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Gizarteari eta gure enpresa eta erakunde eremuari sakon-
ki lotutako unibertsitatea gara, haiei bideratuta gaude. 
Ikuspegi horretatik begiratuta, jakin bagenekien 2007-2008 
ikasturtea planez, proiektuz, mugarriz eta ekitaldi oso esan-
guratsuz betetako urtea izango zela. Aurreikuspenak txiki 
gelditu direla esatea ez da gehiegikeria. Horregatik, eta 
iaz hamargarren urteurrena bete genuela kontuan hartuta, 
2007-2008 ikasturtea gure ibilbidean funtsezko mugarri 
izan dela uste dut. Garai baten eta berrien arteko muga 
markatu duelakoan nago. 

Alde batetik, Berrikuntzaren erronkari erantzunez, euskal 
erakundeek, Gobernua buru dutela, hainbat baliabide 
garrantzitsu eta berriak abian jartzea ahalbideratu dute, 
hala nola, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal 
Kontseilua, Innobasque Berrikuntzaren Euskal Agentzia 
edota Ikerbasque fundazioa, besteak beste, non modu akti-
boan eta konprometituan parte hartzen dugun. Herriaren 
aldeko apustua da, beste batzuetan baino hobeto presta-
tua egonagatik ere munduko finantza-sisteman izandako 
lurrikararen eragina nabaritu baitu, hein handiagoan edo 
txikiagoan. Gutako gehienok ez genuen halakorik espero 
duela urtebete. Ezusteko fenomeno hori joan den ikastur-
teko protagonista nagusien artean sartu beharko dugu, 
etorkizuna baldintzatuko baitu nahitaez.  

Era berean, duela urtebete tramitazio-prozesuan zen 2007-
2010 Euskal Unibertsitate Plana.  Euskal Unibertsitate 
Sistemaren Legea antolatu eta garatzeko tresna nagusietako 
bat denez plana funtsezkoa da. Parlamentuko tramitea gain-
ditu ondoren, Unibertsitate Plana aurrerapauso garrantzit-
sua da lehengo egoerarekin alderatuz gero, hainbat urteko 
ikuspegia hartzen duelako kontuan eta hiru unibertsitateen-
tzako zuzkidura ekonomiko hobeak aurreikusten dituelako. 
Lehen urrats horri duen balioa ematen diogu, eta ibilbide 
luzeagoaren hasiera izan dadila espero dugu. Modu horretan 
Euskal Unibertsitate Sistemak era indartsu eta bateratuan 
garatzeko aukera izango du, Unibertsitate Ez-publikook ahal 
dugun neurrian garatzeko nahikoa baliabide izan ditzagun. 

Halaber, 2007-2008 ikasturtean onartu dute titulazio berriei 
dagokien Errege Dekretua, eta gertakari horrek ere eragi-
na izango du datozen urteotan. Estatuko unibertsitateei 
Europako Goi mailako Hezkuntza Esparrura egokitzeko pro-
zesuaren ateak zabaldu dizkie Dekretuak. Europa mailako 
prozesua da, eta helburu ditu zaharkitutako unibertsitate-
egiturak eraldatzea, gehiegizkoa eta interbentzionista den 
legedia gainditzea, eta funtzionariotzarako gehiegizko joera 
duen irakasleriaren ikuskerarekin apurtzea. Izan ere, horrek 
guztiak nahikoa egokitu gabeko unibertsitateak sorraraz-
ten ditu, gaur egun munduak eta gizarteak eskatzen diete-
na emateko malgutasunik ez dutenak.

Eztabaidak sarritan azaleko gaien ingurukoak izan dira, eta 
horiek alde batera utzita, Europako Goi mailako Hezkuntza 
Esparrua eraldaketa sakonari heltzeko proposamena da 
Europako unibertsitate askorentzat eta benetako aukera 
Espainiako unibertsitate-sistemarentzat.

Gure unibertsitatearen ezaugarriak direla-eta, Europako 
Goi mailako Hezkuntza Esparruaren proposamenetako asko 
hurbilekoak ditugu, besteak beste, irakaskuntzaren kalitatea 
etengabe hobetzea eta bermatzea, irakasleen eta ikasleen 
arteko hurbiltasuna, erantzukizunen eta emaitzen exijentzia 
sistematikoa, enpresa eta erakundeen beharrei erantzutea 
edota ikasketak burutu dituzten ikasleak lehenbailehen lan-
mundura sartzea.

Egokitze-prozesua ez da erraza izan, ez erosoa ere. Lan mar-
dula izan da. Azpimarratzekoa da egokitutako titulu berriak 
horren epe laburrean prestatzeko eta aurkezteko egindako 
lana. Euskal unibertsitateen artean lehenak eta bakarrak 
izan gara gure tituluak Europako esparrura egokitzen. Gure 
unibertsitateak duen jarreraren erakusgarri izan da eta harro 
gaude.

Azkenik, Europako Goi mailako Hezkuntza Esparrua alde 
batera utzita, 2007-2008 ikasturteko hitzordu garrantzit-
suenetakoa 2009-2012 Plangintza Estrategikoa lantzea 
izan da. Unibertsitate mailan buru-belarri aritu gara, eta 
fakultate bakoitzak ahalegin eta ilusio gehiago bideratu du 
lan horretara. Izan ere, hausnarketa estrategiko serio eta 
arduratsuak berebiziko garrantzia du gure etorkizun hurbi-
lena diseinatzerako orduan, eta horren 
gertukoa ez den etorkizuneko bidea 
markatuko du seguruenik.

Pozgarri zaizkit bukatzear 
dagoen prozesu horretan izan 
dugun partaidetza maila, egin-
dako ekarpenak eta baita lortu-
tako konkrezio maila eta ikuspegi 
bateratua ere.
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MONDRAGON UNIBERTSITATEA unibertsitate gaztea da, 
1997an sortua eta irakaskuntzan eskarmentu handiko eta 
ibilbide luzeko hiru hezkuntza-kooperatibek bultzatu zuten: 
Mondragon Goi Eskola Politeknikoa ‘Jose M. Arizmendiarrieta’ 
Koop. Elkartea., ETEO Koop. Elkartea eta Irakasle Eskola 
Koop. Elkarteak.

1943an hasi zen lanean Goi Eskola Politeknikoa, aita 
Jose Maria Arizmendiarrietak –Arrasateko kooperatiben 
sustatzaileak– bultzatuta. Gizarte-garapeneko mugimendu 
bat abiarazi zuen ikastetxe hark: gazteen trebakuntza oinarri 
hartuta, enpresa-sorrera bultzatu zuen, lankidetzaren bidez 
betiere. Lehenbiziko kooperatiba Fagor Koop. Elkartea 
izan zen 1956an eta ondoren,1959an Lankide Aurrezkia 
(Euskadiko Kutxa); geroztik kooperatiba ugari egin dira. 
Industria, banaketa eta finantza alorretako kooperatibek 
eta hezkuntza-sistemak, MONDRAGON UNIBERTSITATEA 
buru duela, osatzen dute gaur egun MCC Korporazio 
Kooperatiboa.

Goi Eskola Politeknikoaren ingeniaritza eta ikerkuntza 
teknologikoko jarduerak mekanika, elektronika, informatika, 
diseinu industrial, antolakuntza eta telekomunikazio alorretan 
banatzen dira.

Gaur egun, bi campus ditu Gipuzkoan: jatorrizkoa Arrasaten 
eta 2001ean Ordizian irekitakoa.

Oñatiko Enpresa Zientzien Fakultatea 1960an hasi zen 
lanean, aita Jose M. Arizmendiarrietak bultzatutako gazte-
talde baten ekimenez.

Administrazio eta enpresa alorretako trebakuntza ematea 
izan du eginkizun nagusia fakultate horrek, batez ere 
enpresen kudeaketa, administrazio eta zuzendaritza arloetan, 
baita zuzendaritza-idazkaritzakoan ere.

Bi campus ditu Gipuzkoan horrek ere: jatorrizkoa Oñatin eta 
2003ko apirilean Irunen inauguratu zen Bidasoaldekoa.

1978an sortu zen, Eskoriatzan, Irakasle Eskola, gaur egun 
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultate bihurtua. 
Irakaskuntzarako profesionalak prestatzea zuen hasieran 
helburu baina gero, giza zientzietara ere hedatu da: enpresa 
eta erakundeetan giza faktorea kudeatzeko prestakuntza, 
psikopedagogia eta berriki, ikus-entzunezko komunikazioa.

Helburu bikoitza du, hortaz, fakultate horrek: batetik, jakintza 
eta gaitasunak haienganatuz gazteak hezi behar dituzten 

gizon-emakumeak trebatzea eta bestetik, enpresetako giza 
harremanen eta komunikazioen alorrean kudeaketa eta 
koordinazio lanak egiteko profesionalak prestatzea.

Bestalde, zenbait enpresa eta erakunde laguntzaile ere 
baditu MONDRAGON UNIBERTSITATEAk. Azpimarratzekoak 
dira ikerkuntza teknologikoaren alorrekoak diren IKERLAN eta 
IDEKO; biak ere izen handikoak nazioartean eta ezinbestekoak 
Unibertsitatearen antolakuntza-sisteman.

