasangarria lortzeko helburu
estrategikoarekin. Gainera, eskaintza akademikoa
hedatzen laguntzen duten bi titulu berriren diseinu
lana azpimarratu behar da, hauek dira: Ingeniaritza
Mekatronikako Gradua, eskaintza berritzailea bi
arrazoigatik. Bat, sartzeko profilagatik, lanbide
heziketako ikasleak erakarri nahi duen eskaintza baita,
eta, bestea, proposatutako ikasteko metodologiagatik,
formazio duala baita. Bigarren titulazioa Teknologia
Biomedikoetako Unibertsitate Masterra da, 90 ECTSko
masterra, Ingeniaritza Biomedikoko graduko ikasle
egresatuei espezializazioa eta jarraitasuna eman nahi
diena.
>> HEZKUNTZA EREDUA
Gure ezaugarri nagusia zera da: prestakuntza praktikoa
eta enpresaren mundutik hurbil dagoena eskaintzea,
gero eta internazionalagoa den esparru batean. Erronka
horretan aurrera egiteko, gure eredu pedagogiko propio
eta berezia jorratzen eta ezartzen jarraitzen dugu, ardatz
nagusi hauen inguruan:
· Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan metodologia
aktiboak sakonki erabiltzea.
· Konpetentzien eta ikaskuntza emaitzen garapenean
eta lorpenean oinarritutako eredua, ikasgaietan
oinarritutako ereduaren kaltean.
· Ikaslearen ebaluazio etengabe eta globala,
konpetentziak ebaluatzeko funtsezko tresna gisa.
· Ikasketak-lana txandakatzea, enpresan praktikak
egitearekin batera.
· Ikasketak eta karrera amaierako proiektuak
nazioartekotzea.
· Prestakuntza hirueleduna.
· Irakasleen eta ikasleen rolaren aldaketa.
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Zentzu horretan, 2016-2017 ikasturtean bi proiektu
pilotutan lan egin da. Lehenengoak irakaskuntzako
metodologia berriak esperimentatzeko helburua izan
du, Oinarrizko fundamentuen izaerako ikasgaietan
IKT tresnetan oinarrituta. Irakaskuntzako material
eta ekintzen diseinua eta garapenean lan egin da,
oinarrizko konpetentziak garatzen laguntzeko, ikasleen
parte hartzea eta motibazioa sustatuz, eta emaitza
akademikoak hobetzea zainduz.
Eta bigarrena lehenengo mailako ikasleentzako
tutoretza proiektu bat diseinatu eta abiaraztea
izan da, ikasleenganako hurbiltasuna eta jarraipen
indibidualizatuaren plan estrategikoaren barruan
zehaztutako elementu ezberdintzailearekin. Hainbat
unibertsitatetako
mentoretza/tutoretza
eredu
ezberdinetan oinarrituta, gure hezkuntza ereduaren
berezitasunekin bat etorriko zen eredu bat diseinatu zen.
Esperientzia praktikoa 120 ikasleko talde batek egin zuen.
Bi proiektu pilotu horiek martxan jartzea eta balorazioak
hurrengo ikasturteetan jarraitu beharreko iniziatibak
ezartzeko balio izan du.
Ikasteko metodologiei dagokienez, aurreko ikasturtean
garatu zen seihileko proiektuaren eredua definitu eta
martxan jarri da, oinarrizko elementuak bateratuta eta
inplementatzeko oinarriak ezarrita.
Printzipio teorikoen erabilgarritasuna ezagutzeko eta
konpetentzia teknikoak garatzeko, ikastaroko ikasgaien
multzoan honelaxe banatzen da irakaskuntzaren
metodologia:
· Eskola teorikoa, eskola magistralak ikasgelan.
· Ikasgelako ariketak. Problemak indibidualki edo talde
txikietan ebaztea (ikaskuntza kooperatiboa).
· Praktikak ordenagailu geletan. Lan tresna gisa
hartutako software batekin programatutako jarduera
praktikoak.
· Praktikak laborategietan. Saiakuntzak, neurketak
eta abar egiteko ekipamendua edo makineria erabili
behar denean.
· Kasuei buruzko lanak edota azterketak. Memoria bat
egin eta ikasgelan aurkeztu behar da.
· Proiektu partekatuak egitea, PBL izeneko proiektuak.

·

Seihileko bakoitzean lan bat egiten da, ezagutzak
nahiz konpetentzia teknikoen eta zeharkakoen
aplikazio praktikoa landuz.
POPBL arazoetan oinarritutako ikaskuntza (Problem
Oriented Project Based Learning), Graduan. Arazo bat
planteatzen da eta parte hartzaileek proiektu baten
bitartez eman behar diote irtenbidea.

Konpetentzien garapena eta ebaluazioa
Ikaskuntza konpetentziak hartzera bideratu denez
gero, ebaluazio sistema nahitaez egokitu behar izan
da. Hala, ebaluazio sisteman honako hauek hartzen
dira kontuan: etengabeko ebaluazioa, feedbacka eta
ebaluazio orokorra.
Konpetentzien garapena eta ebaluazioa bultzatzen
duen ebaluazio sistema eboluzionatzen joan da
2008ko lehen diseinutik, eta sistemaren heldutasuna
azaldu da proposatutako aldaketa bakoitzean. Azken
aldaketa irakasleek eskatutakoa izan da. Aldaketa
2016-2017 ikasturtean zehar landu da, eta zeukan
gabezia bat kentzea eragin du; horrela, ikasturtea
gainditzeko aukera zabaldu da, nahiz eta konpetentzia
batzuk gainditu gabe izan.
Eredu linguistikoa
Lehen ikasturteetan ingeles teknikoa sartzen da
ikasgaien artean; ikasturte bakoitzean, bai memoria
teknikoaren idazketan bai proiektuak aurkeztu eta

defendatzean, ingelesezko ahozko zein idatzizko
komunikazioa zeharkako konpetentzia moduan sartzen
da, eta hainbat ikasgai tekniko ere ingelesez ematen dira
graduko ikasturteetan.
2014-2015 ikasturtean seihileko oso bat ingelesez
egiteko proposamena abiatu zen, zehazki 3. mailako
lehen seihilekoan. Horrela beste unibertsitate eta
herrialdeetako ikasleak titulazioetako bakoitzean
integratzeko aukera ematen da, eta gure ikasleei
aukera ematen zaie nazioartekotzearen bizipena
etxean egiteko. 2016-2017an guztira ematen diren 9
titulazioetatik 7k seihileko hori ingelesez ematea lortu
da, eta lanean ari gara datozen ikasturteetan titulazio
guztietan berdin egin ahal izateko.
Gure ikasleek euskararen C1en pareko maila lortuko
dutela bermatzeko, lehendabiziko aldiz bi ikasgai
euskara teknikoan eskaini dira, ekibalentzia hori lortzeko
baldintzak bete ahal izateko.
Ikasketak-lana tartekatzea
Eskolako ikasle kopuru handi batek tartekatzen ditu
ikasketak eta lana, bai Eskolaren beraren instalazioetan,
departamentuetako edo ikerketa laborategietako
laguntzaile moduan, bai inguruko beste enpresa eta
zentro teknologiko batzuetan.
2016-2017 ikasturtean, guztira ingeniaritzako 331 ikaslek
uztartu dituzte ikasketak eta lana.

TXOSTEN AKADEMIKOA [ 17 ]

>> KARRERA AMAIERAKO PROIEKTUAK
Karrera Amaierako Proiektuen arloan, helburu nagusia
izan da enpresen aldetik kalitatezko eskaerak lortzea,
ikaslearen profil profesionalari egokituak, ongi definitutako
helburuekin eta proiektuaren iraupenari egokitutako
dimentsioarekin, eta ahalik eta maila teknologikorik
handienarekin, beharrak asebetetzeko.
Datu esanguratsu moduan, 2016-2017 ikasturtean 322
ikaslek egin dute Karrera Amaierako Proiektua, eta guztira
523 proiektu eskari jaso dira. ERASMUS + Mugikortasun
programaren bidez, Aldebiko mugikortasun hitzarmenen
bidez eta Unibertsitate/enpresa hitzarmenen bidez,
Gradu Amaierako eta Masterreko lanak egin dira, batez
ere Europako herrialdeetan, Txekiar Errepublikan eta
Eslovakian, baina baita Europako erkidegoz kanpoko
herrialdeetan ere, hala nola Mexikon.
>> DOKTORETZA
2016-2017 ikasturtean, prestakuntzan jarduera bizia
egon da hirugarren zikloan. Emaitza hauxe izan da:
ikasturtean 105 ikasle egon dira doktoregai gisa
matrikulatuta, eta 23 tesi irakurri dira; horietatik 9k
Europako edo Nazioarteko Doktore Aipamena lortu
dute, eta 16k CUM LAUDE aipamena.
Hona hemen ikasturtean irakurri diren doktore tesiak:
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Ingeniaritzako Doktoretza Programa
· Agirre Bastegieta, Joseba Andoni
Método para la adaptación de transformaciones m2m
legadas ante cambios en la lógica de mapeo y a
extensiones de meta modelos mediante perfiles.
· Arrinda Vicandi, Josu
Sistemas de almacenamiento para la integración
efectiva de generación renovable en la red eléctrica.
· Arruti Monasterio, Egoitz
Wireless Channel Model and LDM-Based Transmission
with Unequal Error Protection for Inside Train
Communications.
· Cuesta Zabaljauregui, Mikel
Análisis de la integridad superficial en el proceso de
mecanizado de agujeros sobre Inconel 718.
· Esteban Echeverria, Ekaitz
A model based virtual sensing approach for the
predictive maintenance of elevator installations.
· Fernandez Manchado, Raul
Métodos basados en conocimiento para la selección
de muela abrasiva en procesos de rectificado.
· Garmendia Elorza, Maitane
State-of-charge (soc) algorithm design methodology
for implementation on battery management systems
(bms) of industrial li-ion battery-packs.
· Madinabeitia Olabarria, Damian
El efecto de los sistemas de trabajo de alto rendimiento
y las actitudes de las personas en el rendimiento
organizativo: Un análisis multinivel y longitudinal.
· Martinez De Pancorbo Gonzalez, Sergio
Nuevas topologías de motores síncronos de
reluctancia para aplicaciones de tracción.

·

·

Nicolas Ramirez, Carlos Fernando
Model-based testing processes for safety-critical
embedded systems.
Torrano Zabalza, Ivan
Low-speed wind tunnel design, setup, validation and
testing of airfoils in turbulent inflow conditions.

Mekanika eta Energia Elektrikoko Ingeniaritzako
Doktoretza Programa
· Alacano Loiti, Argiñe
Modelado y análisis de sistemas de distribución en DC
orientado a buques con propulsión eléctrica.
· Bernabe Artola, Unai
Análisis de los comentarios en los medios sociales
mediante técnicas del Procesamiento del Lenguaje
Natural.
· Chamorro Sánchez, Xabier
Micro fusión De Ti-6Al-4V: Análisis Y Control De
Defectos.
· Del Olmo Larrañaga, Jon
Diagnóstico activo de unidades de tracción ferroviaria
ante fallos en sensores.
· Iturbe Intxaurraga, Ariane
An Analysis Of The Turning Performance Of Alloy 718
Plus, In Terms Of Tool Life And Surface Integrity, In
Comparison With The Base Material Inconel 718.
· Iturbe Urretxa, Mikel
Data-Driven Anomaly Detection in Industrial
Networks.
· Llavori Osa, Iñigo
Simulación numérica y validación experimental de
fenómenos de desgaste y fatiga por fretting en
aceros trefilados de reducido diámetro.
· Martinez Laserna, Egoitz
Methodology for the Techno-Economic Assessment
of Second Life Lithium-Ion Batteries.
· Mccloskey Gomez, Alex
Prediction of noise and vibration of electromagnetic
origin in electrical machines.
· Sethy, Ritanjali
Glass coating effects on Ti-6Al-4V hot forging.
· Ugalde Murgoitio, Unai
Localización de daño estructural mediante un
enfoque basado en subestructuras.
· Zarraga Rio, Ondiz
Brake-clutch squeal prediction and suppression.
>> NAZIOARTEKO HARREMANAK
2016-2017 ikasturtean Nazioarteko Harremanetan
egindako lanak aurreko ikasturtean hasitako jarduerei
ematen die jarraipena, baina atzerriko mugikortasunari

lotutakoak ez ezik, horrelako esperientziarik ez duten
ikasleak nazioartekotzea ere azpimarratuz, hau da,
“Etxean nazioartekotzearen” kontzeptua azpimarratuz.
Hauek izan dira ekintza konkretuak:
· Graduko eta Masterreko ikasleen heren bat inguruk
beren prestakuntzaldian zehar gutxienez seihileko
bateko nazioarteko esperientzia bat izan dezaten
sustatzea.
· “Etxean nazioartekotzea” bultzatzea, ikasketa planetan
edukiak sartuz, Incoming ikasleak unibertsitate
jardueran eta bizitzan txertatuz eta Graduko titulazio
bakoitzean seihileko oso bat ingeles hutsean emanez.
· Estatuko eta atzerriko trukeko ikasleen kopuru jakin
batera iristea, MGEPen neurriarekin bat eginda,
Campusa Nazioartekotzen laguntzeko, eta jarduera
jasangarria izanik.
· “Horizon 2020” europar estrategiaren barruan,
atzerriko unibertsitateekin lankidetza hitzarmenak
berritzea eta aktibatzea. Zehazki, beste erakunde
batzuekin sareetan eta aliantza estrategikoetan parte
hartzea, zenbait kasutan titulazio bateratuak ere eman
ahal izateko.
· GEPek inguruneko enpresak nazioartekotzeko
prozesuetan parte hartzea, bai langile kualifikatuen
harrobi bat osatzeko lan eginez bai atzerriko
erakundeekin eta enpresekin ekintza bateratuak
eginez.
· Europako Proiektuetan koordinatzen eta parte
hartzen jarraitzea, hala nola gaur egungo Erasmus
Mundus LAMENITEC (Latinoamerikarekin, 2016an
amaitu zen) eta INTERWEAVE (Asiarekin, 2017an
amaitu zen). “Horizon 2020” programa marko berriko
programetan parte hartzea beharrizana da GEPen
ikusgarritasuna handitzeko.
Ondoren, 2016-2017 ikasturtean ekintza horietako
batzuk orain arte nola gauzatu diren adierazten da modu
kuantitatiboan:
a. GEPeko ikasleen mugikortasuna gauzatzera
zuzendutako ekintzak.
· Indarrean dauden diploma bikoitzen jarraipena eta
sustapena:
-- INSA Toulouse (Frantzia): Industria Ingeniaritzako
Masterra eta Sistema Txertatuetako Masterra.
-- ENSEEIHT Toulouse (Frantzia): Energia eta
Potentzia Elektronikako Masterra eta Sistema
Txertatuetako Masterra.
-- ECN Nantes (Frantzia): Industria Ingeniaritzako
Masterra.
-- University Skövde (Suedia): Sistema Txertatuetako
Masterra / Weba.
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·

Egonaldi akademikoen kudeaketa (Graduko 4. maila,
Masterreko 2. maila eta Doktoretza Programa).
2016-2017 ikasturtean irtetea eskatu duten 251
pertsonen artean, 161 aukeratu dira, espediente
akademikoa eta atzerriko hizkuntza maila kontuan
harturik, programa hauetan mugikortasun ekintzak
lantzeko:
-- Ikasketen mugikortasuna:
117
-- Proiektuen mugikortasuna:
38
-- Doktoretzaren mugikortasuna:
6

c. Enpresak eta gizartea nazioartekotzen laguntzera
zuzendutako ekintzak.
· Euskal enpresak nazioartekotzeko prozesuan
parte hartzeari dagokionez, 8 ikaslek egin dute
Gradu edo Master Amaierako Lana euskal enpresek
atzerrian dituzten ezarpenetan: Frantzia (1), Txina
(1), India (1), Polonia (1), Erresuma Batua (1) eta
Txekiar Errepublika (3).

PROFESIONALENTZAKO PRESTAKUNTZA
Gure ikasleek ikasketa egonaldian egin ahal izan duten
herrialdeak dira Alemania, Austria, Belgika, Danimarka,
Eslovakia, Espainia, Estonia, Finlandia, Frantzia, India,
Irlanda, Italia, Mexiko, Norvegia, Herbehereak, Polonia,
Suedia, Suitza eta Thailandia dira.
b. Etxeko nazioartekotzea hobetzera bideratutako
ekintzak.
· Atzerriko eta estatuko beste leku batzuetako 76
ikasle ari dira GEPen ikasten, ERASMUS+ eta SICUE
programen barruan, eta UNIBERTSITATEEN ARTEKO
HITZARMENEN bidez. Bisitatu gaituzten ikasleen
jatorrizko herrialdeak hauek dira: Alemania, Argentina,
Eslovakia, Estonia, Finlandia, Frantzia, India, Italia,
Mexiko, Kolonbia, Guatemala, Honduras, Nikaragua,
Japonia, Hungaria, Espainia, Txekiar Errepublika,
Suedia, Turkia eta Polonia.
· Ongietorrirako eta integraziorako beste jarduera
batzuk antolatzea, Buddies sistemaren bitartez,
laugarren urtez jarraian. Oso interesgarritzat jotzen da
programa hau finkatzea.
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2016-2017 ikasturtean 2.453 profesionalek parte hartu
dute egindako 238 prestakuntza programetan, eta
guztira 9.521 prestakuntza ordu eman dira. Gero eta
enpresa gehiago hurbiltzen dira neurrira egindako
prestakuntza bat egiteko helburuarekin, garapen
profesionalerako plan batekin konbinatuta eta metodo
eta tresnak aplikatzeko laguntzarekin. Ikasturte
honetan 320 enpresak jarri dute konfiantza gugan. 123
irakaslek lagundu diete profesional horiei ikaskuntza
prozesuan, eta gogobetetzearen batez besteko nota
8,34 izan da.
2016/2017 ikasturtean zehar Lanbidek argitaratutako
deialdien baitan profesionaltasun ziurtagiriei lotutako
590 orduko ikastaro bat eman da Pieza Polimeriko
eta Aleazio Arineko Moldeen Fabrikazioan. Gainera,
Hobetuzen deialdien bitartez, 16 ikastaro eman dira,
guztira 1.492 prestakuntza ordurekin. Enplegurako
lanbide heziketako bi programa horietan, 241
profesionalek parte hartu dute guztira.

Industria Antolamenduko eremuan, 2017ko martxoan
hasi zen Bilbon Logistika Integralean eta Erosketetan
Master Executiven lehenengo edizioa, Bilboko
Merkataritza Ganbararekin, ICIL Fundazioarekin eta
AERCErekin elkarlanean, baita Arrasaten Ekoizpen
Zuzendaritzako Masterraren XXV. edizioa ere.
Prestakuntza programa hauetan, guztira, 16 enpresak
parte hartzen dute eta trebatzen dituzte beren
profesionalak. Industria Kudeaketa Aurreratuko
ikastaroko bi edizio eman dira ikasturte honetan zehar.
Horretaz gain, 20 mintegi periodikotik gora eman dira,
adituek industria antolamenduko tresna, metodologia
eta praktika onak aurkeztu dituztelarik. Adibide berezia
izan zen hornitze katearen kudeaketarako metodo
berria aurkeztu zeneko lansaioa.

2016-2017 ikasturtean 20 in company ikastaro egin
dira planteamendu horrekin.

Goi Eskola Politeknikoaren iritziz, proiektuen
zuzendaritza funtsezko konpetentzia da gure enpresen
garapenerako, aldaketa eta berrikuntza proiektuen
barruan zati ezinbestekoa baita. 2016/2017 ikasturtean
PMP (Project Manager Professional) Ziurtagirirako
Programaren beste edizio bat eman da. Dagoeneko
170 profesionalek baino gehiagok lortu dute ziurtagiria,
eta Euskadiko PMPko ziurtagirien %85,3k gurekin egin
dute euren prestakuntza. Ikasturte honetan zehar
irekian emandako prestakuntza eta mintegiak eman
dira.

Halaber, ikasturte honetan enpresaren arloko Patenteei
buruzko Aditu Ikastaroaren VI. edizioa egin da
Galbaianekin lankidetzan, Bilboko Merkataritza Ganberan.
2016/2017 ikasturtean zehar enpresa ezberdinekin
elkarlanean Automatizazio Industrialeko master berria
diseinatu da. Master berri honek norabide oso praktikoa
du eta parte hartzaileek enpresa kolaboratzaileetan
praktikak garatzen dituzte hasieratik bertatik. 2017ko
irailean master honen lehenengo edizioa hasiko da 24
parte hartzaile eta 7 enpresarekin.

Ingeniaritza Mekanikoaren jakintza arloan, 30 ikastaro
ireki baino gehiago eman dira Industria Diseinuaren
eta Produktu Garapenaren gaietan, Materialetan,
Fabrikazio Prozesuetan, Mantentze Lanetan, etab.

Beste urte batez, Goi Eskola Politeknikoko IKT taldeak
30 jardunaldi baino gehiago antolatu eta egin ditu
Enpresa Digitalaren esparruan, Marketin Digitalaren
inguruko gaietan. Taldeak honako hauetan parte hartu