Azkenik, Corporación MONDRAGÓN kooperatiba-taldearen 
laguntza, talde horretako kide da Unibertsitatea, ere badu. 
ULMA Taldea Koop. Elkartearena, Gizabidea Fundazioarena 
eta Debagoieneko Mankomunitatearena. Unibertsitatearen 
bazkide laguntzaileak dira aipatutako guztiak.

1.
Historia
pixka bat
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2.1. Graduko eskaintza
MONDRAGON UNIBERTSITATEKO 2007-2008 ikasturteko 
graduko eskaintza 26 titulaziok osatu dute. Goi Eskola 
Politeknikoak (GEP), bere Arrasate eta Ordiziko campusetan 
guztira 12 titulazio eskaini ditu arlo teknikoan: Enpresa 
Zientzien Fakultateak (EZF), bere Oñatiko eta Irungo campusetan 
guztira 4 titulazio eskaini ditu enpresa kudeaketa arloan eta, 
Hezkuntza, Komunikazio eta Humanitate arloetan, HUHEZIk, 
bere Eskoriatzako campusean 10 titulazio eskaini ditu.

2.
Txosten 
Akademikoa

Era berean, dagoeneko 3 dira MONDRAGON UNIBERTSITATEAK 
eskaintzen dituen diploma bikoitzak: Industri Ingeniaritzan 
bi, Nanteseko Ecole Central-arekin eta Toulouse-ko INSArekin 
batera eta, Automatika eta Industri Elektronikan Ingeniaritzan 
beste bat, Toulouse-eko ENSEEIHT-arekin batera.

Bestalde, 2007-2008an zehar Goi Mailako Hezkuntza Esparrura 
egokitutako titulazioen diseinuan lan handia egin da. Zehazki, 
Goi Eskola Politeknikoak eta Enpresa Zientzien Fakultateak 
6 GRADU berri diseinatu dituzte, 2008-2009 ikasturtean 
ezartzeko.

TITULU OFIZIALAK    EZARTZE-MAILA     

GOI ESKOLA POLITEKNIKOA

1. ZIKLOKO IKASKETAK  1.a 2.a 3.a PFC  
Industri Diseinuan Ingeniaritza Teknikoa
Sistemen Informatikan Ingeniaritza Teknikoa
Mekanikan Industri Ingeniaritza Teknikoa
Industri Elektronikan Ingeniaritza Teknikoa
Telematikan Ingeniaritza Teknikoa
Telekomunikazio Sistemetan Ingeniaritza
Kudeaketa Informatikan Ingeniaritza Teknikoa      
2. ZIKLOKO IKASKETAK     4.a 5.a PFC
Informatikan Ingeniaritza
Industri Ingeniaritza
Telekomunikazioetan Ingeniaritza       
2. ZIKLOKOAK BAKARRIK DIREN IKASKETAK  1.a 2.a PFC   
Industri Antolakuntzan Ingeniaritza
Automatika eta Industri Elektronikan Ingeniaritza      

ENPRESA ZIENTZIEN FAKULTATEA

1. ZIKLOKO IKASKETAK  1.a 2.a 3.a PFC  
Zuzendari Idazkaritza
Enpresa Zientziatan Diplomatura  
ZIKLO LUZEKO IKASKETAK  1.a 2.a 3.a 4.a PFC 
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Lizentziatura      

 HUMANITATE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA

1. ZIKLOKO IKASKETAK  1.a 2.a 3.a   
Irakasletza. Haur Hezkuntza espezialitatea
Irakasletza. Hezkuntza Berezia espezialitatea
Irakasletza. Atzerriko Hizkuntza espezialitatea
Irakasletza. Heziketa Fisikoa espezialitatea
Irakasletza. Lehen Hezkuntza espezialitatea
Irakasletza. Entzumena eta Mintzaira espezialitatea      
2. ZIKLOKOAK BAKARRIK DIREN IKASKETAK  1.a 2.a    
Psikopedagogian Lizentziatura      
ZIKLO LUZEKO IKASKETAK  1.a 2.a 3.a 4.a  
Giza Zientziatan Lizentziatura
Ikus-Entzunezko Komunikazioan Lizentziatura

GRADUKO ESKAINTZA AKADEMIKOA

Lehendik martxan zeudenak Berriak



2.2. Graduko eskaintza
Inguruko enpresekin duen harreman estu eta etengabearekin eta 
20tik gorako eskarmentuarekin, MONDRAGON UNIBERTSITATEA 
erreferentea da graduatu-ondoko ikasketetan eta prestakuntza 
iraunkorrean.

Graduatu-ondoko ikasketek jardunean dauden profesionalen eta 
gazte tituludunen espezializazioa eta garapen pertsonala dute 
helburu, ondoko ezagutza-arlo hauetan: kudeaketa, teknologia, 
informatika edo logistika, besteak beste.

2007-2008 ikasturtean MONDRAGON UNIBERTSITATEAk 
graduondoko 2 ikastaro berri jarri ditu martxan:

- Enpresaren Kudeaketa Integrala Microsoft Dynamics AX-rekin. 
- Kooperatibagintzan Unibertsitate Aditu Titulua.

Horrela, guztira 20 izan dira graduondoan eskainitako titulu 
propioak eta etengabeko prestakuntzako ikastaroekin batera, 
20.000 ordu baino gehiago eman ditu unibertsitateak.

Hirugarren zikloari dagokionean, 2007-2008an guztira 141 
ikasle matrikulatu dira eskainitako 8 doktoretza programetan. 

Enpresen zuzendaritza-garapen premiei konponbide integrala 
ematearren, bestalde, hor dugu Negozio Eskola ere (MONE), 
MONDRAGON UNIBERTSITATEAk, Corporación Mondragón-ek 
eta LKSk bultzatua. Besteak beste, MBA-Executive eskaintzen 
du MONEk.

Hona hemen MONDRAGON UNIBERTSITATEAren 2007-2008 
graduondoko eskaintza:

              IKASKETEN EZARTZE MAILA   

MASTER ETA UNIBERTSITATE ADITU IKASTAROAK
Enpresa Zuzendaritzako Masterra– MBA
Enpresa Zuzendaritzako Masterra– MBA Executive
Banka eta Burtsako Masterra- MBB
Enpresa Informazio Sistemetako Masterra- MSI
Enpresa Proiektuen Zuzendaritzako Masterra
Enpresa Kooperatiboen Kudeaketa Master Ofiziala
Bazkide Kooperatiboen Garapena Master Ofiziala
Ekoizpen Zuzendaritzako Masterra
Laneko Arriskuen Prebentzioko Masterra
Logistika Integraleko Aditu Ikastaroa
Logistika Integraleko Masterra
Proiektu Kudeaketako Aditu Ikastaroa
Automobilismoko Lehiaketetarako Espezializazio Teknikoko Masterra - METCA
Galdaragintzazko Berrikuntza Teknologikoa - iCasT Masterra
Cisco Sareen Konfigurazioko Aditu Ikastaroa
Segurtasun Informatikoko Aditu Ikastaroa
Garapen Pertsonaleko eta Taldeen Gidaritzako Masterra
Hizkuntzen Kudeaketako Aditu Ikastaroa
Euskal Kulturgintzaren Transmisioan Unibertsitate Aditu Ikastaroa
Gaitasun Pedagogikoko Aditu Ikastaroa
XXI. Mendeko Hezkuntzaren Erronkak: Kulturartekotasuna eta Eleaniztasuna Master Ofiziala
Kulturartekotasuna eta Eleaniztasuna Unibertsitate Aditu Ikastaroa.
Ikerketa Hezkuntzaren Eremuan Master Ofiziala

IKERKETA MASTER OFIZIALAK ETA DOKTORETZA PROGRAMAK
Automatika eta Elektronika
Portaera Mekanikoa eta Materialak
Informazio eta Komunikaziorako Teknologia Berriak
Eragiketa Zuzendaritza eta Berrikuntza Teknologikoa
Kooperatiba-Enpresen Kudeaketa
MBA-Enpresa Zuzendaritza
Ikerketa Hezkuntzaren Eremuan
Garapen Sozio-Kooperatiboa

GRADUONDOKO ESKAINTZA AKADEMIKOA. MONDRAGON UNIBERTSITATEAREN TITULUAK

Lehendik martxan zeudenak Berriak

2006-2007 2007-2008

Txosten Akademikoa
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2.3. Matrikulatutako ikasle-kopurua
2007-2008 ikasturtean, 3.707 ikasle matrikulatu ziren 
MONDRAGON UNIBERTSITATEAn. Kopuru horretatik, 3.248 
ikaslek lehen eta bigarren zikloko ikasketak egin zituzten; 
459 ikaslek berriz, hirugarren zikloko eta graduondoko 
ikasketak.

MATRIKULATUTAKO IKASLE-KOPURUAREN BILAKAERA

FAKULTATE BAKOITZEKO IKASLE-KOPURUA

2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008

 4.128 4.002 3.921 3.684 3.707

  EPS FCE FHCE

  55% 15% 30%
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Duela zortzi urte hasi ginen eratzen Mendeberri, MONDRAGON 
UNIBERTSITATEAren hezkuntza-eredu, goi-irakaskuntzako 
desafioei erantzuteko. Horrenbestez, aurrera egin dugu Europako 
Konbergentzia helburuak betetzen.