Azpimarratzekoa da Fundizioko Berrikuntza
Teknologikoko Masterraren esparruan lau jardunaldi
egin izana (iCasT), erreferentziazko hizlari nazionalen
eta nazioartekoen parte hartzearekin, modeloaren
araberako osagai metalikoen fabrikaziorako egungo
egoera eta etorkizuneko ikuspegiak aztertuz.
Industria Diseinuaren eremuan ikasturte honetan “Design
Konferentzien” 7. edizioa antolatu da, parte hartzaileak
elkartuz diseinua enpresa estrategia gisa hartzeaz
eta horrek kirol munduan dituen aplikazioei buruz
hausnarketa egiteko gune bat eratzeko.
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du: Arabako Errioxako Enoturismo Foroan, Urdaibaiko
turismo jardunaldietan, Gipuzkoa Encounterren, Araba
Encounterren, Euskal Encounterren, Mondragoneko IKT
Batzordearentzako Eraldaketa Digitalean, Bilbao Tech
Week CROn, Hernani, Bergara eta Tolosaldeko IKTen
Astean. Indusmedia, Interdigitala, KaixoWorld eta WP
Euskadi kongresuak antolatu dira; baita 22 barnetegi
teknologiko ere, Industria 4.0 eta IKTei lotutako gaiei
buruzkoak. Prestakuntzaren osagarri moduan, IKT arloko
irakasleen taldeak hainbat enpresari lagundu die marketin
digitaleko tresna, metodologia eta estrategia hauek
beraien enpresetan ezartzen. 2016/2017 ikasturtean
zehar Big Data ikastaroaren lehenengo edizioa eman da,
eta 2017/2018 ikasturterako bi edizio berri aurreikusita
daude.
2016/2017 ikasturtean IKT taldearen erronkarik
garrantzitsuenetakoa izan da Gipuzkoako Foru
Aldundiarekin batera Industria Zibersegurtasuneko
Masterra diseinatzea. Masterra 2017ko urrian hasiko da
15 parte hartzailerekin: berriki unibertsitate ikasketak
amaitu dituzten ikasleak zein aktiboan dauden
profesionalak. Gero eta gehiago dira beren burua
prestatzeko helburuz prestakuntza formatu berriak
aukeratzen dituzten profesionalak, horrela prestakuntza
eta karrera profesionala uztartu ditzakete eta. Premia
horri erantzuteko, 2016/2017 ikasturtean online ikastaro
desberdinak eman dira; horien artean: Segurtasun
Informatikoko Masterra, Segurtasun Informatikoko
Aditu Ikastaroa, Hacking Etikoari buruzko MOOCaren
(Massive Online Open Courses) bigarren edizioa, Lean
Manufacturing ikastaroa, Logistika Integralari buruzko
ikastaroa, Fabrikazio Prozesuetako Kalitateari buruzko
ikastaroa, Paziente Esperientziako ikastaroa, eta
Altzairuen izendapeneko ikastaroa.
Graduko titulazio berrien ezarpenarekin sortu den
eskariari erantzuteko, Ingeniaritza Mekanikoko eta
Industria Ingeniaritza Elektronikoko Graduko egokitzapen
ikastaroen edizio berri bat abiarazi da online.
Estrategiaren barruan dago Etengabeko Prestakuntzaren
eskaintza indartzea eta ezagutzaren beste esparru
batzuetan akordioak sinatzea; akordio bat sinatu da Global
Leanekin, 6 Sigman ikastaroak diseinatu eta abiarazteko,
dagozkien Black Belt ziurtagiriekin.
2016/2017 ikasturtean, 2017/2018 ikasturterako
prestakuntza berriak diseinatu dira. Informazio guztia
web plataforma berrian kontsulta daiteke: www.
mondragon.edu/profesionales.
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IKERKETA ETA TRANSFERENTZIA
I+G jarduera gastuei bere BPGaren batez bestekorik
handiena esleitzen dien autonomia erkidegoa izanik
ere, Euskadi %1,89an geratu da 2016an. Hori horrela
izanik ere, MU-GEP gai izan da ezagutzaren Ikerketa
eta Transferentziaren jarduera (I+T) indartzen jarraitzeko
2016/2017 ikasturtean ere. Alde batetik, eurekin batera
ikertzeko gugan konfiantza jarri duten enpresen
laguntzari esker, eta instituzioenari esker, ikerketarako
laguntzak mantendu eta osatu baitituzte; eta, bestetik,
ikerketa proiektuen deialdietan asmatzeko izan dugun
gaitasunagatik, Europakoetan bereziki. Horrela, I+T
jardueran aurreko ikasturtearekiko %9,5 inguru hazi
gara, 12,5 milioi eurotara iritsita. Nabarmentzekoa da
kopuru horren %54 inbertsio pribatutik datorrela, zeinak
%14,6 egin baitu gora. Gainerakoa, berriz, lehiarako
I+Gko deialdietan lortutako sarreretan izandako %4,2ko
hazkundeari zor zaio; eta hor hartutako ezagutza, gure
transferentzia eredua dela eta, etorkizunean gure enpresa
kolaboratzaileetan aplikatuko da.
Zifra horiek kontuan hartuta, enpresarekin harremanik
handiena duen unibertsitatea gara (enpresek
finantzatutako ikerketaren portzentajearen arabera),
eta hainbat azterketak berrikuntzaren eta transferentzia
teknologikoaren arloan ondoen baloratzen duten
unibertsitatetzat jotzen dute gurea. Esate baterako,
U-Multirankek (2017) “bikaintzat” jotzen gaitu honako
parametro hauek kontuan hartuta: ikerketarako diru
sarrerak iturri pribatuetatik edo ikerketarako kanpo
finantzaketa. Gakoetako bat, berriro ere, MU-GEPko
ikertzaileek gaitasun teknologikoak eta enpresaren
beharrak lerrokatzeko orduan bete-betean asmatu
izana da. MU-GEPek enpresari ematen dion balioaren
froga nagusia zera da: enpresek ,gehien bat industri
enpresak, finantzatzen duten ikerketa horren %50, epe
luzerako lankidetzazko ikerketa programa bat egoteari
lotuta egotea. Lankidetzazko I+T programa horien
barruan, oinarrizko ikerketa orientatuko proiektuak
lantzen dira, baita ikerketa industrialekoak eta garapen
esperimentalekoak ere, azkenean produktu, prozesu
eta zerbitzu berritzaileak ematen dituztenak. Gainera,
epe luzerako harreman batek aukera ematen digu gure
ikerketarik oinarrizkoena eta enpresaren estrategia
lerrokatzeko, baita behar den talentua prestatzeko
ere. Horrek guztiak efizientzia egiaztatua duen eredu
bat ematen digu enpresen beharrei erantzun integral
eta diziplina askokoa emateko orduan, ezagutzaren
sorkuntza eta transferentzia eraginkortasunez
koordinatuz.

Lehiarako deialdien bidez ikerketa finantzatzeari
dagokionez, CRUEren I+TC txostenak adierazten
duenez (Espainiako unibertsitateetako errektoreen
konferentzia), Goi Eskola Politeknikoak hirukoiztu egiten
du unibertsitateen PDI (Personal Docente Investigador)
bidezko finantzaketaren batez bestekoa. Ildo horretan,
2016/2017 ikasturtea bereziki positiboa izan da Europako
deialdietan, izan ere, bertatik atera dugu ikerketa eta
transferentziarako finantzaketaren ia %11, guztira 25
proiektu aktiborekin, MU-GEP horietako batean liderra
izanik. 2016/2017 ikasturtean, Europako hamar proiektu
berri eman dira, eta horrek esan nahi du hiru urterako
2,5 milioi euroko sarrerak egongo direla. Halaber,
aipagarria da Gipuzkoako Foru Aldundiaren deialdietan
lortutako finantzaketa, ikerketa eta transferentziako
aurrekontuaren %6 baita, deialdi desberdinetako 25
proiektu aktiborekin. Eusko Jaurlaritzako deialdietan
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko 6 proiektu
lortu dira (4 IBA y 2 UE). Gainera, Eusko Jaurlaritzako
Lehiakortasunerako Sailaren 55 Hazitek proiektutan
eta 20 Elkartek proiektutan dihardugu, lehen aldiz
euretako baten gidari izanez. Horretaz gain, MINECOren
(Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioa) proiektu
batean parte hartzen dugu.
2016/2017 ikasturteko ekoizpen zientifikoari dagokionez,
27 artikulu argitaratu dira Journal Citation Report (JCR)
zerrendan agertzen diren argitalpenetan, horietatik
%46 lehen kuartilean, eta beste %33 bigarren kuartilean,
daukaten kalitatearen erakusgarri. Gure argitalpenak
(U-Multirank, 2017) nabarmendu egiten dira daukaten
inpaktu indizeagatik, atzerriko unibertsitateekin batera

aurrera ateratako argitalpenengatik eta bazkide
industrialekiko koegiletzengatik.
Emaitza horien zatirik handiena martxan dauden
tesiekin lotuta dago, eta Goi Eskola Politeknikoko
ikertzaileek egiten duten lan onaren adierazleak dira.
Nabarmentzekoak dira, halaber, irakurri diren 23 doktore
tesiak eta martxan diren 105ak. Tesi horien gehiengo
handia erakunde pribatuek finantzatuta daude.
Gure Ikerketa eta Transferentzia Taldeek ezagutzaren
abangoardian jarraitzeko ezinbesteko tresna bat Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak finantzatzen duen
Espezializazio Plana da, aurreko ikasturtean mantentzea
lortu dena. 2016/2017 ikasturtean zehar martxan
jarritako ekintza garrantzitsuenetako bat Doktore
Planak dira, doktore tesien bidez MU-GEPko PDIaren
kualifikazioa modu nabarmenean hobetzea helburu
dutenak. Epe ertainean neurri honek jauzi kualitatiboa
ekartzea espero dugu, denboran mailakatuta,
honako adierazle hauetan: Kalitate ikertzailea eta
irakaskuntzaren kalitatea hobetzea, MU-GEPko PDIaren
nazioarteko dimentsioa hobetzea, PDIko eta ikasturteko
inpaktu altuko argitalpenen (JCRn jasotakoak) kopurua
hobetzea, ikerketa jardueraren dimentsioa hobetzea,
eta transferentzia jardueraren dimentsioa hobetzea.
Programa honen bidez ikertzaileari bere doktore tesia
egiteko lan baldintza erakargarriak eskaintzen zaizkio,
ikertzailearen hazkuntzari, irakaskuntza kalitateari, I+T
taldeari eta aliantzen indartzeari onura ekarriz. Horrela,
2016/2017 ikasturtean plan honen barruan 15 tesi
finantzatu dira.
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Amaitzeko, MU-GEPko ikerketa taldeetatik 9k Eusko
Jaurlaritzako Euskal Unibertsitate Sistemako Ikerketa
Taldeen bikaintasun aitorpena jaso dute. Horietatik
5ek A kategoriakoa -aitorpen gorena- eta beste
lauek B kategoriakoa. Jasota utzi nahi dugu lorpen
hauek 17 Ikerketa eta Transferentzia taldeak osatzen
dituzten ikertzaileen meritua direla, Unitate ZientifikoTeknologiko hauetan multzokatuta:
MATERIALEN ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA
ERALDAKETA PROZESUAK
1. Plastikoen eta konposatuen teknologiak
2. Errendimendu handiko mekanizazioa
3. Materialak konformatzeko prozesu aurreratuak
PRODUKTUAREN PORTAERA MEKANIKOA ETA
DISEINUA
4. Diseinu eta mekanika estrukturala
5. Akustika eta bibrazioak
6. Fluidoen mekanika
7. Gainazalen teknologiak
ENERGIA ELEKTRIKOA
8. Trakzioari eta energia elektrikoaren sorkuntzari
aplikatutako eragintzak
9. Potentziako sistema elektrikoak energia
elektrikoaren kontrolari aplikatuak
10. Energia biltegiratzea
INDUSTRIA DISEINU ETA KUDEAKETARAKO
PROZESUAK
11. Berrikuntza - managementa - antolaketa
12. Diseinu Berrikuntza zentroa
13. Eragiketa logistiko-produktiboen zuzendaritza
INDUSTRIA SISTEMETARAKO SISTEMA TXERTATUAK
ETA SISTEMA ADIMENDUNAK
14. Softwarearen eta sistemen ingeniaritza
15. Robotika eta Automatizazioa
16. Datuen analisia eta zibersegurtasuna
17. Seinalearen teoria eta komunikazioak
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>> MATERIALEN ZIENTZIA,
ERALDAKETA PROZESUAK

TEKNOLOGIA

ETA

PLASTIKOEN ETA KONPOSATUEN TEKNOLOGIAK
Helburu nagusia konpositeen fabrikazio prozesuei
eta aplikazio estrukturalei buruzko ezagutza sortzea
eta transferitzea da, pisua, kostua eta produktibitatea
arintzeko irizpideei jarraituz. Arreta nagusia ikerketa
orientatuko proiektuetan jartzen da, erakusgailuak edo
planta-pilotu mailako prozesuak garatzeko. Jarduera hiru
ardatzetan egituratzen da:
· Erretxina transferitzeko prozesu aurreratuak (RTM),
termoplastikoen RTMa (TP-RTM), RTM-Konpresioa
(CRTM), eta material hibridoen RTMa (FML-RTM).
· Ultramore bidez soldatzeko teknologia, honetara
aplikatuta: Pultrusioa (3D pultrusioa), Zuntzaren
posizionamendu automatikoa (ATL) eta Harilketa.
· Prototipatze azkarra, 3D inpresio teknologia
aurreratuetan oinarrituta: Moldeak, osagai
estrukturalak, nukleo konplexuak eta errefortzu
lokalak fabrikatzea.
Gainera, hainbat alderdi lantzen dira, hala nola Polimeroen
eta konpositeen deformazioa eta haustura, Estanpazioa/
termokonformazioa, Inpaktuaren/kaltearen simulazioa
eta Morphing-a.
Laguntzaile industrialen artean makina-erremintaren
sektoreko enpresak daude (Fagor Arrasate), tren
sektorekoak (CAF) eta ingeniaritza zibilekoak (Acciona
Infraestructuras, Irurena).

ERRENDIMENDU HANDIKO MEKANIZAZAZIOA
Errendimendu Handiko Mekanizaziorako ikerketa
taldearen helburu nagusiak hauek dira: hainbat
industri sektoretan (automobilgintza, aeronautika,
makina-erreminta, moldeak eta estanpak, osasuna…)
mekanizazio bidezko produkzio prozesuak hobetzea
eta produktu berritzaileak fabrikatzeko edo negozio eta
merkatu berrietan sartzeko ideiak sortzea.
Jarraitzen den estrategia orokorra da, GEPeko beste
ikerketa talde batzuekin batera, diziplina askoko
taldeak sortzea, enpresetako, ikerketa zentroetako eta
unibertsitateetako pertsonekin batera, industri arazoei
irtenbidea emateko erantzun zientifiko aurreratua emate
aldera eta, ondoren, zuzenean edo kualifikazio handiko
pertsona gazteen bitartez ezagutza transferitzea.
Horren barruan sartzen dira (I) mekanizazio prozesuen
definizioa, lan baldintzak, erremintak eta eusteko
tresneriaren hautaketa optimizatuta, (II) mekanizazio
prozesuen homologazioa, bezeroaren eskakizunen
arabera, eta (III) mekanizazio eta produktuetarako
teknologia berrien garapen eta ebaluazio aurreindustriala.
Taldeak esperientzia handia dauka makinen eta
prozesuen simulazio analitikoan eta numerikoan, eta
puntako mekanizazio ekipamendua dauka fresatzeko,
brotxatzeko, artezteko eta abarretarako, baita
mekanizazioaren azterketa egiteko teknika esperimental
aurreratuak ere: abiadura handiko filmazioa, tenperaturen
neurketa termografia bidez, mikroskopia elektronikoa,
etab.

Hauek dira lan arlo nagusiak: materialen makinagarritasuna,
ebaketa eta modelizazio prozesuaren azterketa,
mekanizazio prozesuen diseinua, abiadura handiko
mekanizazioa, artezketa, mekanizazio adimenduna eta
biomekanizazioa.
Gainera, aurten, ENAC, Egiaztatze Erakunde nazionalak,
ziurtagiria eman dio Mekanika eta ekoizpen Industrialaren
departamentuko materialen laborategiari entsegu
metalografikoan egiteko garauaren tamaina eta
irudi automatikoaren azterketaren bidezko faseen
portzentajea zehaztu eta material metalikoen gainazaleko
akatsen neurketarako UNE-EN ISO 17025:2005 arauaren
arabera. Ziurtagiri honek Errendimendu Handiko
Mekanizatuaren ikerketa taldeari fabrikazio prozesuetan
sortutako materialean neurketa erreferentzia bat izatea
ahalbidetuko dio, euren artean mekanizatua.
MATERIALAK
KONFORMATZEKO
PROZESU
AURRERATUAK
Materialak konformatzeko prozesu aurreratuen taldearen
helburu orokorra hauxe da: materialen, prozesuen eta
erreminten ezaugarritze esperimentala, garapena eta
optimizazioa, diseinatu ziren unetik eman zitzaien funtziora
egokitutako piezak ahalik eta kosturik txikienarekin
produzitzeko. Karakterizazio esperimentalean sartzen
da, ahal den guztietan, Unibertsitateko laborategietan
prototipoak egitea eta prozesuak ingurune industrial
batean monitorizatzea.
Era berean, taldea konformazio prozesuak optimizatzeko
lanean ari da, monitorizatzeko eta kontrolatzeko prozesu
bakoitzerako egokitutako sistemen bitartez. Horrela,
prozesuaren parametroen nahigabeko edo kanpoko
eragileek eragindako aldakuntzek amaierako emaitzan
duten eragina murriztu nahi da.
Bateko eta besteko prozesuetara egokitutako materialen
portaera eredu aurreratuen garapen, aplikazio eta
balioztapen esperimentala lantzen du (deformazioa,
fusioa, solidotzea, etab.). Prozesuaren aldagaiak eta
tresnen diseinua optimizatzeko tresna bezala. Besteak
beste, bilakaera mekanikoa, erreologikoa, termodinamikoa
eta mikroestrukturala integratzen dituzten multieskala
ereduak sartzen dira. Taldeak baditu eredu horiek
simulazio numerikoko programetan inplementatzeko
behar den esperientzia eta know how-a, prozesuak
optimizatu eta garatzeko oinarri gisa.
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>> PRODUKTUAREN PORTAERA MEKANIKOA ETA
DISEINUA
EGITURAZKO DISEINU ETA MEKANIKA
Lehiakortasuna gero eta handiagoa denez, beharrezkoa
da, merkatuaren beharrak aseko dituzten soluzio
teknikoak sortzeaz gain, soluzio horiek ahalik eta balio
erantsirik handiena ematea. Alde batetik, egiturak gero
eta baldintza zorrotzagoen menpe jartzen dira, eta,
bestetik, gero eta eginkizun gehiago bete behar dituzte.
Talde honen helburua produktu sendoak abiarazten
laguntzea da, alde batetik, materialen portaerarako
ereduak emanez, eta, bestetik, simulazioko teknika
eta tresna numerikoak eskainiz, erabiltzen direnean
produktuek duten portaera ebaluatu eta optimizatu ahal
izateko, produkziora bidali aurretik.
Xede horrekin, taldean ikerketa ildo hauek lantzen dira:
· Neke termomekanikoa eta residual stress
management: produktuak karga ziklikoen aurrean
duen portaera mekanikoa hobetzea eta hondar
tentsioak kontrolatzea, diseinuaren eta prozesuaren
inguruko aldagaiak aldatuz edo tratamendu termikoak
aplikatuz.
· Prototipo, multzo eta osagai mekanikoen garapena:
transmisio elementuen optimizazioa (engranajeak,
torloju boladunak, cardan junturak…), sistema eta
multzo mekanikoak ezaugarritzea (freno sistemak,
freno-enbrageak, esekidura sistemak) eta prototipo
eta saiakuntza banku sentsorizatuak garatzea.
· Modelizazio multifisiko aurreratua: produktu, makina
eta prozesuei eragiten dieten fenomenoen analisi
akoplatua (fenomeno mekanikoak, fluidikoak,
termikoak, elektromagnetikoak, kimikoak, etab.).
Fenomeno bakoitza bakarka aztertzeak ez du
bermatzen azterketa sakon bat egitea, elkarren arteko
interakzioagatik. Taldeak askotariko sektoreetan lan
egin du, hala nola meatzaritzan (lohien garraioa),
energian (Stirling motorra, baterien kudeaketa
termikoa, bero ponpa), eta beiran (hondar tentsioen
sorkuntza beira puztean).
· Produktuaren garapen arina (CAx automatizazioa):
transferentziarako erremintak automatizatzea
eta ezagutza hori inplementatzea enpresan modu
produktiboan integratzeko. Taldeak esperientzia du
bai erreminta pertsonalizatuen garapenean bai CAD/
CAE/CAM programa komertzialen automatizazioan
(SolidWorks, NX, ABAQUS, ANSYS, etab.).
AKUSTIKA ETA BIBRAZIOAK
Taldearen lehenengo helburua egitura eta osagaien
portaera bibro-akustikoa optimizatzea da, nahi
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ez den bibrazio eta zaratarekin erlazionatutako
arazoak murrizteko. Horretarako, jarduera materialen
karakterizazioan, osagaien karakterizazioan, eta simulazio
numerikoan zentratzen da portaera aurreikusteko
helburuarekin. Lan egiten den hiru eremu nagusiak
hurrengo hauek dira:
· Materialen karakterizazioa. Frekuentzia aldagarria
duten materialen propietate mekaniko eta akustikoen
karakterizazioa, material konposatuak, sandwich,
magnetorreologikoak, elastomeroak. Artikulu
zientifikoen bidez balioztatua izan den karakterizazio
metodologia bat dauka taldeak.
· Zaraten identifikazioa eta osagai industrialen
optimizazioa. Neurketa esperimentalak zarata
ezberdinen iturriak identifikatzeko helburuarekin.
Ondoren, updating eta optimizazio tekniken bitartez
produktuaren azken diseinuan jarduten da. Esate
baterako: Makina elektikoak, balazte-enbragea (squeal
arazoak), etab.
· Sistema
elektromekanikoen
hutsegiteen
monitorizatzea eta diagnostikoa. Osagaien
diagnostikoa ezagutzea ahalbidetzen duten
adierazle ezberdinen sistemaren modelizazioa eta
identifikazioa.
FLUIDOEN MEKANIKA
Taldean hiru ikerketa lerro elkartzen dira: Termofluidika,
Jariakin Konplexuak eta Material Magnetorreologikoak,
eta A motako bikaintasun talde moduan sailkatuta dago
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa
Sailaren eskutik.
Taldearen helburua ezagutza berriak sortzea da,
bai oinarrizko ikerketaren arloan bai teknologiaren
garapenean eta epe ertainerako transferentzian,
lankidetza bidezko ikerketaren barruan.
Hiru ikerketa lerroek egiten dituzten jarduerek eredu
eta metodo analitikoak zein numerikoak teknika
esperimentalekin konbinatzen dituzte, hainbat arlotako
arazoei irtenbideak emateko; arlo horien artean:
Fluidodinamika, Aerodinamika, Termodinamika, Bero
Transferentzia, Mikrofluidika, Bioteknologia, Garraioaren
Fenomenoak eta Material Magnetorreologikoak.
Jarduera horien emaitzek lanerako sinergia berriak
sortu dituzte, eta horiek nazioartean entzute handia
duten erakundeekin dagoen lankidetzan gauzatzen dira,
besteak beste, Europako Agentzia Espazialarekin (ESA).
GAINAZALEN TEKNOLOGIAK
Ikerketa taldearen honen proiektuak osagaien
gainazalak aztertzera zuzentzen dira, funtzionaltasuna
optimizatzeko. Karakterizazio metodo aurreratuen

bitartez, marruskadura, korrosio edo degradazio
mekanikoagatik gainazalean gertatzen diren akatsen
mekanismoak eta kausak diagnostikatzen dira, baita ere
mikrogeometriak sistemaren funtzionamendu egokian
duen eragina ere. Era honetan posible da aplikazio
bakoitzerako materiala, gainazaleko tratamenduak, eta
aplikazio bakoitzerako testura egokiak proposatzea.
· 3D karakterizazio topografikoa: Gainazalaren
mikrogeometriak eragin zuzena dauka apurketa,
korrosio eta neke fenomenoetan. Topografiaren
kontrola eta diseinua osagaiaren funtzionaltasuna
optimizatzeko gakoa da. Horretarako, beharrezkoa
da gainazal paisaiaren 3D karakterizazioa eta
parametro geometrikoen efektua aztertzea
helburuaren funtzioan. Profilen eta gainazalen
analisi mikrogeometrikoak egiten dira, ondulazioari,
zimurtasunari eta mikrozimurtasunari lotutako
neurriekin, zein islei, hutsarteei eta abarri lotutako
neurriekin.
· Marruskadura eta higadura: portaera tribologikoa
analizatzeko marruskadura sistemetan sortutako
marruskadura eta presente dauden higadura
mekanismoak hartzen dira kontuan. Kontaktu motaren
azterketa sakonak aukera ematen du soluzioak
diseinuaren fasetik bertatik proposatzeko. Ikuspegi
teorikoa zein esperimentala lantzen da, elementu
finituen bidezko simulazio numerikoko teknikak
erabiliz.
· Korrosioa eta tribokorrosioa: korrosioa atmosfera
desberdinetan analizatzen da, potentziometriako
teknikekin. Tribokorrosioaren azterketak degradazio
mekanismo bakoitzaren azterketa independentearekin
hauteman ezin diren arazoak identifikatzen ditu.

·

Apurketa-neke karakterizazioa: Azterketa ezberdinak
estandarizatutako entseguen bidez edo erabilera
errealeko baldintzak simulatzen dituzten entseguen
bidez egin daitezke, eta interesgarria da horretarako
bereziki prestatutako dispositiboak eraikitzea
(kableak, gurpilak, lerragarriak, etab.). Gainera, entsegu
estandarren protokoloak aplikazio bakoitzaren
beharretara ere egokitzen dira eta entsegu metodo
berriak garatzen dira.