Hauek dira Mendeberriren helburu orokorrak:

- Enpresaren eta gizartearen gaur egungo premietara egokitzea 
MONDRAGON UNIBERTSITATEAren hezkuntza-eredua.

- Enpresa eta erakundeek eskatzen duten maila profesionala 
lortzea.

- Ikasleari ematea ikaskuntzaren protagonismoa eta 
erantzukizuna.

Azkeneko urteetan MONDRAGON UNIBERTSITATEAK garatutako 
MENDEBERRI hezkuntza-ereduari ezker, 2007-2008an GRADUKO 
6 titulazio berri diseinatu dira, 2008-2009 ikasturtean ezarri asmoz. 
Horrela, eskaintza akademikoa Europar Esparrura egokitu duen 
lehenengo unibertsitatea da MONDRAGON UNIBERTSITATEA. 
Egokitzapen honek agerian utzi du gure Unibertsitatearen izaera 
berritzaile eta aitzindaria.

Zalantzarik gabe, Unibertsitatearen apusturik garrantzitsuenetako 
bat izan da eta, bere helburua, enpresa eta erakundeetan 
sortzen ari diren premia eta aldaketei erantzutea da. Hala, 
premia eta aldaketa horiek derrigorrez eskatzen zuten hezkuntza-
eredua goitik behera aldatzea. Era horretan, aurrea hartu zion 
MONDRAGON UNIBERTSITATEAk Europan goi-mailako hezkuntzari 
begira bultzatutako erronkari.

Behin hezkuntza-eredua aldatzeko beharra hautemanda eta aldaketa 
hori ikasprozesuan gauzatzeko metodologia aplikatuta, azken 
urratsa baino ez zen falta Europara hurbiltzeko bidean: eskaintza 
akademikoa egokitzea. Hori errealitate bihurtu da jada 2007-
2008 ikasturte honetan. Hala, MONDRAGON UNIBERTSITATEAk 
egindako ahaleginari esker, ikasleek, europar esparruan sartzeko eta 
bikaintasunean trebatzeko aukera paregabea dute.

Hezkuntzaren berringeniaritza
Eredu berriak oso eredu desberdina du ohiko irakaskuntzaren 
aldean. Ereduaren azken helburua ikasleak gaitasun pertsonal, 
sozial eta profesionaletan trebatzea da, lan-munduaren erronka 
berriei aurre egiteko. Horrela, hezkuntzaren ardura bereganatzeko, 
taldean lan egiteko, proiektuak zuzentzeko, erabakiak hartzeko, 
negoziatzeko eta komunikatzeko gauza izango diren pertsonak 
izango dira.

Hitz gutxitan, ezagutzaren transmisioa eta irakaslearen 
protagonismoa oinarri zituen irakaskuntza-eredu klasikoa atzean 
utzi eta gaitasunak, ikaslearen autonomia eta beste gaitasun 
batzuen garapena oinarri dituen beste irakaskuntza-eredu 
bat bereganatzea du helburu sistema berriak. Sistema horrek 
ikaslearen parte-hartzea, lankidetza eta erantzukizunak hartzea 
sustatzen ditu. Horren arabera, ikaslea hezkuntza-prozesuaren 
erdigunean dago, eragile proaktibo bihurtzen da.
 
Prestakuntza teknikoarekin batera, hezkuntza-eredu berriaren 
beste zutabe garrantzitsu bat trebetasunak, gaitasunak eta balioak 
garatzea da, hau da, ikasleak zeharkako gaitasunak hartzea, 
ikuspegi teknikotik ez ezik, pertsonaletik ere hezkuntza hobea 
ziurtatzeko. Liderra izateko, taldean lan egiteko, komunikatzeko 
eta ekintzaile izateko gaitasunak dira horiek. Horrez gain, eredua 
hirueleduna da eta, hortaz, ikasprozesuaren bukaeran, ikasleak 
bere lan-jarduera, gutxienez, euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez 
aurrera eramateko gauza izan behar du. Halaber, informazioaren 
eta komunikazioaren teknologia berriek eskainitako aukerak 
osorik erabiltzen dira eredu berrian.

Sei eredu berri
Atalaren hasieran aipatu bezala, 2007-2008an 6 izan dira 
Unibertsitateak diseinatutako GRADUko titulazioak, 5 
ingeniaritzaren alorrekoak eta bestea, enpresa zuzendaritza eta 
administrazio alorrekoa.

3.
MENDEBERRI – Goi 
Mailako Hezkuntzaren 
Europar esparrua
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4.
Ikerketa eta 
Garapena
MONDRAGON UNIBERTSITATEAn, I+Gko jarduera ez da 
ezagutza berria sortzera mugatzen. Izan ere, xedea irakasten 
dituzten karreretako ezagutzak eta horrela eskatzen dioten 
erakundeei ematen dizkien berrikuntza-zerbitzuetan aplikatzea 
lortu nahi da. Unibertsitateak ulertzen du hiru jarduerak 
(irakaskuntza, ikerketa eta transferentzia) integratzea dela 
bertan eskaintzen den irakaskuntzaren kalitatea hobetzeko 
eta gizartearekiko duen konpromisoa betetzeko modurik 
eraginkorrena.

Ikerketa-eredu kolaboratzailea
Ikerketa-eredu kolaboratzaileak ikerketaren lerrokaduran 
oinarritzen ditu bere printzipioak, orientatutako oinarrizko 
ikerketatik berrikuntzara. Bertan, hiru eragile nagusik 
hartzen dute parte elkarlanean, alegia: Unibertsitateek, 
zentro teknologikoek eta enpresek –azken horiek I+Gko 
enpresa-unitateen bitartez–. Lerrokadura horrek masa 
kritiko ikertzailearen sorrera errazten du –ikerketa bikain 
baten garapenerako beharrezkoa dena–, baita, dinamika 
berritzailerako eta enpresa eta zentro teknologikoetako 
etorkizuneko ikertzaileen prestakuntzarako eta trebakuntzarako 
funtsezkoak diren unibertsitateen eta enpresen arteko 
hurbiltzea ere.

Filosofia honi jarraituz, 2007-2008 ikasturtean, MONDRAGON 
UNIBERTSITATEAk bere 10 ikerketa lerroetan ikerketa jarduera 
sustatzen jarraitu du. Horrek, batez beste, irakasleen 
dedikazioa ikerketa eta berrikuntzan %34koa izatea eragin 
du 2007-2008 urtean.

Unibertsitateak proiektu askotan parte hartu du: MONDRAGON 
taldeko Zientzia eta Teknologiaren Planean, Eusko Jaurlaritzaren 
programetan, Industria Saileko programetan, Hezkuntza 
Saileko deialdietan, Gipuzkoako Foru Aldundiko programetan, 
Estatu mailako deialdi ezberdinetan, non, nabarmentzekoa 
den Izaera berezi eta Estrategikoko 2 proiektu zuzentzen 
dituen Estatuko Unibertsitate bakarra dela MU, eta Europako 
hainbat proiektutan, horietatik bat Goi Eskola Politeknikoak 
lideratuta.

Funtsean ikerkuntza zientifiko eta aplikatua bultzatzean 
zentratutako ikerketa jarduera horrek hirugarren zikloari ere 
eman dio bultzada: tesi kopurua gehituz doa eta doktoregaiak 
ere bai. Gainera, nabarmendu behar da horietako zati 
garrantzitsu bat enpresek finantzatuta daudela. Horrek 
erakusten du enpresak elkarlanean egindako I+Gren aldekoak 
direla argi eta garbi. 
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MONDRAGON UNIBERTSITATEAk ekintzailetasunaren 
aldeko apustua egin du, ikasleei ematen dien 
prestakuntzatik haratago joateko formula gisa. Horregatik, 
ikasleen eskura jarri ditu zenbait tresna eta plan integral 
bat, MONDRAGON EKITEN izendatu duena, ikasleen eta 
irakasleen artean ekintzailetasuna sustatzeko, eta horrela 
enplegua sustatzeko eta lehiakortasuna hobetzeko, 
enpresa-proiektuak bultzatzearen bidez.

2007-2008 ikasturtean antolatutako II. Topaketa eta 
Enpresa Ideia Berrien Lehiaketa, “Mondragon Ekiten” 
ekimenaren barruan kokatzen dira. Hori MUk eratutako 
enpresa-sehaska da, enpresak sortu aurreko faseak 
garatzearen bidez proiektuak testatzeko balio duena, eta 
horren ondoren proiektua martxan jartzeko.
 
2007-2008an 200 ikasletik gora izan dira 2.Topaketa 
honetan parte hartu duten Mondragon Unibertsitateko 
ikasleak. Horrek %400eko igoera suposatu du 1. 
edizioarekiko.

MONDRAGON EKITENek oinarri teknologikoa duten 
enpresentzat programa moduan ere funtzionatzen du, 
eta ikerketa-proiektuak egiten dituzten irakasleei dago 
zuzenduta, ikerketa-proiektuen bideragarritasuna eta 
etorkizuneko enpresa-proiektuak aztertzeko. 