>> ENERGIA ELEKTRIKOA
Etorkizunera begira, badirudi gure gizartean energiaren
kontsumoak goraka egingo duela modu jarraituan.
Horizontea 2050ean jarrita, gobernuak sustatzen
ari diren politikek xede hauek dituzte: eraginkortasun
energetikoa hobetzea, energia iturriak dibertsifikatzea
eta ingurumenera zuzendutako gas isuriak murriztea.
Helburuak lortzeko bektore gakoetako bat energia
elektrikoa da.
Ikerketa taldeak energia elektrikoaren ezagutzan,
erabilpenean eta eraldaketan dihardu, aplikazioak honako
hauetara bideratzeko: garraio eta banaketa elektrikoko
sareetara (sorkuntza banatua, sorkuntza sistema
berriztagarrien integrazioa, sare adimendunak, energiaren
kudeaketa aktiboa, energia elektrikoaren kalitatea, etab.),
trakziora (trena, ontzigintza eta ibilgailu elektrikoa) eta
ondasun industrialetara (prozesu industrialen kontrola,
makina-erreminta, jasokuntza).
Espezializazio lerroak potentziako elektronikaren
domeinuarekin, biltegiratze sistemekin eta makina
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elektrikoekin lotuta daude. Diseinuaren domeinuak,
amaierako aplikazioaren analisi zehatz bati lotuta, ekipo
elektriko-elektronikoak modu ezin hobean espezifikatu
eta diseinatzea ahalbidetzen du, garapenaren
lehendabiziko faseetatik.
TRAKZIOARI ETA ENERGIA ELEKTRIKOAREN
SORKUNTZARI APLIKATUTAKO ERAGINTZAK
Ikerketa talde honen helburua funtzionamendurako
printzipio elektromagnetikoa duten gailuak diseinatu,
modelatu, simulatu eta kontrolatzeko behar diren
ezagutzak garatzea da.
Makina elektrikoen, aktuadoreen eta sentsoreen kasu
zehatzari dagokionez, diseinutik hasita eraikuntza eta
kontrol sistemarik egokiena gauzatzera arteko prozesua
menperatu nahi da. Gailu horiek eta beren kontrol
sistemak diseinatzeko espezifikazioak bereziak dira
aplikazio bakoitzerako, eta garapenaren lehen faseetatik
hartuko dira kontuan.
Horrenbestez, lantzen diren gai nagusiak hauek dira:
· Makina elektrikoen modelaketa, simulazioa eta
kontrola: kontrol bektorial, parearen kontrol zuzen eta
potentziaren kontrol zehatzen diseinua makina mota
bakoitzerako, baita egoeraren behatzaileen diseinua
ere, sensorless sistemen diseinua, on-line eta off-line
parametroen egokitzapena eta erregulagailuen
sintonia automatikoa.
· Makina elektrikoen diseinua: makina elektrikoak
eta aktuadoreak diseinatzeko tresnak, eta horien
portaeraren azterketa, eredu analitiko aurreratuen eta
elementu finituen tekniken bitartez.
· Eragingailu elektrikoen babesa eta diagnostikoa:
off-line eta on-line algoritmoak ezartzea eragingailua
babesteko eta eragingailuan edo aplikazioan akatsak
garaiz detektatzeko.
· Aplikazioen azterketa: makina elektrikoa zein
kontrolerako sistema espezifikatu beharra dagoenez,
beharrezkoa da amaierako aplikazioa menperatzea.
Beraz, bereziki azpimarratzen da energia eolikoaren,
garraio bertikalaren eta trakzio elektrikoaren arloetan
ezagutzak hartzea.
POTENTZIA SISTEMA ELEKTRIKOAK ENERGIA
ELEKTRIKOAREN KONTROLARI APLIKATUAK
Ikerketa taldeak ezagutza zientifiko-teknologikoak
lantzen ditu Potentziako Elektronikan oinarritutako
sistemen inguruan, energia elektrikoaren kontrolari
aplikatuta. Potentzia handiko erdieroaleen fabrikazioan
izandako aurrerapenek eta konbertsioko topologia
berrien garapenak aukera ematen dute gaur egun
[ 28 ] TXOSTEN AKADEMIKOA

Baliabide Energetiko Banatuak elektrizitatea banatzeko
sarean integratzeko aplikazioak lantzeko: elektrizitatea
sortzeko mikrosistemak, energia elektrikoa biltegiratzeko
teknologiak, elektronikan oinarritutako gailuak hornidura
hobetzeko eta baita elektrizitatearen kontsumoa edo
eskaera kontrolatzen duten baliabideak ere.
Potentziako elektronika sistema elektrikoan integratzeak
sistema hori fidagarri, malgu eta adimendunago
bihurtzeko aukera ematen du, eta sorkuntza banatuaren
eta banaketa aktiboaren kontzeptuak garatzea
ahalbidetzen du.
Ikerketa taldeak arlo hauetan garatzen ditu bere jarduerak:
· Potentziako osagai elektroniko berrien integrazioa,
esaterako, silizio karburoan eta galio nitruroan
oinarritutako erdieroaleak.
· Potentziako bihurgailu elektronikoen garapena,
honako aplikazio hauetarako:
-- Diseinu elektro-termikoa eta mekanikoa, hozte
sistemekin batera.
-- Modelaketa, simulazioa eta kontrola, aplikazioaren
eskakizunetan oinarrituta
-- Bihurgailu topologia berrien garapena: maila
anitzekoa, matrixa, pultsu anitzekoa, etab.
· Horniduraren kalitatea hobetzeko gailuak, garraio eta
banaketa sareari konektatuak: FACTS, Custom Power,
tentsio ertaineko etengailuak, banaketa elektrikoko
sareetarako babes sistema berriak.
· Energiaren
kudeaketa
eta
osagai
elektriko-elektronikoen
koordinazioa
sare
adimendunen
alorrean,
nagusiki
energia

berriztagarrietan oinarritzen diren
banatuko sistemetan integratzeko.

sorkuntza

>> INDUSTRIA DISEINU
PROZESUAK

ETA

KUDEAKETARAKO

ENERGIA BILTEGIRATZEKO SISTEMAK

BERRIKUNTZA – MANAGEMENTA - ANTOLAKETA

Taldean egindako ikerketen ardatz nagusia,
berez, energia elektrikoa biltegiratzeko sistemen
ezagutza zientifiko-teknologikoa garatzea da. Batez
ere baterietan, superkapazitateetan eta halako
teknologietan oinarritutako sistema elektrokimikoak,
hasi gelaxka mailatik eta biltegiratze modulu eta sistema
handietaraino.

Ikerketa taldearen misio nagusia zera da: ezagutza berria
sortzea, enpresetan eta erakundeetan berrikuntza eta
ekintzailetza prozesuak eta erakundeen kudeaketa
estrategikoa inplementatzeko. Ezagutza hori hiru
bideren bitartez sortzen da:
· Berrikuntza: Berrikuntza eta ekintzailetzako kudeaketa
teknika eta tresnen inplementazioa eta garapena,
berrikuntzaren bizitza ziklo osoaren prozesua hartuz.
· Sistema konplexuen modelizazioa: Kudeaketa sistema
eta prozesu estrategikoen azterketa eta modelizazioa
· Pertsonak eta estrategiaren bateratzea errazten
duten lan testuinguruen antolaketa.

Taldeak modu aktiboan parte hartzen du hainbat
lankidetza proiektutan, unibertsitateekin, teknologia
zentroekin eta inguruneko enpresekin. Jarduerak Goi
Eskola Politeknikoaren bi campusetan egiten ditu,
Arrasaten eta Galarretan.
Energia Biltegiratzeko Sistemen ikerketa taldeak arlo
hauetan garatzen ditu ikerketa jarduerak:
· Biltegiratzeko sistemen diseinu elektriko, termiko eta
mekaniko osoa, gelaxka elektrokimikoetatik abiatuta.
· Baterien eta superkapazitateen gelaxka eta moduluen
modelaketa elektrokimiko eta termikoa.
· Biltegiratze sistemak kudeatu eta babesteko
algoritmoak eta elektronika.
· Trakzio elektrikoa, energia berriztagarriak nahiz sistema
autonomoak integratzeko aplikazioetara bideratutako
biltegiratze sistemen dimentsionamendua.
· Biltegiratze elektrokimikoetako sistemen prestazioen
azterketa eta esperimentazioa.

Hala, Berrikuntza eta Ekintzailetzako ikerketa taldeak arlo
hauetan egiten ditu jarduerak:
· Berrikuntzaren eta teknologiaren kudeaketa:
ikergaia berrikuntza prozesu eta proiektuak dira,
portfolioak, berrikuntza kudeatzeko tekniken eta
tresnen ikerketa (IMT) eta negozio ereduen eta
berrikuntza sareen ikerketa. Ikerketaren helburua da
ETEek berrikuntza prozesu efizienteagoak garatzea,
eta bere negozio ereduak aldatzea balio gehiagoko
proposamenetarantz (bakarrik edo sarean). Hori
lortzeko egin behar dena da berrikuntzako jarduerak
sistematizatu, portfolioa kudeatu, negozio eredu
berriak garatu, balio eta eredu kolaboratiboko
konstelazioak konfiguratu, eta erakundeen ezaugarri,
sektore eta berrikuntzako helburu zehatzei
egokitutako teknikak eta tresnak erabili.
· Ekintzailetza:
Unibertsitate
Ekintzailearen
kontzeptutik abiatuta, arlo honek erakundeen
ekintzailetza prozesuak ikertzen ditu (ereduak,
helburuak eta inplementatu beharreko prozesuak);
halaber, unibertsitate-enpresa lankidetza lantzen
du, eta horrek lagundu egingo die enpresei,
unibertsitateei eta beste eragile batzuei ekintzailetza
jarduerak garatzen, berrikuntzaren ekosistema baten
barruan (helize hirukoitza).
· Industria Antolamendua: Arlo honen helburua
da pertsonen ahalmena “askatzeko” eta lerratzeko
erronkari erantzutea, proiektu komun baten
alde (pertsonen ongizatea eta lankidetzaren
balioak bermatuz), erakundeen iraunkortasunari/
lehiakortasunari laguntzeko. Ikerketaren oinarria
nazioartean kontrastatutako eredu bat da, eta hainbat
sektoretako 510 erakunderen 72.000 inkestako Datu
Base bat dauka (industria, hezkuntza, zerbitzuak,
etab.): Eta beste gauza batzuen artean hau ulertzea
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ahalbidetzen digu: (i) pertsonek erakundearen
erronkekin bat egiteko lan/antolamendu testuinguruak
nola sortzen diren, eta (ii) pertsonek zein puntutaraino
eragiten dioten erakundearen errendimenduari.
Kudeaketa sistema konplexuen modelizazioa: ikerketa
esparru honek kudeaketa sistema konplexuen
modelizazioa lantzen du, ikuspegi sistemiko batetik.
Horretarako, hainbat simulazio teknika erabiltzen dira
(gertakari diskretuak, sistemen dinamikan oinarritutako
simulazioa eta agenteengan oinarritutako ereduak).
Gaur egungo aplikazio eremuen arretaguneak dira
erakundeetako pertsonen, negozio ereduen, berrikuntza
sareen, sistema-sozio-tenikoen eta ekintzailetza
korporatiborako sistemen kudeaketa.
DISEINU BERRIKUNTZA ZENTROA
MU-EPSko diseinu Berrikuntza zentroak (DBZ)
“Pertsonetan oinarritutako diseinua” ikerketa eta
garapenaren jarduerak biltzen ditu. DBZk helburu
moduan dauka berrikuntza eta garapeneko giza faktoreak
integratzea hala nola, portaerak, beharrak, pertsonen
nahiak eta trebetasunak. Era horretan, DBZk pertsonetan
oinarritutako bere metodologia propioa garatu du, zeinak
eragile ezberdinen parte hartzea ahalbidetzen duen
(erabiltzaileak, bezeroak, hornitzaileak) berrikuntzako
prozesuaren fase guztietan. Horretarako, metodologiak
prozesuaren fase bakoitzerako tresna espezifiko sorta
bat ematen du.
DBZko jarduera nagusiak hauek dira:
· Pertsonetan oinarritutako diseinu metodologiaren
berrikuntza eta garapeneko prozesuak diseinatu eta
inplementatu. Giza faktorea izaera tekniko teknologiko
indartsua duten berrikuntza prozesuetan txertatu.
· Giza faktoreak, gizakia eta makinaren arteko
interakzioan eta erabileran eragiten dutenak,
testuinguru industrialetarako ikuspegi argi batekin
ulertu. Eta euren onarpen teknologikoa aztertzen
duten ikerketak garatu.
· Produktu eta zerbitzuen berrikuntza eta garapen
prozesuetan inklusioa eta aniztasun faktoreak
ulertu eta integratu. Ikuspegia batez ere “zahartze”
kontzeptuan jarriz.
· Enpresei serbitizazio prozesuetan lagundu, tresna eta
metodologiak emanez eta dauden produktuei balio
erantsia eskaintzen dien zerbitzu kontzeptuak sortuz.
· Diseinua enpresaren estrategiarekin bateratu,
formaren diseinuaren ezaugarriak bere balio
proposamen osoan bateratuz.
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ERAGIKETA
ZUZENDARITZA