Plano akademikoan, unibertsitateak Enpresa Proiektuen 
Zuzendaritzan Masterra du, zuzendarien eta ekintzaileen 
ezagutzak, trebetasunak eta jarrera finkatzeko. Era berean, 
Enpresen Zuzendaritza eta Administrazioa lizentziatura 
ere badu, Bidasoako campusean, Irunen, ematen dena 
eta ikaslearen ekintzaile-espiritua sustatzera zuzenduta 
dagoena. 

Gainera, eta Europar Esparrura egokitutako titulazio berrien 
testuinguruan, MONDRAGON UNIBERTSITATEA berrikuntza 
eta ekintzailetasunaren arloko GRADU berri baten diseinua 
landu du, 2009-2010 ikasturtean ezartzeko.

5.
Berrikuntza 
eta 
Ekintzailetasuna
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MONDRAGON UNIBERTSITATEAK hasieratik du ezaugarri 
nagusietakoa prestakuntza akademikoaren eta prestakuntza 
praktikoaren arteko lotura estua, enpresekin ditugun 
harremanak direla eta. Hona hemen nola gauzatzen diren 
harreman horiek:

– Ikerkuntza-proiektuak elkarrekin egiten dituzte 
unibertsitateak eta enpresak.

– Unibertsitatearen kudeaketa-organoetan hartzen dute 
parte enpresek.

– Etengabeko trebakuntza eskaintzen die unibertsitateak 
birziklatu eta jakintzak/gaitasunak eguneratu beharra 
daukaten enpresetako profesionalei.

Enpresen premia eta eskakizunen berri etengabe eta berehala 
jakiten duenez, hezkuntza-eskaintza egokitu egiten du 
unibertsitateak, baita ikasleen maila profesionala ere, eta 
bermatzen du ikasleen portzentaia handia, lana aurkitzerako 
orduan.

Hona hemen enpresa-unibertsitatea harremana bermatzen 
duten zenbait alderdi: 

– 260 enpresa eta erakunde eta 103.000 langile dituen 
talde handi bateko (MONDRAGON) partaide gara.

– Zenbait tresna daude enpresak eta unibertsitatea 
elkarrekin harreman estuan jarduteko:

Enpresek parte hartzen dute Unibertsitateko 
kudeaketa-organoetan.    MONDRAGON UNIBERTSITATEAk 
zenbait bazkide-mota ditu, zenbait ikastetxe, enpresa, 
zentro teknologiko eta bestelako erakunde. Horiek 
guztiek dituzte ordezkariak Unibertsitatearen kudeaketa-
organoetan, Zuzendaritza Batzordean eta Errektore 
Kontseiluan; hauen bidez zuzenean hartzen dute parte, 
haren kudeaketan eta erabakietan.

Ikasketen antolakuntzan ere badu eragina enpresen 
zuzeneko partaidetza horrek, zer premia eta eskari 
dauden berehala identifikatzeko. Horri esker, hezkuntza-
eskaintza eta ikasleen profil profesionala egokitu daitezke 
eta baita, bermatzen da ikasle gehienek berehala 
aurkituko dutela lana.

Elkarrekin egiten dira ikerketa-proiektuak: proiektu 
horiei esker, etengabe berritzen dituzte jakintzak 
Unibertsitateko irakasleek, eta lan-merkatuaren premien 
arabera egokitzen da eskaintza akademikoa.

6.
Unibertsitatearen eta 
enpresaren arteko 
harremana

Etengabeko trebakuntza: gizartearen aldaketek, 
jakintza, gaitasun eta trebezia berriak eskatzen dizkiete 
profesionalei. Inguruan duen gizarteaz jabeturik, 
MONDRAGON UNIBERTSITATEAk ahalegin handia egiten 
du etengabeko trebakuntzaren alorrean, eta egokitu/
handitu egiten du bere eskaintza arlo horretan. Hona 
hemen zenbait adibide:

- Graduondoko eskaintza: masterrak eta unibertsitate-
aditu ikastaroak jakintza alor guztietan.

- Ikastaro irekiak: iraupen laburrekoak, erdi-mailako 
koadroentzat, teknikari espezialista eta enpresetako 
langileentzat prestatuak, filosofia eta teknikarik 
aurreratuenak menderatu, bultzatu eta aplika ditzaten 
beren enpresetan.

- Eskariaren araberako ikastaroak: enpresa edo erakunde 
jakin batentzat prestatuak, hark eskatuta.

- Ikastaro aurreratuak: goi-mailako espezializaziokoak, 
200 orduz behekoak, lanean ari diren langileak 
birziklatzeko bereziki pentsatuak.

– Unibertsitatean ikasten ari den bitartean ikasleak 
enpresarekin izan behar duen harremana ere sartzen 
da gure ereduan, laneko giroa bertatik bertara ezagutu 
eta ikaskuntza praktikoa egiteko aukera ematen baitio. 
Hona hemen ikasleak horretarako dituen baliabideak:
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Praktikak enpresa eta ikastetxeetan: zenbait 
enpresa eta ikastetxetan egiten dituzte praktikak 
ikasleek, unibertsitatean jasotzen duten prestakuntzaren 
garrantzizko osagarria baitira.

Karrera bakoitzaren araberakoa izaten da praktiken 
iraupena. Dena den, kasu guztietan egiten dugu ikasle 
bakoitzaren zuzeneko segimendua praktikaldian irauten 
duen bitartean. Unibertsitateko tutoreak eta praktikak 
egiten ari den enpresa edo ikastetxeko arduradunak 
egiten dute segimendu hori. Kasu batzuetan, atzerrian 
ere egin daitezke praktikak, ikasleen mugikortasuna dela 
eta MONDRAGON UNIBERTSITATEAk sinatuta dituen 
hitzarmenei esker.

2007-2008 ikasturtean, 603 ikaslek egin dituzte 
praktikak.

Karrera-amaierako proiektuak: inguruko enpresa edo 
erakundeetan egiten du ikasleak karrera-amaierako 
proiektua. Karreran bereganatu duen jakintza praktikan 
jartzeko aukera bikaina izateaz gain, aukera ematen 
die horrek zenbait gaitasun eta trebezia garatzeko: 
talde-lana, komunikazioa, gidaritza, sormena, erabakiak 
hartzeko gaitasuna... Osagarri praktiko aparta da 
ikasketak amaitzeko.

2007-2008 ikasturtean, karrera-amaierako 467 proiektu 
egin dituzte MONDRAGON UNIBERTSITATEko ikasleek.
Urtebeteko iraupena izaten du proiektuak –lehen zikloko 
karrerei dagokienez, batez ere– edo lau hilabetekoa. 
Unibertsitateko tutore batek eta enpresako proiektu-
arduradunak kontrolatzen dituzte proiektu guztiak.

Enpresa eta sektore askotan egiten dituzte karrera-
amaierako proiektuak MONDRAGON UNIBERTSITATEko 
ikasleek. Hauetan, besteak beste: Fagor, Orkli, Kutxa, 
URSSA, JMA, Irizar, Eroski, Bellota, Euskadiko Kutxa, 
Aceralia, C.A.F., Orona, Mercedes-Benz, BBVA, Zahor, 
Sener, Ulma, LKS, Cegasa, Mapfre, Danobat, Ikerlan, 
Ericsson, Oracle, Tuboplast, Bosch-Siemens, ITP, Cikautxo, 
Maier...

Alecop-en lana egitea, ikasketak eta lana 
txandakatzea: MONDRAGON UNIBERTSITATEAk 
ikasleari eskaintzen dion beste aukera bat da, lan-girora 
hurbildu eta ikasketekin batera egun-erdiz lan egitea 
Alecop-en. Kooperatiba horri esker, MONDRAGON 
UNIBERTSITATEKO 3.500 ikaslek baino gehiagok ikasi 
eta lan egin dute, aldi berean, azken zazpi urteotan. 
Ikaslearen trebakuntzari laguntzeaz gain, ikasketak 
ordaintzeko diru-sarrera polita ekartzen dio aukera 
horrek ikasleari.

Unibertsitatearen eta 
enpresaren arteko harremana
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MONDRAGON UNIBERTSITATEko PTG Unitateak “Pertsona 
eta Taldeen Garapena” aurten bere jarduera jarraitu du eta 
bere partaidetza sendotu du Corporación Mondragón-en 
eta kanpo merkatuan, bai industria eremuan zein eremu 
sozialean.

Ikasturte honetan, PTG Unitateak MONDRAGON 
UNIBERTSITATEko programa desberdinetan hartu du 
parte. Enpresa Zientzien Fakultatean LADE 2. zikloan 
“Garapen Pertsonalerako Modulua” eman da. Bestalde, 
Enpresa Kooperatiboen Kudeaketa Masterreko ikasleek 
“Elkarrizketarako Konpetentzietan Formazioa” jaso 
dute. Gainera, fakultatean bertan irakasleei zuzendutako 
aholkularitza programa bat garatu dute, coaching batekin 
batera eta aldi berean, “Enpresa Proiektuen Zuzendaritza 
Masterrean” ikasleekin gidari lanak aurrera eraman dituzte 
PTG Unitatearen aholkularitzapean.

Beste bi masterretan ere parte hartu du PTG Unitateak: 
Otalora-MONEk eskaintzen duten “MBA Executive” 
masterrean eta Otalorak Eroskirako duen masterrean, bietan 
“Garapen Pertsonalerako Modulu” barnean elkarrizketarako 
konpetentziak landuz.

7.
PTG unitatea

“Talde Laneko Konpetentziak-TLK” programa eta “Lidergorako 
Konpetentzien Tailerra Corporación Mondragón-eko hainbat 
enpresetan aurrera eraman da, besteak beste: Maier taldea 
(MTC, Ferroplast,...), Danobat, Fagor Ederlan, Korporazio 
Zentroa eta LKS  Ingeniería.

Aurten 2008ko urtarrilean, 28 ikaslerekin hasiera eman 
zitzaion “Pertsonen Garapena eta Taldeetako Lidergoan” 
Aditu Ikastaroaren 3.edizioari. Partaide gehientsuak, 
zuzendariak eta taldeak kudeatzen dituzten pertsonak 
izan dira. Aurten, Gasteizeko eta Gipuzkoako Merkataritza 
Ganbarek eta Newfield Consulting izan dira kolaboratzaileak. 
MONDRAGON UNIBERTSITATEko irakasleek eman dituzte 
klaseak eta coach lanak ere egin dituzte; halaber, enpresa 
eta kontsultora ezberdinetako irakasleek ere parte hartu 
dute.
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MONDRAGON UNIBERTSITATEAk unibertsitatea bultzatzeko 
anbizio handiko plan bat diseinatu zuen. 2003-2008 
aldian garatu beharreko plana da, 18 milioi eurotik gorako 
aurrekontua duena, ezagutzaren gizarteak dakartzan 
erronka eta eskakizun berriei, eta geure irakaskuntza 
prozesuei nahiz Ikerketa eta Garapen jardueren beharrezko 
berrikuntza etengabeari erantzuna emateko. 

Planak helburu eta ekintza espezifiko sorta bat 
hartzen ditu barnean, eta hauek dira nagusiak: gure 
irakasleek doktore tesiak egitea sustatzeko programa, 
nazioartekotzearen kapitulua bultzatzea eta garatzea, eta 
irakasleen etengabeko prestakuntza eta hauen hizkuntza 
trebakuntza, Mendeberrik proposatzen duen eredu 
eleanitzaren baitan.

Horretarako, Corporación Mondragón-en VIII. Batzarrak 
ohi ez duen bezalako laguntza bat onartu zuen 2003ko 
maiatzean, plana aurrera eraman ahal izateko.

Sendotze Plana 2003-2004 ikasturtean jarri zen martxan, 
eta orduan abiatutako programak indartsu garatu dira 
azken 5 ikasturteetan. Azken ikasturteetan, ehundik gora 
izan dira programa ezberdinetan parte hartu dutenak, tesia 
garatzeko liberazioen bitartez, etengabeko prestakuntza 
eta hizkuntza prestakuntza programen bitartez, atzerrian 
egonaldiak eginez, etab. 

8.
Sendotze 
programa
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MONDRAGON UNIBERTSITATEA eta euskara, elkarri 
estuki loturik daude eta gizarteari begira, euskara gure 
Unibertsitatearen marka dela esan daiteke. MONDRAGON 
UNIBERTSITATEAn eta haratago joanda, unibertsitate 
esparruan erreferentzia izatea lortu dugu maila apalean 
bada ere. Erantzukizun handia daukagu hor eta erantzukizun 
honek, hainbat exijentzia ezartzen dizkigu.

Helburu horri erantzuteko unibertsitatean plangintza bat jarri 
dugu abian, MONDRAGON UNIBERTSITATEA osatzen duten 
hiru fakultateak biltzen dituena. Funtsean, unibertsitateko 
euskara planek printzipio hauek dituzte oinarrian:

- MONDRAGON UNIBERTSITATEA unibertsitate euskalduna 
da: komunikazio eta harreman hizkuntza nagusiki euskaraz 
da. Jarduera akademikoa ere euskaraz garatzen da, beste 
hizkuntza batzuekin batera.

- Beste hizkuntza batzuk erabiltzen dituen Unibertsitatea da. 
Gizarteari irekia eta gaur egun eskatzen diren profesional 
eleanitzak eta euskaldunak sortuko ditu.

- Hizkuntza politika garatzen jarraitu beharra dago. Aurreko 
bi printzipioak oinarritzat hartuta politika koherentea 
egituratu behar du unibertsitateak.

Printzipio hauei jarraituz, 2007-2008 ikasturtean zehar 
euskara planaren markoa eta egituraketa adostu da. 
Fakultate bakoitzak bere Euskara Batzordea du eta hainbat 
dira ikasturtean zehar bultzatutako ekintzak (formazio saioak, 

hizkuntzen ginkana, euskararen eguna, logo lehiaketa, 
euskararen blog-a, etab.). 

Halaber, MONDRAGON UNIBERTSITATEko Euskara Batzordea 
izeneko lan-taldea sortu da, fakultateetako egiteko nagusiak 
koordinatzeaz arduratuko dena. Era berean, talde honek bi 
batzorde ditu; alde batetik MONDRAGON UNIBERTSITATEko 
Zuzendaritza Batzordeak eta hiru fakultateetako euskara 
koordinatzaileek osatutakoa eta bestetik, Batzorde Operatiboa, 
fakultateetako eta errektoretzako kordinatzaileek eratuta.
 
Bestalde, 2008-2009an garatu beharreko helburuak 
identifikatu dira, ondorengoak nabarmenduz: 

- MONDRAGON UNIBERTSITATEAn euskara kudeatu eta 
sistematizatzea: unibertsitateko adierazleak finkatzea.

- Fakultateetako euskara planak hobetzeko eta berritzeko 
komunikazioa indartzea, kanpokoa nahiz barnekoa.

- Euskara  erakargarri egin eta jarduera ludiko bat 
antolatzea.

- Unibertsitateko hizkuntza politikaren garapenean lan 
egiten jarraitzea.

- Beste unibertsitate batzuekin elkarlana garatzea.

9.
Euskara
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Pasa den ikasturtean zehar ere, bere jarduerak nazioartera 
hedatzen jarraitu du MONDRAGON UNIBERTSITATEAk, 
bai ikerketa alorrean, non, gure Unibertsitateko 
irakasleek parte hartu dute zenbait ikerketa-proiektutan 
atzerriko unibertsitateekin, bai ikasleen mugikortasunari 
dagokionean, ERASMUS programa eta hiru fakultateen 
arteko truke-programen bidez.

Nazioarteko esperientziak balio erantsi handia ematen 
die ikaslearen prestakuntzari eta garapen pertsonalari, 
are gehiago gaur egun. Izan ere, XXI. mendean euskal 
gizarteak dituen desafioetan bereziki aipatu beharrekoak 
dira teknologien bilakaera eta merkatuen globalizazioa.

Programa horiei esker, unibertsitate-ikasketak osatu ahal 
ditu ikasleak, graduondoko ikastaroak, praktikak eta 
karrera-amaierako proiektuak Europa, Ipar Amerika eta 
Latinoamerikako zenbait herrialdetan eginez. Herrialde 
horietan euskal enpresek dituzten eskumendekoetan egin 
dituzte proiektuak ikasle askok.

2007-2008 ikasturtean, MONDRAGON UNIBERTSITATEKO 
110 ikaslek egin dituzte atzerriko unibertsitateetan, 
Europan eta Kanadan batez ere, ikasketen zati bat, 
bigarren zikloak eta hainbat alorretako masterrak eta 
doktoretzak.

Praktikei eta karrera-amaierako proiektuei dagokienez, 
aipatzekoa da 2007-2008an, 69 ikaslek egin zituztela 
atzerrian, Europa, Latinoamerika eta AEBetan batez ere. 
Bestalde, 50 ikasle inguru izan dira atzerritik MONDRAGON 
UNIBERTSITATEra ikastera etorri direnak.

Era berean, Truke programari esker, Mundukide Fundazioak 
antolatua MONDRAGON UNIBERTSITATEKO Humanitateen 
eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearekin elkarlan estuan, 
esperientziak trukatzen dituzte Hegoaldeko enpresa edo 
ustiategi txikiek eta Arrasateko kooperatibek, betiere 
gizarte-garapenaren ikuspegitik.

2007-2008 ikasturtean, MONDRAGON UNIBERTSITATEko 
12 irakasle inguru aritu dira ikerketa-lanak egiten atzerriko 
unibertsitateetan. Halaber, teknologia, komunikazioa, 
informazioa eta ingeniaritzari buruzko biltzar ugaritan 
hartu dute parte gure unibertsitateko irakasleek.

10.
Nazioarteko 
harremanak
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11.1. Kirol-zerbitzuen 
 jarduerak
Hiru fakultateetara eta horien campusetara bideratutako 
jarduera-programa koordinatzeaz gain, MONDRAGON 
UNIBERTSITATEko kirol-zerbitzua unibertsitateko lehiaketaren 
arloaz arduratzen da (MUko txapelketa, Euskadiko 
txapelketak, Espainiakoak, unibertsitate-kirolekoak), eta baita 
jarduera osagarrietaz ere (hitzaldiak, argazki-lehiaketak, kirol-
ikuskizunak ...). Gainera, proiektu berriak lantzen ditu eta 
zerbitzua etengabe hobetzeaz arduratzen da. 