LOGISTIKO-PRODUKTIBOEN

Lehiakortasuna gorantz doala eta, enpresek elementu
bereizleak topatu behar dituzte lehian abantailak
izateko, bai produktuari/zerbitzuari dagokionez, bai
kudeaketari berari dagokionez. Enpresa estrategiaren
barruan, logistikarena gai kritikoa da testuinguru
honetan, bezeroaren beharrei erantzuteko orduan.
Kontuan izanik enpresaren baliabideak planifikatu,
kudeatu eta kontrolatzen dituen funtzioa dela,
eta zerbitzu estrategiari jarraituz enpresaren
funtzionamendu ona ziurtatzen duela, logistikak
berekin dakar bai informazio bai material fluxuak
produkzio eta banaketa sistema osoan modu
koherentean integratzea.
· Proiektuen kudeaketa (Project Management):
proiektuen kudeaketaren azterketa eta hobekuntza
lantzen dira hainbat testuingurutan, horretarako
dauden ikuspegi nagusiak erabilita, batez ere:
PMBOK®, Critical Chain (Kate Kritikoa) eta Agile
Project Management.
· Fabrikazioko ingeniaritza: prozesu industrialetan
zentratzen da; horretarako, Ekoizpen Doitura (Lean
Produktion) bideratutako plantako banaketen
diseinua aztertzen da teknika hauen bidez:
VSM, OEE, zelulen diseinua, SMED, 5S, Smart
Manufacturing, etab.
· Aktibo industrialen kudeaketa: baliabide eta
instalazio industrialen egoera eta kontserbazioa,

·

·

berez, jarduera estrategikoak dira produkzio
sistema lehiakor bati eusteko. Premisa horretatik
abiatuta, hauek dira ekintzarako ardatz nagusiak:
diseinua eta teknika operatiboen optimizazioa
(neurri zuzentzaileak, prebentzioa, mantentze
autonomoa...) eta antolaketa aspektuak
mantentzearen kudeaketan (TPM edo RCM).
Industrializazio sendoa: prozesuen industrializazioa
lantzen da bizi zikloan zehar, hasi produktuaren
asmaketatik eta bizi erabilgarria amaitu arte. Sarrien
lantzen diren aspektu gakoak honako hauek dira:
produktuaren fidagarritasuna, aldakortasunaren
murrizketa 6-sigma metodologiaren bidez,
modelaketa eta optimizazioa, eta datuen
tratamendua. Arlo honetan kokatzen diren interes
bereziko beste alderdi batzuk, CE marka lortzeko
prozesua dira, bai makinetan eta baita osasun
produktuetan ere, produktua edo makinaren
arriskuen ebaluazio sistemaren diseinua eta
garapena azpimarratuz (ISO 14971, ISO 12100) eta
kalitatezko kudeaketa sistema bat inplementatzea
(ISO 9001, ISO 13485), laneko segurtasunekoa (ISO
45001) edo ingurumenekoa (ISO 14001).
Supply Chain Management: Helburu nagusia
hornikuntza kateko aldagai gakoak identifikatu,
ikusi eta aztertzea da material eta informazioaren
fluxua hobetzeko. Arlo honetan lantzen diren gaiak
hurrengo hauek dira: Lean logistika (Lean Logistics),
Prozesuen simulazioa, Banaketa sareen diseinua,
Demand Driven MRP eta TOC-DBR.

>> INDUSTRIA SISTEMETARAKO SISTEMA TXERTATUAK
ETA SISTEMA ADIMENDUNAK
SOFTWAREAREN ETA SISTEMEN INGENIARITZA
Sistema ciber-fisikoak sistema konplexuak dira,
objektu fisikoekin erlazionatzen diren konputazio
eta komunikazio ahalmenekin, eta horrela multzoan
lan egin dezakete ekosistema banatuak eta guztiz
autonomoak eratuz. Sistema mota hauek berrikuntza
ahalbidetzen ari dira Smart Cities, Smart Buildings,
Smart Homes eta Smart Factories sektore askotan.
Gure ikerketa software eta sistemen alderdi
ezberdinetan zentratzen da, garapenaren hasierako
etapetatik eragiketa eta mantentzera arte. Gure
software eta sistemen garapena eta metodologien
ezagutza sistema ziber-fisiko konplexuetan aplikatzen
dugu, banatuak eta oso konfiguragarriak direnak eta
diziplina anitzeko ikuspegia eta interoperabilitatea
behar dutenak garapena eta eragiketan.
· Softwarearen Ingeniaritza eta sistemen
Ingeniaritzako ikerketa taldeak hiru arlotara
zuzentzen du bere jarduera ikertzailea:
· Garapenaren
industrializazioa:
Guztiz
konfiguragarriak diren sistemetan aldagarritasun
eta konfiguragarritasunean lan egiten dugu,
garapen eta ko-simulazioa tresnen integrazioa
diziplina anitzeko sistementzako eta garapen
metodologiak garapen luzean zehar ikuspegi
bereziarekin.
· Web ingeniaritza: Arlo honek Web Semantikoaren
eta Linked data datu egituren teknologiak
ikertzen ditu, sistema irekien ikuspegitik (open
source eta open data), web zerbitzuetan eta
estandarren betekizunean oinarritutako plataforma
interoperagarrien diseinua eta garapena lantzen
du, SOA arkitekturen eraikuntzarekin batera,
zeinak integrazioa, multiplataforma eta multigailua
ahalbidetzen dituen.
· Denbora errealeko sistema banatuak: Kontrolaren
fidagarritasuna, aurreikuspena eta optimizazioa
dira gure berezitasunak. Ikerketa honek sistema
banatu baten osagai guztiak hartzen ditu kontuan,
komunikazioak, middlewarea eta sistema eragilea.
ROBOTIKA ETA AUTOMATIZAZIOA
Robotika eta Automatizazioko ikerketa taldeak teoria
eta teknika aplikatuak aztertzen ditu produkzio sistema
egokituetan, malguetan, eskalagarri eta eraginkorrak
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kostuetan eta energia kontsumoan. Taldearen egiten
jakitea hiru teknologia gakotan oinarritzen da; robotika
eta ikuspegi artifiziala.
· Robotika malgua eta kolaboratiboa: Termino honekin
erabakiak hartzeko gaitasun kognitiboa duten robot
industrialen belaunaldi berria definitzen da. Robotari
bere funtzionamenduan malgutasun handiagoa
ematen zaio eta gainera gizakiekin lankidetzan
aritzeko aukera eman espazio fisikoa partekatuz
eta robotika industrialeko aplikazio tipikoetako
segurtasun murrizketen ezaugarririk barik. Azken
finean, robotika berriaren ezaugarriak, beste gauza
batzuen artean, bere malgutasuna, eskuragarritasuna
eta programazioko erraztasun erlatiboa dira.
· Ikuspen artifiziala: Ikuspegi artifiziala edo irudien
prozedura, bere zeharkako izaeragatik, 4.0
Industriaren garapenerako teknologia gako bat da.
“Ekoizpenaren begi” moduan, ikuspegi artifizialak
ekoizpen malguago bat ahalbidetzen du, ekoizpen
fluxua piezaren inspekzioaren bidez kontrolatzen
ahalbidetzen baitu. Honek, era berean, produkzioko
aldaketa azkarrak ahalbidetzen ditu baita ekoizpen
sorta txikietan ere. Parekatzea eta 3D ikuspegien
teknikak eusteko eta muntatzeko prozesu malguagoak
ahalbidetzen dituzte edo 3D eredu azkarrak fabrikazio
gehigarri prozesuetarako. Identifikazio teknologiek
(adibidez, barra kodeak eta datuak irakurtzeak, OCR)
ekoizpen prozeduak kontrolatzen laguntzen dute
modu malguagoan. Ikuspegia ere ezinbestekoa da
robot laguntzaile eta gizatiar iterazio ziurrerako. Bere
lankide gizatiarra “ikustea” ahalbidetzen duten 3D
teknologiak. Amaitzeko, irudien prozesamenduak
errealitatearen handitutako dispositibo edo birtualei
ikuspeneko informazioa gehitzea ahalbidetzen diela
azpimarratu nahi dugu.
DATUEN AZTERKETA ETA ZIBERSEGURTASUNA
Fabrikaren digitalizazioak, ekoizpen prozesuenak eta
osagarrienak (mantentzea, hornikuntzak, logistika…)
helburu moduan automatizazio handiagoa eta
optimizazioa dituzte datuaren kudeaketa eta
esplotaziotik aurrera. Ikerketa taldeak prozesu
adimentsuekin erlazionatutako ezagutza sortzea du
helburu, ikasketa algoritmoak, prozesu industrialen
optimizazioa eta informazioaren segurtasuna, eta ehun
industrialera transferitzea.
Ikerketa arlo eta ezagutza lerro hauetan lan egiten du:
· Informazioaren segurtasuna: Ikerketa lerro honen
helburua da informazioaren teknologien azken
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·

garapenetan eta erabileretan planteatu diren
erronka berriei aurre egitea, IKTen panorama berrian
herritarren konfiantza hobetzeko irtenbideak
emateko, teknologia seguruen eta fidagarrien
ikerketaren bitartez. Gure ikerketa taldea honako
arlo hauetan ari da lanean: Kontrol Industrialen
Sistemen segurtasuna (SCADA, azpiegitura
kritikoak) segurtasuna (eta pribatutasuna) hodeian,
sare sozialen segurtasuna, sistema txertatuen
segurtasuna, eta gailu eta sare mugikorren
segurtasuna.
Datuen analisia: Ikerketa lerro honen ardatza,
ikasketa algoritmorik aurreratuenak gizartean eta
industrian aurkitzen ditugun hainbat arazori egokitu
eta aplikatzea da. Zehatzago, ekoizpen aurreratua,
prozesu industrialak, segurtasun informatikoa, eta
osasuna arloetako proiektuak garatzen dira.

SEINALEAREN TEORIA ETA KOMUNIKAZIOAK
Ikerketa talde honen ikerketa eta transferentzia
proiektuen ardatza, seinalea tratatzeko sistemen
diseinua eta inplementazioa da, honako arlo hauetan
aplikatuta: haririk gabeko nahiz kable bidezko
komunikazioak, sistemen monitorizazioa eta ikuskapena
prozesu industrialetan.
· Komunikazioak: Ikertzen ari diren haririk gabeko
komunikazioen teknologia gakoak batez ere
modulazio eta MAC geruza sendoak dira, ingurune
industrialetan erabiltzekoak. Halako teknologien
barruan, nabarmentzeko modukoa da irrati

·

·

kognitiboaren eta antena anitzeko sistemen
–MIMO– erabilera. Taldearen emaitzetan,
aipagarria da orientazio praktikoa eta, bereziki,
aipatutako arkitekturak FPGA-SOC eta DSPn
inplementatzeko gaitasuna. Industri inguruneetako
haririk gabeko komunikazioen aplikazio praktiko
moduan, monitorizazio sistemak diseinatzen eta
inplementatzen lan egin da, haririk gabeko sentsore
pasiboetan oinarrituta.
Monitorizazioa eta ikuskapena: Taldeak, halaber,
seinale tratamenduaren teknikak erabiltzen
ditu osagai sistemak eta prozesuak identifikatu,
monitorizatu eta ikuskatzeko. Ikuskapenerako
garatutako sistema aurreratuak industriaren arloan
zein biomedikuntzaren arloan aplikatzen dira.
Plantako ikuskapenerako metodoen garapenak eta
eskuarki aurkako inguruneetan funtzionatzen duten
osagaietako sentsoreen integrazioa nabarmentzen
dira.
Seinalea prozesatzeko sistemak denbora errealean
inplementatzea: Mikroprozesagailuetan eta
FPGAetan algoritmoak eta sistema konplexuak
inplementatzen duen esperientzia luzeari esker,
komunikazioen, energiaren, sentsorizazioaren eta
prozesuen kontrolaren arloetan denbora errealeko
sistemen diseinuan eta inplementazioan espezializatu
da taldea. Inplementazio horiek lantzeko, erreminta
desberdinak erabiltzen dira, hasi maila baxukoetatik
eta tresna grafikoetan oinarrituriko maila handiko
erremintetaraino.
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DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2016.08.014

·

Automatic generation of test system instances for
configurable cyber-physical systems
Aitor Arrieta, Goiuria Sagardui, Leire Etxeberria,
Justyna Zander
Software Quality Journal. Bol 25 ,3. zk., 1041–1083 orr.
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KUDEAKETA TXOSTENA
ETA ZERBITZUAK

04

DATU ESANGURATSUAK
2016/2017 ikasturtea
Goi Mailako Prestakuntza Zikloetako ikasleak
Graduko ikasleak
Masterreko ikasleak
Doktoretzako ikasleak
Nazioarteko mugikortasuneko ikasleak
Etengabeko Prestakuntza orduak
I+GT aurrekontua (1)
Sostengurako aurrekontua (1)
Inbertsio arruntak (1)
Langileak

250
1.295
268
105
237
9.521
12.525
30.694
1.485
491

(1) Mila eurotan

ZERBITZU OROKORRAK ETA ZEHARKAKOAK
MGEPren egungo erronka bat komunitate unibertsitarioari eskaintzen
dizkiogun zerbitzuen eredu eraginkor eta jasangarria planifikatzea da. Gure
erabiltzaileen behar eta aurreikuspenak aseko dituzten zerbitzu sostengarriak
lortzeko, 2016-17 ikasturtean hainbat estrategia eta proposamen abiarazi
ditugu honako proiektu hauen bidez:
·

Web bidezko zerbitzu eta eduki berrien diseinua eta garapena: CRAIliburutegiak (Ikaskuntza eta ikerketa baliabideen zentroa) bere presentzia
digitala estrategikotzat jotzen du. Hori dela eta CRAI-Liburutegia web orriak
jasotzen dituen bisita kopuru handia kontuan hartuz, webaren zerbitzu
eta eduki berriak diseinatu eta garatzen esfortzu handia egin du eta
unibertsitateko kolektibo bakoitzaren web esperientzia pertsonalizatzen
ere lan egin du.

·

Jabetza intelektualaren gaien gaineko aholkularitza: CRAI-Liburutegiak
jabetza intelektualaren gaien gaineko aholkularitzarekin jarraitzen
du erakundean. Ikasturte honetan bere lana irakaskuntzako jarduerara
bideratu du, Errektoretza eta Koordinazio Orokorrarekin lankidetzan,
Unibertsitate guztiko irakasleei bideratutako formazio moduluak eskainiz.

·

Business Intelligence tresna bat garatzea: CRAI-Liburutegiak Bussiness
Intelligence tresna bat garatzen lan egin du ekoizpen bibliografikotik
datuak eta estatistikak lortzeko prozesua automatizatzeko eskolako
ikerketa jardueraren ondorioz.
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·

·

IKT2020
proiektua:
MUren
hausnarketa
estrategikoaren barruan, digitalizazioari lotutako
ildo estrategiko bat identifikatu da, hiru helburu
estrategikorekin:
-- Azpiegitura eta tresna digital komunak garatzea,
unibertsitatearen jarduera kudeatzeko eta
informazio sistema integratu bat garatzeko.
-- Azpiegitura eta tresna digital komunak garatzea
ikaskuntzarako.
-- Ekosistema Digitalaren garapena – M Campusa.
Proiektu honetan, 2020rako planteatu diren helburu
estrategikoak lortzeko beharrezko jarduerak aztertu,
diseinatu eta planifikatu dira, lau fakultateekin eta
MUrekin elkarlanean. Lehenengo emaitzak 2017-18
ikasturtean ikusiko dira.
Ekipamendu informatikoa berritzea: Informazio
sistemetan inbertsio garrantzitsua egin da
eta zerbitzarien azpiegitura berriztu da. Era
honetan, errendimendu handiagoa lortuko dugu
prozesamendu abiaduran eta sareko zerbitzuetara
sartzen. Era berean, zerbitzarien kopuru fisikoa
murriztean, energia kontsumoa ere murriztu egiten
dugu. Gaur egun, beste urte batzuekin konparatuz,
zenbatzeko gaitasun handiagoa lortzen dugu makina
fisiko gutxiagorekin.

·

EDUROAM sarea konfiguratzea: Informazio
sistemetan egindako konfigurazio honek parte
hartzen duten ikasle, ikerle eta erakundeetako
pertsonalak bere campusaren bitartez Internetera
konektibitatea izatea ahalbidetzen du eta
parte hartzen duten beste erakunde batzuk
bisitatzen dituztenean. Komunitate akademiko
eta ikerketakoarentzako egindako mugikortasun
ziurreko munduko zerbitzua da.

·

Eraikuntzak egokitzea: Eraikuntzen kudeaketa
lankidetzarekin 1. eraikuntzaren jardueraren
lizentzia eguneratzea lortu da. Gainera, beharrezko
egokitzapenekin hasi da 2. Eraikuntzaren jarduera
lizentzia eguneratzea lortzeko.

·

11. eraikuntza: 11. eraikuntzan egiteko dauden bi
planten obra proiektua egin da. Behin obrak 17-18
ikasturtean egindakoan 11. eraikuntzaren egokitzapen
osoa amaituko da.

·

Auditoria energetikoak: 56/2016 Erret Dekretuaren
arabera egin da auditoretza energetikoa eta
eraikuntzen hobekuntzako zenbait jarduera atera dira.
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·

ISO 17025 arauaren diseinua eta inplementazioa:
kalitatearen esparruan ISO 17025:2005 arauaren
diseinua eta inplementazioan lan egin da materialen
laborategirako ENAC (Ziurtagiriaren Erakunde
Nazionala) 2017ko otsailean.

·

UNIFIKAS aplikazio informatikoaren inplementazioa:
Lan arriskuak prebenitzeko kudeaketarako, UNIFIKAS
aplikazio informatikoaren inplementazioan lan egin da.
Gainera, gela eta laborategietara sartzeko pertsona,
makina eta beste kudeaketa aplikazio batzuen
integrazioan lan egiten ari da.

·

Mondragon Unibertsitatea Konet aplikazio mugikorra:
zeharkako zerbitzu guztiak Campus M proiektuan ari
dira lankidetzan eta zerbitzu berrien inplementazioan
jarduten dira app Konetean.

·

ERP berria (Enterprice Resource Planning): Enpresa
prozesuak, informaziora sarbidea hobetzea eta
erakundeko langileen artean informazioa partekatzeko
aukera optimizatzeko helburuaz, ERP berri baten
bilaketa eta azterketa hasi da 2017-18 ikasturtean
inplementatuko dena.

BITERI IKASTETXE NAGUSIA
Mondragon Goi Eskola Politeknikoak bere ostatu zerbitzua
eskaintzen die Mondragon Unibertsitateko ikasleei. 20162017 ikasturtean guztira 119 ikaslek egin zuten matrikula

erakunde honetan. Zehazki, lehen aldiz matrikulatutakoak
99 izan ziren, 13k berriro egin zuten, eta epe laburrerako
atzerriko ikasleak 7 izan ziren.
Euren ikasketak amaitzeko Mondragon Unibertsitatea
aukeratzen duten atzerritar ikasle taldeen garrantzia
azpimarratu behar dugu Ikastetxe Nagusian egiten
duten egonaldiak elkarbizitza aberasten baitu eta
beste errealitate eta kultura batzuk ezagutzeko aukera
baitira bertoko unibertsitateko ikasleentzako. 2016-17
ikasturtean talde hauek bisitatu gintuzten:

Horretarako, etxea lantaldeka antolatzen dugu,
eta erantzukizunak ikasleen artean banatzen dira.
Erantzukizun horien jarraipena taldekako eta banakako
tutoretzen bitartez egiten dute zentroko langileek.
Ildo horretan bertan, azpimarratu behar da Biteri
Ikastetxe Nagusiaren harreman akademikoa gero eta
inplikatuago dagoela unibertsitatearen komunitatean,
ondoren egiaztatu daitekeen bezala.

>> HEZKUNTZA FORMALARI LOTUTAKO JARDUERAK:
·
·
·
·
·

Iraila-urria: 28 mexikar 3 asteko egonaldian.
Iraila-urtarrila: 8 mexikar 5 hilabeteko egonaldian.
Iraila-urria: 22 frantziar hilabete 1eko egonaldian.
Maiatza: 19 ertamerikar 3 asteko egonaldian.
Ekaina-uztaila: 35 mexikar 3 asteko egonaldian.

Bestalde, ez dugu erakunde honen misioaren ikuspegia
galdu behar Ikastetxe Nagusia bezala aritzen garenean.
Bere helburua ikaslearen formazio akademikoa osatzea
da pertsona bezala bere osotasuna bilatuz. Ikasleekin,
eta, ondorioz, familiekin, izandako harremanaren bitartez
jasotako esperientziak erakusten du prestakuntza
prozesuari zuzenean eragiten dioten hiru eragileek bi
helburu oinarrizko partekatzen dituztela:
· Ikaslea egoki prestatzea.
· Ikasleak bizipen unibertsitario probetxugarria
edukitzea.

2016-2017 ikasturtean Biteri Ikastetxe Nagusiak 5. urtez
jarraian talde dinamiketan bere ezagutzen ekarpena
egin du mekanika titulazioko “Oinarri Metodologikoak”
ikasgaian, zentroko profesionalek diseinatutako “taldean
lan egitea” garatzeko moduluaren bidez, Arrasaten eta
Goierrin.
Gainera Biterik graduan inplementatu eta unibertsitate
ikasleen jarraipena hobetzeko esperientzia pilotua
garatzeko tutoretza akademikoen programa garatzeko
esperientzia pilotuan parte hartu du. Mekanikako 20
ikasleren jarraipena egin zen eta esperientzia pilotua
exekutatzeko izendatutako 8 irakaslek osatutako
taldearekin lankidetzan jardun zen. Emaitzak ikasleen
galdetegietan jasotako gogobetetzea ase zuen.

>> HEZKUNTZA EZ-FORMALARI LOTUTAKO JARDUERAK:
Eskolaz kanpoko jardueren espazioa, prestakuntzarako
eremu baliodun, dibertigarri eta eraginkor gisa sendotzen
ari da. Ikasleek eskatutako kreditu guztien %85 Biterik
egiaztatu ditu (85tik 72). Ildo horretan, aipatu daiteke
Biterikoak ez diren ikasleek euren kredituak eskatu eta
lortu dituztela.
Eskolaz kanpoko jarduerak:
Elkartasun arloa
·
·
·
·
·

Futbol solidarioa Ibaiondo ikastetxean.
Lan boluntarioa Arrasateko Eskola Publikoko Harrera
Gelan.
Haima: zuzeneko ekintza solidarioa Urgatzi adin
txikikoentzako zentroan.
Haima txiki: eskolako errefortzua famili etorkinen
haurrentzat.
Lankidetza San Juan de Dios ospitalearekin.
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·
·
·

Odola emateko hiru saio.
Boluntariotza Ibaiondo hezkuntza zentroan.
Boluntariotza Elkarhezitzen-en.

·

·

Sukaldaritza
zerbitzuaren
arduradunekin
koordinatzea, ikasleen elikadura eta zerbitzua bera
hobetzeko.
Larrialdietako taldearen barne antolaketa.