Ikasturtearen barruan hiru ekintza aipagarri izan dira:  

- Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzordean aktiboki parte 
hartzea, Euskal Autonomia Erkidegoko Unibertsitate 
Kirolaren plangintza estrategikoaren garapenean parte-
hartuz.

- MONDRAGON UNIBERTSITATEKO kirol-zerbitzuaren www.
mondragon.edu/kirolak web orria sortu eta abian jartzea.

- Kirol-zerbitzuak antolatutako ekintzetan parte hartzeko 
izen-ematea web orriaren bidez egiteko sistema 
informatikoa lantzea.

2007-2008 ikasturtean ikasleek kirol-egitarauan izan duten 
partaidetza:

Osasuna sustatzeko arloa: 

Guztira 287 ikasle aritu dira arlo horretan (154 neska eta 133 
mutil). Ekintzen arabera honako hau izan da partaidetza:

- Prestakuntza-ikastaroak eta irteerak: 176 ikaslek (91 
neska eta 85 mutil) hainbat jardueretan hartu dute parte: 
capoeira, ur-bataioa, eskia, masajea, yoga, eskimotajea, 
kartinga, etab. Gainera, Alpeetara eskiatzera joateko 
irteera antolatu da hirugarren aldiz. Partaidetza handiagoa 
izan du eta gure eskaintza ere zabalagoa izan da. 

- Egoera fisikoa hobetzeko arloa: 116 ikasle (65 neska eta 
51 mutil) aritu dira aerobicean, spinningean, muskulazioan, 
etab.  

 

11.
Eskolaz kanpoko 
jarduerak

Lehiaketa-arloa:

MONDRAGON UNIBERTSITATEko txapelketa

Otsailaren 28an egin zen MONDRAGON UNIBERTSITATEA 
txapelketa, Arrasateko udal kirol-instalazioetan. Guztira 219 
ikaslek hartu zuten parte (47 neska eta 172 mutil) honako 
kirol hauetan: areto-futbola, saskibaloia, frontenisa, futbola, 
squasha, esku-pilota, etab. Partidak amaitzean 150 ikasle 
bildu ziren Biteri egoitzan eskaini zitzaien bazkarian.

Unibertsitate Kiroleko Euskadiko txapelketa

Euskal Herriko Unibertsitateak antolatu zuen txapelketa 
(Bizkaiko eta Gipuzkoako campusak), eta partidak Leioa, 
San Ignazio eta Donostia eta inguruetako kirol instalazioetan 
jokatu zituzten.
 
MONDRAGON UNIBERTSITATEAREN izenean guztira 115 
ikasle aritu ziren (29 neska eta 86 mutil) saskibaloian, 
futbolean, futbol 7an, areto-futbolean, errugbian, frontoi-
kiroletan eta xakean.
 
MONDRAGON UNIBERTSITATEA bigarren tokian sailkatu zen 
emakumezkoen saskibaloian Espainiako Unibertsitate Kiroleko 
txapelketetan parte hartzeko.  

Unibertsitate Kiroleko Espainiako txapelketa

MONDRAGON UNIBERTSITATEAREN izenean 29 ikasle aritu 
ziren: eskubaloian (13), mahai-tenisean  (2), badmintonean 
(1), esgriman (1), atletismoan (1), karatean (2), triatloian 
(4), igeriketan (2), arku-tiroan  (2) eta judoan (1). Almerian, 
Nafarroan eta Madrilen jokatu zen txapelketa. 
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Gipuzkoako Herri Kiroletako VI . Unibertsitate Txapelketa

Lehen sailkapen-fasean MONDRAGON UNIBERTSITATEKO 4 
taldek hartu zuten parte. 
 
Bigarren fasea Donostian egin zen eta HUHEZIko taldea izan 
zen irabazle.

MONDRAGON UNIBERTSITATEKO kirol-taldeak
 
Ikasturtean zehar bi talde aritu dira entrenatzen: MU-Ointxe 
gizonezkoen saskibaloi-talde federatua eta waterpolo 
taldea; saskibaloikoa Ointxe taldearekin aurrera eramandako 
lankidetzaren emaitza da.

11.2. Jarduera osagarriak 
MONDRAGON UNIBERTSITATEAaren 10.urteurrena ospatzeko 
Errealeko beteranoen eta MUko ikasleen eta langileen arteko 
hiru aldeko partida antolatu zuen kirol-zerbitzuak.

Era berean, VII. Argazki Lehiaketa antolatu zuen, “Kirola eta 
abiadura” gaiaren inguruan. Sei lan aurkeztu ziren.

Gainera, ohikoa denez, Tau-Baskoniaren partidak ikusteko bi 
txango antolatu zituen kirol-zerbitzuak (Tau Baskonia-CSKA 
Euroligako partida, eta Tau Baskonia-FC Barcelona ACBren 
finaleko 3. partida).

11.3.Kultura eta aisiako beste 
jarduera batzuk

MONDRAGON UNIBERTSITATEko kirol zerbitzuak berak 
eskaintzen dituen jardueren aukeraz gain, fakultate 
bakoitzak hainbat kultur jarduera eta aisiari lotutakoak 
antolatzen ditu, ikasleei, irakasleei eta oro har biztanle 
guztiei zuzenduta.

Goi Eskola Politeknikoa:

Kasu honetan, Biteri  Ikastetxe Nagusia da ikasturte osoan zehar, 
ekintza gehienak antolatzen dituena, batzordeka antolatzen 
diren ikasleen bitartez.

Artearen eremuan, esaterako, honako komisio hauek osatu 
dira, besteak beste: argazkigintza, funkya, break dancea, 
euskal dantzak, zineforuma, konboa, perkusioa, antzerkia 
eta umorea, motor-tunninga, plastika, rol-jokoa, etab. Ildo 
horretan, Pabeko eta Aturriko Lurraldeetako Unibertsitateak 
Baionan antolatutako lehiaketetan break danceko eta  funkyko 
taldeek parte hartu dutela azpimarratu beharra dago.

Barne-antolakuntzaren aldetik, berriz, ondorengo komisio hauek 
osatu dituzte ikasleek: audioteka, birziklatzea, prentsa-aretoa, 
informatika-gela, gimnasioa, etab. Orobat, boluntariotzaren 
eremu sortu berriari dagokionez, bi komisio eratu dira: bata 
osasunari buruzkoa eta bestea nazioarteko lankidetzari eta 
bidezko merkataritzari buruzkoa. Azpimarragarria da azken 
horrek bi esku-hartze proiektu antolatu dituela Tindoufeko 
sahararren errefuxiatu-esparruetako gerren eta minen 
biktimentzako zentro batean. Proiektu horiek 2008ko Pazko 
Astean gauzatu ziren. 

Horrez gain, hainbat kirol-lehiaketa ere antolatu dira, Euskal 
Herriko Ikasle-egoitza nagusien arteko  norgehiagoka 
antolatzeko eta burutzeko xedez. Deustuko kirol-instalazioetan 
izan zen norgehiagoka hori. Hala, besteak beste, futbolean, 
saskibaloian, esku-pilotan, frontenisean, palan, squashean eta 
areto-jolasetan jardun zuten ikasle parte-hartzaileek. 

Tertuliei dagokienez, guztira 23 antolatu dira, eta 460 ikaslek 
parte hartu dute horietan. Aurten,  Unibertsitateko irakasleez 
gain, honako pertsonaia hauek izan dira gurekin tertulietan, 
batzuk aipatzearren: José Luis Korta, Juan Mª Arzak, Eneko eta 
Iker Pou, Ander Vilariño, Joan Villadelprat, etab.

Bestalde, 10 ikastaro antolatu dira, eta 206 ikaslek parte hartu 
dute horietan. Aurtengo gaiak, besteak beste, ondorengo 
hauek izan dira: ahozko komunikazioa, gorputz komunikazioa, 
autoaren motorraren hastapenak, pobrezia, kiromasajearen 
hastapenak, lidergoa, magiaren hastapenak, aerobica eta beste 
batzuk. 

Unibertsitateko esparrutik kanpoko bizikidetza-eskaintza 
ere guztiz onuragarria da hainbat alderdi jorratzeko, hala 
nola taldeko partaide izatearen sentimendua. Norberaren 
garapenarekin eta talde-garapenarekin zerikusia duten 
gaitasun batzuk lantzen dira horietan, hezkuntza ez-formalaren 
eremuan, eta horiek guztiz esperientzia gogobetegarriak dira 
ikasleentzat. Irteera horietan 80 ikaslek parte hartu dute eta 
oso balorazio positiboa egin dute. 

Eskolaz kanpoko jarduerak
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Hala eta guztiz ere, alderdi ludikoa ere ez dugu alde batera 
uzten eta, alderdi horretan, jai ugari ere antolatzen dira, bai 
Gabonetan, bai udaberrian eta baita ikasturtearen amaieran 
ere. Horietan, arte-komisioek euren ahaleginaren emaitza 
erakutsi ohi diote ikasle-erkidegoari.

Enpresa Zientzien Fakultatea:

2007-2008 ikasturtean Kultura Taldeak egindako ekintzak 
honako hauek izan dira:

Odol Emaileak

Kultura Taldeak, urtero ohi den bezala, odol emaileak ekarri 
zituen urriaren 30ean eta 25 pertsona gerturatzu ziren.

Ciudad Juarezeko feminizidioa

Azaroan, Elkar Heziren bitartez Ciudad Juarezen gertatutako 
feminizidioaren inguruko hitzaldia izan genuen EZFan. 
Bertara “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” erakundeko 
bi emakume izan ziren elkar heziko bitartekari Maitane 
Igartuarekin batera. Hitzaldia oso arrakastatsua izan zen; 
50 bat ikasle eta langile bildu ziren.

Euskararen eguna

Abenduaren 3a, Euskararen Nazioarteko Eguna izanik, 
Euskararen eguna ospatu zen Oñatiko eta Bidasoako 
campusetan, hainbat ekintzekin: talo ikastaroa, esku pilota 
partiduak trikitiaren laguntzarekin eta bertso bazkaria.

Aste Kulturala

Apirilaren 14-18 bitartean izan zen EZFko aste kulturala eta 
hainbat ekintza ospatu ziren: pintxo lehiaketa, kalimotxo 
eta garagardo dastaketa, sextabaida, perkusio tailerra, 
Dugukolo dantza afrikar eta perkusioko erakustaldia, 
herri kirolak, bazkaria, mus txapelketa eta laburmetraila 
emanaldia, besteak beste.

Naro

Urtero bezala, Emakundek bideratzen duen Naro proiektuan 
parte hartu du Enpresa Zientzien Fakultateak. Emakumearen 
bilakaera lan munduan izeneko argazki erakusketa prestatu 
genuen, maiatzaren 12-16 bitartean Oñatiko campusean 
eta maiatzaren 26-30 bitartean berriz, Bidasoakoan.

Oñatiko eta Bidasoako campusetako jaia

Maiatzaren 16an ospatu zen jaia eta aurten 4.mailako 
ikasleak izan dira antolaketan aritu direnak.

Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea:

Ikasturte honetan, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien 
Fakultateak honako jarduera hauek egin ditu.

Literatura astea

Literatura Asteak 10.edizioa egin du 2008. urtean. Data 
berezia ospatzeko, literaturaren eremuan minoritarioa den 
genero bati eskaini diogu astea: POESIARI. Horrela, kokatu 
dugu poesía XXI. mendean eta gaur egungo gazteengan. 
Titulua honakoa izan da: “PlayStationaren belaunaldia? XXI.  
mendeko gazteak eta poesia”. Modu horretan planteatu den 
gaia zera da: poesia posible ote den eta nolako poesia egin 
daitekeen teknologia 
berrien garaian. 

Poesia idazle gazteak 
izan dira fakultatean eta 
musika kontzertua ere 
izan zen Klaustroan.
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Programa Truke

2007-2008 ikasturtean aurreko zortzi ekitaldietako ildoa utzi 
eta bestela planteatu zuten truke-programa   Mundukidek 
eta HUHEZIk. Martxoan Lankidetza kooperatiboari buruzko 
mintegia egin zen. Zazpi erakundek hartu zuten parte, 
garapen sozio-ekonomikoko prozesuak bultzatzeko 
helburuarekin Hegoaldean lankidetzan oinarritutako 
produkzio-jarduerak laguntzen eta sustatzen dituztenak. 
Eztabaidatu eta hausnartzeaz gain, sustapen-lanaren 
inguruko ikasketak, metodologiak eta tresnak elkartrukatu 
zituzten partaideek. Jardunaldia amaitzeko, Ekonomia 
solidarioa, Autogestioa eta Kooperatibismoari buruzko I. 
Biltzarra egin zen. Hamar hizlari eta ehun entzuletik gora 
bildu zituen ekitaldiak. Nazioartean ekonomia solidarioaren 
esparruan erreferentziazkoak diren hizlariak izan ziren 
partaideen artean: José Luis Coraggio argentinarra, Paul 
Singer brasildarra eta Luis Razeto txiletarra. 
 
Orientazio profesionala

“Komunikaldiak” jardunaldiaren iazko ekitaldia propio Ikus-
Entzunezko Komunikazio ikasleen lan-orientaziora begira 
antolatu zen. Ikasketak amaitzen zituzten Humanitateak-
Enpresako ikasleei berriz, ikasturtean zehar hitzaldi eta irteera 
berezi batzuk eskaini zitzaizkien.

Bestalde, ikasketak amaitzen zituzten Magisteritzako 
ikasleak, urtero bezala, orientazio profesionalari bideratutako 
“Orientazio astea” izan dute. Jardunaldi horietan bi 
orientazio mota eskaintzen zaizkie: ikasten jarraitzeko 
dituzten aukerak eta lanerako aukerak. Lanerako aukeren 
artean hiru enplegatzaile nagusien eskutik (Eskola Publikoa, 
Ikastolen konfederazioa eta Kristau Eskola) jaso dute zeintzuk 
diren sortuko diren beharrak eta zein den lana eskatzeko 
prozedura. Horrez gainera, euskalgintzari eta bolondres 
ekimenei lotutako lan esparrua ezagutzeko ere parada izan 
dute ikasleek. Bukatzeko, autoenplegurako argibideak ere 
eman zaizkie.

Euskara-batzordea eta hizkuntza-politika

Duela bi urte sortu zen Euskara Batzordea, unibertsitateko 
langileek eta ikasleek euskararen normalkuntza-prozesuan 
parte har dezaten; 2007-2008 zehar, helburu hori lortzeko 
ekintzak lantzen jarraitu du. 

Fakultatearen eguna

Hainbat ekitaldi egin ziren, eta urtero legez, unibertsitateko 
langile eta ikasle guztientzako bazkaria antolatu zen.   

Jardunaldiak

– Komunikaldien hirugarren ekitaldia burutu zen martxoaren 
5ean, Etorkizuneko komunikatzaileak izenburupean. 
Profesional ugari izan ziren hizlari HUHEZIn egun 
horretan.

– Maiatzaren 6, 7 eta 9an fikziozko film labur eta 
dokumentalen HUHEZINEMA lehiaketaren lehen ekitaldia 
burutu zen, Ikus-Entzunezko Komunikazioko 4. mailako 
ikasleek eta IK departamentuko irakasle batzuek antolatuta. 
Aurkezturiko 41 lanetatik 15 aukeratu zituen epaimahaiak 
lehiaketarako. Lan horiek Arrasateko KulturAte aretoan 
ikusi ziren maiatzaren 6an eta 7an; maiatzaren 9an, berriz, 
film sarituen proiekzioa izan zen areto horretan bertan.

– Ikasturtean zehar 8 zinema saio eskaini ziren fakultatean.

Eskolaz kanpoko jarduerak
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12.1. IKERLAN
IKERLAN Mondragon korporazioaren erreferente historikoa 
da ikerkuntzaren arloan, eta produktuen garapen integrala 
du espezialitate. 2007ko ekitaldian 19,1 milioi euroko diru-
sarrera bolumena izan du, horietatik 6,6 milioi ikerketa 
orokorreko eta estrategikoko proiektuei dagozkie eta 11,4 
milioi, berriz, enpresek kontratatutako I+G proiektuei. 
Azken atal hori % 8,6 hazi da aurreko ekitaldiko datuekin 
alderatuta.

Kontratupeko I+G proiektuen arloan, 2007an IKERLANen 
jarduera enpresekin batera produktu berritzaileak ekoiztera 
bideratu zen batez ere. Ildo horretan, kontratazioa 9,07 
milioi eurokoa izan zen. Lan horren osagarri izan ziren 
enpresa-prozesuen berrikuntzari lotutako kontratupeko 
kontratuak eta berrikuntza-azterketak, 2,37 milioi euroko 
kontratazioa ekarri zutenak. Kontratupeko I+G proiektuak 
batez ere EAEko enpresek eskatu zituzten. Horrela, 
kontratupeko proiektuen fakturazioaren % 87 EAEko 
enpresei dagokie. Halaber, azpimarragarria da IKERLANek 
duen partaidetza CENIT proiektuen esparruko  kontratupeko 
proiektuetan. Estatuko Administrazio Orokorraren INGENIO 
2010 ekimenaren baitan daude CENIT proiektuak, eta Estatu 
osoan orain arte onartu diren 47 proiektuetatik 10etan 
hartu du parte IKERLANek. 

Era berean nabarmentzekoa da Saiolanek eta IKERLANek 
aurrera daramaten elkarlana enpresa-jarduera berriak 
sustatzeko alorrean. Ildo horretan uztartu egin dituzte, 
batetik, Zentroaren know-how teknologikoa, eta bestetik, 
Saiolanek negozio-ideia eta aukerak antzeman eta enpresa-
jarduera bilakatzeko duen gaitasuna eta eskarmentua. 
2006an azterketa egin zuten microLIQUID spin-offa sortzeko 
aukeraren inguruan, merkatuari mikrofluidikako konponbide 
pertsonalizatuak eskainiko liokeena. 2007an proiektu horren 
bideragarritasun-azterketa burutu zuten. 

2007an IKERLANek toki esanguratsua betetzen jarraitu 
du EAEko ETORTEK programan aurreikusten diren erronka 
estrategikoetan. Horrela, aipatutako programako 8 
proiektutan hartu zuen parte beste horrenbeste esparru 
jorratuz: Mikroteknologiak, Erregai-pilak, Energia 
berriztagarriak, Material adimendunak, Hidrogenoa, 
Banatutako energia, Ingurumen-adimena eta Kudeaketa 
aurreratua. 

Aliantzen eta lankidetzen politikaren barruan azpimarratzekoa 
da IK4 research alliance elkarteko Zientzia eta teknologi 

12.
Atxikitako 
ikerkuntza-zentroak

unitateak sendotu egin direla. Unitateok bazkideen I+G+b 
baliabideak biltzen dituzte. Era berean nabarmentzekoa 
da MONDRAGON UNIBERTSITATEAREKIN aurrera daraman 
lankidetza estrategikoa. Ildo berea, Europako zentroekiko 
loturak sendotze aldera eta ikertzaileen mugikortasuna 
errazteko, eutsi egin zaie hainbat Ikerketa-zentrorekin 
zenbait esparrutan sinatutako lankidetza-akordioei:  Erregai-
pilak, Mikroteknologiak, Potentzia-elektronika, Software 
teknologiak, Komunikazioak, Sistema elektroniko txertatuak 
eta Pertsonalizazioa.  

Europa mailan gaur egun VI. Programa markoko 9 proiektutan 
parte hartzeaz gain, horietako biren zuzendaritza IKERLANen 
esku dago. Era berean, Zentroak EUREKA proiektuko 8 
proiektutan hartzen du parte, eta toki esanguratsua betetzen 
du ITEA Klusterrean. Proiektuoi esker Zentroak posizio 
ona du Europan Ingurumen-adimenean, Erregai-piletan 
eta Mikroteknologietan, eta eragin handia du etorkizun 
handiko bi aplikazio-esparrutan, hala nola Osasunarenean 
eta Energia berriztagarriei dagokienean. 2007an IKERLANek  
VII. Programa markoko 7 proiektu berri lortu ditu eta 
2008an jarriko ditu abian. 

IKERLANek bi egoitza ditu gaur egun: nagusia Arrasaten 
dago eta bertan biltzen ditu Produktu-garapenaren eta 
Diseinu eta Produkzio prozesuen unitateak; bigarrena 
Arabako Teknologi Parkean kokatuta dago, Miñaon, Energia 
unitatea hartzen duena. Jarduerak aurrera eraman ahal 
izateko 202 ikerlari eta teknikari ari dira bertan lanean, 37 
bekadunez gain. 
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12.2 IDEKO
IDEKO-IK4 teknologi zentroa 1986. urtean sortu zuen 
makina-erremintaren sektoreko enpresa talde batek, 
bereizgarritasuna Ikerketa+Garapenaren bidetik lortzeko 
helburuarekin. Ordutik, IDEKO-IK4 Fabrikazioaren alorrean 
erreferentzia sendo bilakatu da Estatuan, eta arlo jakin 
batzuetan baita nazioartean ere. Ikerketa-proiektuen 
emaitza diren teknologien transferentzia funtsezko 
osagaia da haren Berrikuntzaren kudeaketan, eta I+G+b 
zikloa ixten du. Zentroaren ibilbidearen oinarri izan da 
beti kudeaketa-sistema modernoa, erakundearekin batera 
hazi dena, eta uneoro Managementaren joera berrienen 
aldeko apustua egin duena (ISO 9000 ziurtagiria jarduera-
arlo guztietan edo 400 puntutik gora kanpo-ebaluazioetan 
EFQM eredua jarraituz). 

Ideko-IK4 zentroa haziz joan den heinean aldatu egin 
da enpresek bertan duten partaidetza.  Gaur egun 15 
enpresa-bazkide ditu IDEKO-IK4 zentroak, eta horietatik 
6 azken hiru urteotan sartu dira. 

IDEKO-IK4 zentroak erreferentzia izan nahi du bere 
ikerketa-eremuetan. Ildo horretan, 6 milioi eurotik gorako 
urteko aurrekontua du, Europa mailako 35 proiektu 
baino gehiago burutu ditu orain arte, 10 patente ditu 
eta 100 lagun baino gehiago ari dira bertan lanean. 
Langile horietatik 9 doktoreak dira eta beste 8 doktore-
tesia lantzen ari dira gaur egun. Gainera, azken urteotan 
Estatuan 19 lan argitaratu ditu aldizkari eta biltzarretan, 
beste 22 nazioartean, eta 11 lan eman ditu argitara SCI 
aldizkarietan. Bere lana makina-erremintara eta fabrikazio-
teknologietara bideratzea funtsezkoa da bikaintasunaren 
aldeko apustu horretan. Izan ere, makina-erremintan eta 
fabrikazio-teknologietan espezializazio maila handia lortu 
du eta gaur egun puntakoa da alor horretan.

Hori guztia lortzeko hiru sail teknikotan antolatuta dago, 
eta horietako bakoitzak bere ikerketa-ildoak ditu, besteak 
beste honako hauek: Portaera dinamikoa hobetzeko 
eragingailu mota berriak eta material adimendunak, 
Software adimendunen moduluak garatzea, Akats 
dinamikoak neurtu, modelizatu eta konpentsatzeko sistema 
berritzaileak, Mikromekanizazioa eta ultraprezisiozko 
mekanizazioa, edota Ingurumen-kudeaketa industri 
produktuen bizi-zikloan. Ikerketa-i ldook, betiere, 
Makina-erreminta eta Fabrikazio-teknologien sektorearen 
lehiakortasuna  hobetzea dute helburu. 

Instalazioei dagokienez, IDEKO-IK4 zentroaren ikerketa-
jardueraren oinarri direnez, hasieratik eta batez ere azken 
urteotan inbertsio garrantzitsuak bideratu dira ekipamendu 
eta instalazioetara. Horrela, Estatu eta nazioarte mailan 
puntakoen artean dago Teknologi Zentroa.

Gaur egun IDEKO-IK4 zentroak 6000 m2-tik gorako 
instalazioak ditu: hainbat lantegi eta laborategi ditu bi 
eraikinetan banatuta, eta horietan ikerketa-proiektu guztiei 
dagozkien probak eta aplikazioak egiten dituzte propio 
prestatutako makinetan eta saiakuntza-bankuetan. Era 
berean, eraikin berriari esker Ultra Prezisiozko laborategia 
du zentroak, eta gainera CNC eta Automatizaziorako 
ikerketa-gunea eta Osagai aurreratuen inguruko 
proiektuak garatzeko sail berria jarri ditu abian.  

Azkenik, Laser prozesuko fabrikazio-teknologietarako 
laborategi berria eta Konposite-piezak fabrikatzeko 
ekipamendu berriak ikertzeko beste laborategi bat eraiki 
dituzte 2008an milioi bat euro inguruko inbertsioa egin 
ostean.
 

Atxikitako 
ikerkuntza-zentroak
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 2007-2008 2006-2007 2005-2006

GASTU-AURREKONTUA 37.211.000 € 36.536.668 € 34.026.961 €

INBERTSIOAK 2.705.000 € 2.602.344 € 3.582.000 €

LANGILEAK + BEKADUNAK (J.O.B.) 480 466 463

13.
Datu 
ekonomiko aipagarriak

UNIBERTSITATEKO 
AURREKONTUAREN BILAKAERA

UNIBERTSITATEKO INBERTSIOEN 
BILAKAERA

UNIBERTSITATEKO LANGILE-
KOPURUAREN BILAKAERA
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Errektore Kontseiluko konposaketa:

Presidentea: JAVIER SOTIL Jn.

Presidenteordea: GERMAN CASTILLO Jn.

Idazkaria: AMAIA AGIRRE And.

Kideak:
JOXEAN ALUSTIZA Jn.
RAFAEL AMASORRAIN Jn.
GORKA ARETXAGA Jn.
IñAKI ARRIOLA Jn.
JOSEBA AZKARRAGA Jn.
IñAKI DORRONSORO Jn.
UNAI GALFARSORO Jn.
JAVIER GANTXEGI Jn.
JOSE RAMON GOIKOETXEA Jn.
PEDRO LASAGABASTER Jn.
IOSU LIZARRALDE Jn.
OSANE LIZARRALDE And.
JOSE ANTONIO UGARTE Jn.

Zuzendaritza Batzordeko konposaketa:

Presidentea: JAVIER SOTIL Jn.

Errektorea: IOSU ZABALA Jn.

Errektoreordea: JOXE MARI AIZEGA Jn.

Fakultateetako dekanoak eta Eskolako zuzendaria:
LANDER BELOKI Jn. (EZF)
NEKANE ARRATIBEL And. (HUHEZI)
VICENTE ATXA Jn.

Idazkari nagusia: IDOIA PEñACOBA And.

Administrazio-zuzendaria: MILAGROS BELATEGUI And.

14.
Organo sozialak 
eta zuzendaritzakoak

– ULMA Taldea
– Ideko
– Ikerlan
– Corporación MONDRAGÓN
– Gizabidea Fundazioa
– Debagoieneko Mankomunitatea

15.
Enpresa eta erakunde 
laguntzaileak
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