Arlo soziokulturala
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Ikasturte hasierako elkarbizitza Beizaman.
Estatuko Ikastetxe Nagusien arteko kirol topaketa
Madrilen.
Jolas-kirol irteerak: eskia, paintballa.
Mozorro lehiaketaren eta Tolosako inauterietarako
irteeraren antolaketa.
Bisita kulturala Astarbe sagardotegian.
Bertso afaria eta txokolatada.
Tertuliak:
-- “Clown-a norberaren ezagutza bide moduan”, Ana
Egiazabal.
-- “Euskadiko errealitate sindikala”, Joseba Villarreal.
-- “Euskal encounter eta zu”, Sabino San Vicente.
-- “Surfaren kultura”, Karmele del Teso.
-- “Mexiko, ikuspegi sozioekonomiko batetik”, ikasle
mexikarra.
-- “Munduko ekonomia”, Fernando Murgiondo.
Biteri ikastetxeak antolatutako jardueren barne eta
kanpo komunikazioa.
Bobo puntua ikasi eta neguko jantziak egitea.
Proiektu teknologikoen garapena diziplina askoren
artean “Makers” batzordetik.
Drift trikes-en diseinua eta fabrikazioa.

Ikasleen ordezkaritzaren arloa
·
·

·

Etxeko funtzionamendua eta jarduerak koordinatzea.
Batzorde desberdinetako ordezkariek erabakiak
hartzen dituzte Ikastetxe Nagusiko zuzendariarekin
batera Ikastetxeko Kontseiluaren bitartez.
Ikasturteari hasiera emateko ekitaldi akademikoa
antolatzea.

Kirol eta osasun arloa
·
·
·
·
·
·

Patinatzaile lasterketetarako entrenatzea eta
halakoetan parte hartzea.
Hilean behingo mendi irteerak, Euskal Herriko mendiak
ezagutzeko.
Lasterketa herrikoietarako entrenatzea eta halakoetan
parte hartzea.
Norberaren osasuna eta zaintza integrala.
Barneko kirol txapelketak.
Euskadiko Ikastetxe Nagusien arteko mus txapelketak.
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>> HEZKUNTZA INFORMALARI LOTUTAKO JARDUERAK:
Erantzukizunak hartuz hazteak gure garapen
pertsonalaren jabe eta atal aktibo sentiarazten gaitu.
Bai hori bezain garrantzitsua den beste osagai bat dago,
pertsonek ezartzen dituzten loturei dagokienez. Ildo
horretan, Biteriren nahia da komunitate unibertsitario bat
eratzea, non ikaslea lehendabizi lagunduta sentituko den,
eta ondoren parte aktibo. Helburua da unibertsitateko
kide bakoitza, taldean lan eginez eta balio kooperatiboak
barneratuz, komunitate horretako aktore bihurtzea.

ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK
Kirol zerbitzuaren helburua Eskolako ikasleen eta langileen
artean bizimodu aktiboa sustatzea da, instalazioak
hurbilduz eta hainbat jarduera fisiko eta kirolekoak egiteko
aukera eskainiz. Jarduerak egiteaz gain, kirol zerbitzua
zenbait proiektu lantzen ari da ikasleen eta langileen
kolektibo osoarentzat eskaintza eta komunikazio hobea
lortzeko, ekintzetan izena ematea errazten duen sistema
informatiko baten bitartez. Inguruko kirol erakundeekin
lankidetza hitzarmenak egiten ditu, ikasleek eta langileek
erraztasunak izan ditzaten haien instalazioetan eta
programetan sartzeko.

2016-2017 ikasturtean, 666 ikaslek parte hartu dute
honako jarduera hauetan (kontuan hartu barik osasunaren
asteko jardueretan izandako 300 parte hartzaileak, non
ez baitzen izen ematerik egon):
>> TXAPELKETAK
Antolatutako lehiaketetan: fakultate barruan,
fakultateen artean, Euskadin eta estatuan, guztira
382 ikaslek parte hartu dute. Era berean, 42 ikaslek
lehiatu zuten nazioarteko beste txapelketa eta torneo
batzuetan, hala nola: Kartinga, Surfa eta Zabalki
(nazioarteko pilota topaketa).
>> KIROL ETA OSASUN JARDUEREN SUSTAPENA
137 pertsonak parte hartu zuten:
A) IKASTAROAK ETA IRTEERAK
Hainbat ikastaro eta irteera planteatu ziren, non
ikasleek beste kirol modalitate batzuk ezagutzeko
edo ezagutzen zituztenak praktikatzeko aukera izan
baitzuten. Antolatu ziren ikastaroen artean batzuk:
surfa, eskalada, piraguismoa, kartinga eta eskiatzeko
irteerak; guztira, 126 ikaslek parte hartu zuten.
B) EGOERA FISIKOA HOBETZEA
Atal honetan, kontuan hartu dira jarduera fisikoa
egiteko gimnasio publiko nahiz pribatu batean izena
eman duten ikasleak, halako zentroekin ditugun
hitzarmenak aprobetxatuz. Guztira, 11 ikaslek eman
dute izena.

>> INSTALAZIOEN ALOKAIRUA ETA MATERIALAREN
MAILEGUA
Zerbitzu honek aukera ematen die ikasleei eta langileei
beren jarduera gogokoena beren kabuz egiteko, eta oso
harrera ona izan du; guztira, 84 pertsonak erreserbatu
edo alokatu dute materiala.
>> JARDUERA OSAGARRIAK
Atal honetan, berez norberak praktikatzerik behar ez duten
baina ariketa fisikoari lotuta dauden jarduera guztiak sartzen
dira, hala nola Laboral Kutxa Baskoniaren eta Eibar SDren
partidak ikusteko irteerak, argazki lehiaketak, jertsearen
diseinua… Halakoetan, 276 ikaslek parte hartu zuten.
Aipatzekoa da 300 ikasle baino gehiagok osasunaren
astearen barruan antolatutako jardueretan parte
hartu zutela. Kopuru hori ez zaie gehitu zerbitzuaren
adierazle orokorrei, halako jarduerak egiteko ez delako
derrigorrezkoa kirol zerbitzuan erregistratzea, eta,
ondorioz, ezin delako jakin beste jarduera batzuetan
parte hartu duten ala ez.
>> LANGILEEN PARTE HARTZEA
Kirol zerbitzuak Eskolako langileek kirola praktikatzea
bultzatu dute, ekintzak ordutegiek ematen zituzten
aukeretara moldatuz. Horrenbestez, 2016-2017
ikasturtean 89 langilek parte hartu zuten antolatutako
ekintzetan (72k langile moduan parte hartu zuten eta 17k
MUkide moduan –ikasle ohiak–).
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ORGANO SOZIALAK ETA ZUZENDARITZAKOAK
>> BATZAR NAGUSIA

>> ZAINTZA BATZORDEA

Batzar Nagusia bazkideen bilkura da, bere eskumeneko
gaien gainean eztabaidatzeko eta erabakiak hartzeko
eratua, eta bere lehendakaria Kontseilu Errektoreko
lehendakaria da. 232 lan bazkidek, 232 bazkide erabiltzailek
(ikasleak) eta 232 bazkide laguntzailek (enpresak) osatzen
dute.

Zaintza Batzordea kooperatiba zaintzeko eta
kontrolatzeko eginkizunez arduratzen den organoa da.
· Germán Albistegui
· Belén Cortabarria
· Aitzol Pico
>> KONTSEILU SOZIALA

>> KONTSEILU ERREKTOREA
Kontseilu Errektorea kooperatibaren kudeaketaz eta
ordezkaritzaz arduratzen den organo kolegiatua da.
· Lehendakaria: Juan Mª Palencia
· Lehendakariordea: Mª Asunción Sarrionandia
· Idazkaria: Idoia Irazabal
· Batzordekideak:
José Antonio Alustiza
Egoitz Arruti
Erik Aranguiz
Gonzalo Bueno
Carmelo Cortabarria
José Antonio De Frutos
Mikel Mendikute
Mattin Otxoa de Eribe
Amaya San Martín
>> KOORDINAZIO OROKORRA
Eskolaren jarduerak eta negozioak koordinatzen dituen
organoa da, eta MGEPeko lidergoa eta erantzukizuna
hartzen ditu bere gain eta Kontseilu Errektorea aholkatzen
du.
· Koordinatzaile nagusia:
Carlos García
· Koordinatzaile akademikoa:
Nekane Errasti
· Lanbide Heziketako Koordinatzailea:
Gorka Aretxaga
· Ikerketako koordinatzailea:
Roberto Uribeetxeberia
· Etengabeko Prestakuntzako koordinatzailea:
Gentzane Aldekoa
· Elektronikako eta Informatikako koordinatzailea:
Xabier Sagarna
· Mekanikako eta Industria Ekoizpeneko koordinatzailea:
Xabier Arrasate
· Zeharkako Sistema eta Zerbitzuetako koordinatzailea:
José Luis Larrabe
· Koordinatzaile finantzarioa:
Milagros Arregui
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Kontseilu Soziala lan bazkideak ordezkatzeko organoa
da, eta bere oinarrizko eginkizunak dira informazioa,
aholkularitza eta kontsulta.
· Gonzalo Abad
· Andrea Aginagalde
· Javier Arkauz
· Igor Azkarate
· Haritz Barrutia
· Nagore Elexpuru
· Mikel García
· Ander Goikoetxea
· Aitor Orue
· Elisabeth Urrutia
· Obdulia Vélez
· Iñigo Zendegi

KUDEAKETA TXOSTENA ETA ZERBITZUAK [ 45 ]

[ 46 ] PERSONAS

ENPRESA ETA ERAKUNDE
PUBLIKO LAGUNTZAILEAK

05

BAZKIDE LAGUNTZAILEAK:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

ABEKI COMPOSITES, S. L.
ALECOP, S. COOP
ALEJANDRO ALTUNA, S. A.
AUSOLAN, S. COOP.
ASMOBI, S. L.
COPRECI, S. COOP.
EKIDE, S. L.
ENERGÍA PORTÁTIL, S.A.
FAGOR AOTEK, S.COOP.
FAGOR ARRASATE, S. COOP.
FAGOR, S.COOP
FAGOR AUTOMATION, S. COOP
FAGOR EDERLAN, S. COOP
FAGOR ELECTRÓNICA, S. COOP.
FAGOR INDUSTRIAL, S. COOP.
FUNDACIÓN GIZABIDEA
GALLASTEGUI Y CIA, S. A.
GOIZPER, S. COOP.
IDEKO, S. COOP.
IKERLAN, S. COOP.
LABORAL KUTXA, S.COOP.
LANA, S.COOP.
LKS, S. COOP.
LKS INGENIERIA, S.COOP.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·

MONDRAGON, S.COOP.
MONDRAGON ASSEMBLY, S.
COOP.
ULMA AGRÍCOLA, S.COOP.
ULMA CONVEYOR
COMPONENTS, S.COOP.
ULMA C Y E, S. COOP.
ULMA EMBEDDED SOLUTIONS,
S.COOP.
ULMA FORJA, S. COOP.
ULMA HORMIGÓN POLÍMERO,
S. COOP.
ULMA MANUTENCIÓN, S.
COOP.
ULMA PACKAGING, S.COOP.
ULMA PACKAGING
TECHNOLOGICAL CENTER,
S.COOP.
ULMA SAFE HANDLING
EQUIPMENT, S.COOP.
ULMA SERVISIOS DE
MANUTENCIÓN, S.COOP.
GRUPO ULMA

ERAKUNDE PUBLIKO LAGUNTZAILEAK:
·

ARRASATEKO UDALA

·

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
-- Berrikuntza, Landa Garapen eta Turismo Saila.

·

EUSKO JAURLARITZA
-- Hezkuntza Saila.
-- Garapen ekonomiko eta Azpiegituren saila.
-- Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila.

·

GOBERNU ZENTRALA
-- Ekonomia, Industria eta Lehiakortasun Ministerioa.

·

EB: EUROPAKO BATZORDEA
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Loramendi, 4
20500 MONDRAGÓN
Tel. 943 79 47 00
Fax 943 79 15 36
info.mgep@mondragon.edu

www.mondragon.edu/eu

ENTITATE LAGUNTZAILEA:

