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ERREKTOREAREN AGURRA

2006-2007 ikasturteko memoriaren marka, halabeharrez, 
urteurren bat da. 10 urte bete ditugu Unibertsitate gare-
netik.

Alegia, oso unibertsitate gaztea gara. Izan ere, Euskadiko 
unibertsitaterik gazteena. Baina unibertsitate bat ez da 
inprobisatzen, ez da berez sortzen. Soilik ideia horri hel-
duko bagenio, gure gaztetasunaren ideia hutsari helduko 
bagenio, bidegabekeria handia egingo genuke historiari 
eta hainbat pertsonaren ahalegin eskuzabalari dagokionez: 
ikuspegi zabalez, ilusioz eta lan eginez, erantzukizuna 
bereganatu zuten handik denbora askora MONDRAGON 
UNIBERTSITATEA izango zenaren zimenduak sortu eta erai-
kitzeko, eta gabeziak eta antzinako ahanzturak betetzeko. 
Metatutako esperientziaren fruitua gara, egiten jakitearen 
emaitza, eta zorroztasunean eta seriotasunean lortutako 
ospea dugu, gauzak egiteko estilo eta era propioa, urte 
luzez zizelkatua. Eta aurretik doakigun historia horrekin 
bat eginda, gure lurrean ondo errotutako unibertsitatea 
gara, sentitzen gara, bere kulturari eta hizkuntzari, euskara, 
sendo lotuta.

Gure eskerrona horientzat guztientzat, eta oroitzapenik 
samurrena dagoeneko gure artean ez daudenentzat. 

Unibertsitate bat ez da bat-batean egiten. Ez da gurari 
hutsa. Beharrezkoa da oinarrian duen proiektuak denboran 
iraungo duen gutxieneko bideragarritasuna ematea. Eta 
horixe izan zen MONDRAGON UNIBERTSITATEAren apustu 
handia eta, are esango nuke, lorpen handia. Unibertsitate 
proiektu sinesgarri bat diseinatzeko gauza izatea, euskal 
sistema unibertsitarioak onartua eta, aldi berean, gizarteak 
aintzat hartu eta baloratua.

Unibertsitate gisa aintzat hartuak izateak beharrezkotzat 
jotzen genituen jakintza arloei buruz erabakitzeko aukera 
ireki zigun, titulazio berriak irekitzeko, ikerketa lehenesteko 
eta kudeatzeko, pertsonak eta pertsona horien itxarope-
nak kudeatzeko.  Duela 10 urte aukera multzo handia 
ireki zen eta, halaber, erantzukizun anitz.  

Tarte horretan ibilitako bidea benetan emankorra 
izan da. Unibertsitate kooperatiboa gara, hezkun-
tza eredu propioarekin, ikasle kopurua handitu 
dugu, titulazio eta master berriak eta graduatu 
ondoko ikastaroak ditugu, gure irakasleek ikerke-
tari eskaintzen dioten denbora nabarmen handitu 
da, baita enpresetarako garapen eta transfe-
rentzi proiektuen portzentaia ere, eta 
horrela beste hainbat adibide jar 
daitezke. 

Lan gogorra izan da, eta izaten jarraituko du. Baina, aldi 
berean, oso proiektu ilusionagarria da. Begien bistakoa da 
bide asko dugula egiteko, baina egia da baita ere lehenda-
biziko erronka handia gainditzea lortu dugula, konbentzitu-
rik gaude oso egoki gaindituko dugula, gainera.

Horrez gain, beste era batera ezin delako izan, lorpen hori ez 
da izan gutxi batzuen lana, MONDRAGON UNIBERTSITATEA 
osatzen dugun langile guztien esfortzuaren, inplikazioaren 
eta konplizitatearen emaitza baizik. Eskerrik asko, beraz, 
guzti-guztioi.
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1. Historia Pixka Bat
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MONDRAGON UNIBERTSITATEA unibertsitate gaztea da, 
1997an sortua eta irakaskuntzan eskarmentu handiko 
eta ibilbide luzeko hiru hezkuntza-kooperatibek bultza-
tu 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 mugimen-
du bat abiarazi zuen ikastetxe hark: gazteen trebakuntza 
oinarri hartuta, enpresa-sorrera bultzatu zuen, lanki-
detzaren bidez betiere. Lehenbiziko kooperatiba Fagor 
Koop. Elkartea izan zen 1956an eta ondoren,1959an 
Lankide Aurrezkia (Euskadiko Kutxa); geroztik koope-
ratiba ugari egin dira. Industria, banaketa eta finan-
tza 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, infor-
matika, diseinu industrial, antolakuntza eta telekomu-
nikazio 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 ema-
tea 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 beste-
tik, enpresetako giza harremanen eta komunikazioen 
alorrean kudeaketa eta koordinazio lanak egiteko profe-
sionalak prestatzea.

Bestalde, zenbait enpresa eta erakunde lagunt-
zaile ere baditu MONDRAGON UNIBERTSITATEAk. 
Azpimarratzekoak dira ikerkuntza teknologikoaren alo-
rrekoak diren IKERLAN eta IDEKO; biak ere izen han-
dikoak nazioartean eta ezinbestekoak Unibertsitatearen 
antolakuntza-sisteman.

Azkenik, MCC 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.
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2.Mondragon Unibertsitateko 10. Urteaurrena

Jada hamar urte dira, Eusko Legebiltzarrak 1997ko maiatzaren 
30ean “Mondragon Unibertsitatea Aitortzeko Legea” onartu 
zuela.

MONDRAGON UNIBERTSITATEAk gure proiektua ahalbidetu 
duten guztiekin ospatu nahi izan dugu urteurrena: MUko lan-
gile, enpresa, erakunde eta, oro har, gizarte osoarekin.

Hori ospatzeko hainbat ekitaldi antolatu dira 2007-08an zehar 
eta abiapuntua, prentsaurreko bat eta liburu baten aurkezpe-
na izan ziren. Azken hau izen handiko bertsolariek lagunduta 
idatzi zen eta Unibertsitateak 10 urteotan izandako eboluzioa 
jasotzen du, labur-labur.

Gainera, uztailak 5an Donostiako Kursaalen, Ibarretxe 
Lehendakaria buru zela, ekitaldi instituzional bat ospatu zen.

Abenduak 20an MONDRAGON UNIBERTSITATEAK, doako 
kontzertu bat eskaini zuen. Bertan, euskal rock panoramako 3 
talde ospetsu entzuteko aukera izan genuen: Su Ta Gar, Gatibu 
eta Governors hain zuzen.

Halaber, 2007-08 eta 2008-09 ikasturteetan zehar, 
Ekintzailetasun eta Berrikuntzari buruzko hainbat hitzaldi 
antolatu dira.
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GRADUKO ESKAINTZA

2006/07 ikasturtean zehar, unibertsitateko graduko eskain-
tza 25 titulaziok osatu dute. Arlo teknikoan, Goi Eskola 
Politeknikoak, bere Arrasate eta Ordiziko campusetan guztira 
11 titulazio eskaini ditu: gestio arloan, Enpresa Zientzien 
Fakultateak, bere Oñatiko eta Irungo campusetan guztira 4 
titulazio eta Humanitate eta Hezkuntzaren arloetan, HUHEZIk, 
bere Eskoriatzako campusean 10 titulazio.

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.

Nazioarte mailari dagokionez, gero eta gehiago dira ikasketak, 
praktikak eta karrera amaiera proiektuak atzerriko unibertsitate 
edota enpresetan burutzen dituzten ikasleak; azken kurtsoko 
ikaslegoaren %20tik gora, alegia.

GRADUKO ESKAINTZA AKADEMIKOA

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      

 HUMANITATEEN 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   

Lehendik martxan zeudenak Berriak

3.Txosten Akademikoa

8

IK
A

S
T
U

R
T
E

K
O
 T

X
O

S
T
E

N
A

3
. 

T
X

O
S

T
E

N
 A

K
A

D
E

M
IK

O
A



    IKASKETEN EZARTZE MAILA
 2005/06  2006/07 

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
Berrikuntza eta Garapen Teknologikoko Masterra
Logistika Integral eta Eragiketen Zuzendaritza Masterra.
Laneko Arriskuen Prebentzioko Masterra
Logistika Integraleko Aditu Ikastaroa
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
Trebakuntzara Aplikatutako Informazio eta Komunikazio Teknologietako Masterra
Hizkuntzen Kudeaketako Aditu Ikastaroa
Gaitasun Pedagogikoko Aditu Ikastaroa
XXI. Mendeko Hezkuntzaren Erronkak: Kulturartekotasuna eta Eleaniztasuna Master Ofiziala
Ikerketa Hezkuntzaren Eremuan Master Ofiziala

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

Enpresen eta gizon-emakumeen premiak asetzen lagun-
tzeko ekinean, graduondoko programa bete-betea eratu 
du MONDRAGON UNIBERTSITATEAk 2006-2007 ikasturte-
rako: masterrak zenbait jakintza-arlotan eta unibertsitate 
aditu ikastaroak.

Zenbait ikastaro laburrez gain, 18 titulu propio -master 
eta unibertsitate aditu ikastaro- eta 5 master ofizial ere 
baditu, unibertsitatearen graduondoko eskaintzak alor 
hauetan: Management, industria-kudeaketa, zientifikoa 
eta teknikoa, eta enpresara aplikatutako giza eta hezkun-
tza zientziak.

2006/07 ikasturtean Mondragon Unibertsitateak graduon-
doko 5 Master Ofizial berri jarri ditu martxan:
– Enpresa Zuzendaritzan Master Ofiziala.

– Enpresa Kooperatiboaren Kudeaketan Master Ofiziala.

– Garapen Sozio Kooperatiboan Master Ofiziala.

– Ikerketa Hezkuntzaren Eremuan Master Ofiziala.

– Kulturartekotasuna eta Eleaniztasunaren inguruko 
Master Ofiziala.

Era berean, Euskal Kulturgintzaren Transmisioan aditu ikas-
taro berria ezarri da pasa den ikasturte honetan.

Hirugarren zikloa, 3 ezagutza esparruetan unibertsitateak 
dituen eta sendotzen doazen 8 doktoretza programek 
osatzen dute. 2006-07an guztira 121 ikasle matrikulatu 
ziren ziren programa horietan.

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

Hona hemen MONDRAGON UNIBERTSITATEAren graduon-
doko ikastaroen zerrenda:

GRADUONDOKO ESKAINTZA AKADEMIKOA. MONDRAGON UNIBERTSITATEAREN TITULUAK

Lehendik martxan zeudenak Berriak
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MATRIKULATUTAKO IKASLE-KOPURUA

2006-2007 ikasturtean, 3.684 ikasle matrikulatu ziren MONDRAGON UNIBERTSITATEAn. Kopuru horretatik, 3.327 ikaslek lehen 
eta bigarren zikloko ikasketak egin zituzten; 357 ikaslek berriz, hirugarren zikloko eta graduondoko ikasketak.

MATRIKULATUTAKO IKASLE-KOPURUAREN BILAKAERA

 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

 3.863 4.128 4.002 3.921 3.684

FAKULTATE BAKOITZEKO IKASLE-KOPURUA

 EPS FCE FHCE

 % 58 % 17 % 25
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4.Hezkuntza-Eredu Berria Mendeberri Proiektua

Duela zortzi urte hasi ginen eratzen Mendeberri, MONDRAGON 
UNIBERTSITATEAren hezkuntza-eredu, goi-irakaskuntzako desa-
fioei erantzuteko. Horrenbestez, aurrera egin dugu Europako 
Konbergentzia helburuak betetzen.

Hauek dira Mendeberriren helburu orokorrak:

– Enpresaren eta gizartearen gaur egungo premietara egoki-
tzea MONDRAGON UNIBERTSITATEAren hezkuntza-ere-
dua.

– Enpresa eta erakundeek eskatzen duten maila profesionala 
lortzea.

– Ikasleari ematea ikaskuntzaren protagonismoa eta erantzu-
kizuna.

Helburu horiek lortzearren, Hezkuntza Eredu berri honek oina-
rri bezala izan behar dituen printzipioak finkatu ditugu:

– Tituludunek lanean izango dituzten eginkizun profesiona-
len arabera zehaztea, tituluei dagozkien maila profesio-
nalak. Jakintzaren gizartean horren azkar izaten ari diren 
aldaketekin bat etorri behar dute maila profesionalek.

– Ikasleen mugikortasuna Europako Goi Hezkuntzako 
Esparruan. MONDRAGON UNIBERTSITATEko tituludunak 
eleanitzak izatea dakar horrek beraz, EAEko hizkuntza ofi-
zialez gain (euskara eta gaztelania) ingelesa ere sartu behar 
da hezkuntza-programan. 

– Zeharkako gaitasun generikoen garapena, gero lanean 
eraginkor izateko ikasleak trebetasun eta jarrera egokiak 
beregana ditzan.

– Baliabide teknologikoak erabiltzea informazio eta komu-
nikaziorako, jakintzaren gizartearekin harremana erraztu 
eta ikaskuntza-eremu berriak sor ditzaten.

– Eragile ekonomiko eta sozialen eskari eta premietara egoki-
tzeko behar dituzten balioak sustatzea ikasleengan, betiere 
trebakuntza etiko eta pertsonala ere aintzat harturik, gizaki 
eta gizarte-eredu berri eta hobeagoetarantz jotzeko.

2006/07 ikasturte amaieran, bere tituluen %80an ezarria zuen 
MONDRAGON UNIBERTSITATEAk hezkuntza-eredu berria; 
datorren ikasturtean berriz, %100era iritsiko da. Gaur egun, 
MONDRAGON UNIBERTSITATEko irakasleen %70 (190 irakasle 
baino gehiago) ari dira trebatzen hezkuntza-eredu berria disei-
natu, garatu eta aplikatzeko.

‘PERTSONEN ETA TALDEEN GARAPENA ERAKUN-
DEETAN’ KUDEAKETA-UNITATEA

“Pertsona eta Taldeen Garapena” kudeaketa unitatea (PTG) 
2003-2004 ikasturtean sortu zen HUHEZIn, gaur egun orain-
dik, Errektoretzaren menpe dagoen arren.

Aurten MONDRAGON UNIBERTSITATEKO eskaerak uga-
ritu egin dira. Enpresa Zientzien Fakultatean (EZF) LADE 
2. zikloan “Garapen Pertsonalerako Modulua” eman da. 
Bestalde, Enpresa Kooperatiboetan Kudeaketa Masterra bar-
nean “Elkarrizketarako konpetentzietan formazioa” eman 
zaie. EZFan baita, irakasleentzako “Gidaritza Programa” aurre-
ra eraman da, aurrez gaian formaziorik ez zuen irakas-
le talde batekin, hauek aldi berean “Enpresa Proiektuen 
Zuzendaritza Masterrean” ikasleekin gidari lanak aurrera era-
man dituzte PTGko aholkularitzapean. Errektoretzatik eskaini-
ta, MONDRAGON UNIBERTSITATEko irakasleentzat elkarrizke-
tarako konpetentzietan hiru egunetako tailerra eman da.

Beste bi masterretan ere parte hartu du PTGek. Alde batetik, 
Otalora-MONEk eskaintzen duten “MBA Executive” maste-
rrean “Garapen Pertsonalerako Moduluan” elkarrizketarako 
konpetentziak landuz eta bestetik, Otalorak Eroskirako duen 
masterrean “Elkarrizketareko Konpetentziak” landuz.

“Competencias de Trabajo en Equipo” (CTE) programa MCCko 
hainbat enpresetan aurrera eraman da, besteak beste: Maier, 
Egurko, Danobat eta Ederlaneko negozio ezberdinetan. 
Programa bera, Gasteizeko Udaletxeko departamentu batekin 
ere landu da.

Azaro Fundaziorako ere, “Zuzendaritzarako Konpetentzia 
Generikoak” moduloa eman da.

Aurten ere bukatzear dagoen Aditu titulua kaleratu da 2007ko 
urtarrilean, 15 ikaslerekin. Gasteizeko Merkataritza Ganbara 
eta Newfield Consulting izan ditu kolaboratzaile eskaintza berri 
honetan. MONDRAGON UNIBERTSITATEko irakasleak hartu 
dute parte ikastaroa antolatzen, klaseak ematen eta coach 
lanak egiten: Marian Iriondo (zuzendaria), Elena Quevedo 
(koordinatzailea), Edu Pascual (coach) eta Deine Madinabeitia 
(coach). Enpresa eta kontsultora ezberdinetako irakasleek ere 
parte hartu dute aurtengo proposamenean: Vicente Esteban, 
Julio Cantón, Jose Luis Gonzalez Vadillo eta Raquel de la Peza, 
besteak beste. 
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MONDRAGON UNIBERTSITATEAk dituen hamar urteetan, iker-
keta eta garapenaren bilakaera handia izan da. Ikerketari eskai-
nitako orduak nabarmen areagotu dira azken urte hauetan 
eta ez da nolanahikoa izan: zientifikoki egoera hobetu egin 
da fakultate guztietako ikerketa lerroetan, eta argitalpenak 
hala adierazten dute. Aldi berean, enpresekin harremana 
estutu egin da beraiekin gero eta proiektu gehiago garatzen 
diren heinean. Bataz beste, irakasleen dedikazioa ikerketa eta 
berrikuntzara, %34koa izan da 2006/07 urtean.

Ikerkuntza lan hori unibertsitateak duen 12 ikerketa lerroetan 
kokatzen da eta 2006/07 ikasturtean ondorengo jarduerak 
lirateke azpimarragarrienak:

GOI ESKOLA POLITEKNIKOAN:

MCCko Zientzia eta Teknologia Planean, Goi Eskola 
Politeknikoak partehartze garrantzitsua eduki du azken urtean 
eta 9 Proiektutan lan egin du. Eusko Jaurlaritzaren progra-
metan parte-hartze handia izan da, bai Industriako Etortek, 
Saiotek eta Intek programetan, bai Hezkuntzaren deialdietan 
ere. 

Gipuzkoako Foru Aldundiaren diru laguntzari esker ere, 
beste hainbat proiektu garatu dira. Estatu mailan 32 proie-
ktutan parte hartu du GEPak, deialdi ezberdinetan: PROFIT, 
PETRI, IC, etabar. Nabarmentzekoa da 2 proiektu “Bakan eta 
Estrategiko” zuzentzen duen Estatuko Unibertsitate bakarra 
dela MONDRAGON UNIBERTSITATEA eta 6 proiektu CENITean 
parte hartzen dugula. Bestalde, Europari dagokionez, 2006-
07an 5 proiektuetan parte hartu du GEPek eta horietatik, bat 
lideratu du Eskolak. Azkenik, maiatzean Mikrofabrikazioko 
Laborategia inauguratu zela aipatu behar da.

ENPRESA ZIENTZIEN FAKULTATEAN:

Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza unitateak, enpresen 
kudeaketan espezializatua daude. Oñatiko campuseko iker-
keta taldeak beste unibertsitate batzuetako ikerlariekin lan 
egiten du, baita ikerketa eta garapen zentroekin eta enpresa 
pribatuekin ere. Guztira, Enpresa Zientzien Fakultatean 40 
ikertzaile ari dira lanean.

Ikerketa unitateak Fakultatean izan duen hazkundea nabaria 
izan da oso, izan ere 2001-02 ikasturtetik 2006-07 ikasturtera 
%90a handitu du bere aurrekontua.

Hiru ikerketa ildo jorratzen dira Enpresa Zientzien Fakultatean: 
dinamika aurrerakoiak erakundeen kudeaketa, kooperatiben 
kudeaketa eta gizarte ekonomia eta, ekintzailetasuna eta 
berrikuntza kudeaketa. Hainbat ikerketa proiektu garatu ditu 
baita, Eusko Jaurlaritza, Espainiako Gobernua, Aldundia, Euskal 
Kooperatiben Goren Kontseilua eta Europako Batasunaren pro-
grama ezberdinen bitartez. Era berean, enpresa pribatuentzat 
ere egiten du lan; hala nola, Ulma, Orkli, Batz, Matrici, Goiber, 
Sariki, besteak beste.

2006an Fakultateak antolatu zuen IAFEP (International 
Association for the Economics of Participation) Kongresuaren 
ondorioz, “Mondragon Cooperative Academic Community” 
delako egitasmoa sortu da. Ikerketa bultzatzeko nazioar-
teko sare bat da eta bere helburua, Gizarte Ekonomia zein 
Kooperatibismoaren inguruko ikerketak egitea da. 

HUMANITATE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN 
FAKULTATEAAN:

Ikasturte honetan hainbat proiekturen bitartez garatu diren 2 
erronka nagusienak ondorengoak izan dira:
 
– Ikerketa garatzea eremu sozio-kooperatiboan, LANKI iker-

tegiaren bitartez, lau azpilerroetan: kooperatiben dimen-
tsio sozialak, lankidetza-hezkuntzari buruzko ikerketa, 
herri ekonomietako kooperatibekiko interkooperazioa eta 
kooperatiben dimentsio juridiko eta ekonomikoa.

– Ikerketa jarduerak garatzea hezkuntza berrikuntzaren ere-
muan, proiektu ezberdinen bidez: ahozkotasuna, testen 
egokitzapena, hizkuntzen lanketa edukien bidez, kulturar-
tekotasuna, haur-eskolen kalitatearen eragina haurraren 
garapenean, zientzien didaktika, tutoreen indagazioa, 
etabar.

5.Ikerketa eta Garapena
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6. Unibertsitatearen eta Enpresaren Arteko Harremana

MONDRAGON UNIBERTSITATEAK hasieratik du ezaugarri 
nagusietakoa prestakuntza akademikoaren eta prestakuntza 
praktikoaren arteko lotura estua, enpresekin ditugun harrema-
nak direla eta. Hona hemen nola gauzatzen diren harreman 
horiek:

– Ikerkuntza-proiektuak elkarrekin egiten dituzte unibertsita-
teak eta enpresak.

– Unibertsitatearen kudeaketa-organoetan hartzen dute 
parte enpresek.

– Etengabeko trebakuntza eskaintzen die unibertsitateak bir-
ziklatu eta jakintzak/gaitasunak eguneratu beharra dauka-
ten enpresetako profesionalei.

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

Hona hemen enpresa-unibertsitatea harremana bermatzen 
duten zenbait alderdi: 

a. 246 enpresa eta erakunde eta 98.000 langile dituen 
talde handi bateko (MCC) partaide gara

b. Zenbait tresna daude enpresak eta unibertsitatea 
elkarrekin harreman estuan jarduteko:

Enpresek parte hartzen dute Unibertsitateko kudeake-
ta-organoetan. MONDRAGON UNIBERTSITATEAk zenbait 
bazkide-mota ditu, zenbait ikastetxe, enpresa, zentro 
teknologiko eta bestelako erakunde. Horiek guztiek dituz-
te 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 zuze-
neko 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: proie-
ktu horiei esker, etengabe berritzen dituzte jakintzak 
Unibertsitateko irakasleek, eta lan-merkatuaren premien 
arabera egokitzen da eskaintza akademikoa.

Etengabeko trebakuntza: gizartearen aldaketek, jakin-
tza, gaitasun eta trebezia berriak eskatzen dizkiete profe-
sionalei. 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 adibi-
de:
– Graduondoko eskaintza: masterrak eta unibertsita-

te-aditu ikastaroak jakintza alor guztietan.

– Ikastaro irekiak: iraupen laburrekoak, erdi-mailako 
koadroentzat, teknikari espezialista eta enpresetako 
langileentzat prestatuak, filosofia eta teknikarik aurre-
ratuenak 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 birzikla-
tzeko bereziki pentsatuak.
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c. Unibertsitatean ikasten ari den bitartean ikasleak 
enpresarekin izan behar duen harremana ere 
sartzen da gure ereduan, laneko giroa bertatik 
bertara ezagutu eta ikaskuntza praktikoa egite-
ko aukera ematen baitio. Hona hemen ikasleak 
horretarako dituen baliabideak:

Praktikak enpresa eta ikastetxeetan: zenbait enpresa 
eta ikastetxetan egiten dituzte praktikak ikasleek, uni-
bertsitatean jasotzen duten prestakuntzaren garrantzizko 
osagarria baitira.

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

2006/07 ikasturtean, 189 ikaslek egin dituzte praktikak.

Karrera-amaierako proiektuak: inguruko enpresa edo 
erakundeetan egiten du ikasleak karrera-amaierako proiek-
tua. Karreran bereganatu duen jakintza praktikan jartzeko 
aukera bikaina izateaz gain, aukera ematen die horrek zen-
bait gaitasun eta trebezia garatzeko: talde-lana, komunika-
zioa, gidaritza, sormena, erabakiak hartzeko gaitasuna... 
Osagarri praktiko aparta da, eta lehen zein bigarren zikloko 
ikasketak amaitzeko.

2006/07 ikasturtean, karrera-amaierako 326 proiektu egin 
dituzte MONDRAGON UNIBERTSITATEko ikasleek.

Urtebeteko iraupena izaten du proiektuak –lehen ziklo-
ko karrerei dagokienez, batez ere– edo lau hilabetekoa. 
Unibertsitateko tutore batek eta enpresako proiektu-ardu-
radunak kontrolatzen dituzte proiektu guztiak.

Enpresa eta sektore askotan egiten dituzte karrera-amaie-
rako 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 txan-
daka-tzea: 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.
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7. Nazioarteko Harremanak

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 unibertsita-
teekin, bai ikasleen mugikortasunari dagokionean, hiru fakul-
tateen 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-amaie-
rako proiektuak Europa, Ipar Amerika eta Latinoamerikako 
zenbait herrialdetan eginez. Herrialde horietan euskal enpre-
sek dituzten eskumendekoetan egin dituzte proiektuak ikasle 
askok.

2006/07 ikasturtean, MONDRAGON UNIBERTSITATEKO 172 
ikaslek egin dituzte atzerriko unibertsitateetan, Europan eta 

Kanadan batez ere, ingeniaritzako bigarren zikloak, zenbait 
alorretako masterrak eta doktoretzak.

Praktikei eta/edo karrera-amaierako proiektuei dago-
kienez, aipatzekoa da 2006/07an, 69 ikaslek egin zituztela 
atzerrian, Europa, Latinoamerika eta AEBetan batez ere.

Bestalde, Truke programari esker, Mundukide Fundazioak antola-
tua MONDRAGON UNIBERTSITATEKO Humanitateen eta Hezkuntza 
Zientzien Fakultatearekin elkarlan estuan, esperientziak trukatzen 
dituzte Hegoaldeko enpresa edo ustiategi txikiek eta Arrasateko 
kooperatibek, betiere gizarte-garapenaren ikuspegitik. 2006/07 
ikasturtean, Afrika eta Latinoamerikako zenbait herrialdetako 
30 lagun inguru izan ditugu hemen, gure unibertsitatea, inguruko 
kooperatibak eta oro har, gure gizartea ezagutzen eta beren jakin-
tzak eta esperientziak gureganatzen.

2006/07 ikasturtean, MONDRAGON UNIBERTSITATEKO 50 
irakasle inguru aritu dira ikerketa-lanak egiten atzerriko 
unibertsitateetan. Halaber, teknologia, komunikazioa, infor-
mazioa eta ingeniaritzari buruzko biltzar ugaritan hartu dute 
parte gure unibertsitateko irakasleek.
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MONDRAGON UNIBERTSITATEAk, unibertsitatea bultzatzeko 
2003-08 epealdian garatu beharreko plan bat diseinatu du, 
18 milioi eurotik gorako aurrekontuaz, ezagutzaren gizarteak 
dakartzan erronka eta eskakizun berriei eta gure irakaskuntza 
prozesuei nahiz Ikerketa eta Garapen jardueren beharrezko 
berrikuntza etengabeari erantzuna emateko. 

Planak helburu eta ekintza espezifiko sorta bat hartzen du 
barne, eta hauek dira nagusiak: gure irakasleek doktore tesiak 
egitea sustatzeko programa, nazioartekotzearen kapitulua bul-
tzatzea eta garatzea, irakasleriaren etengabeko prestakuntza 
eta haien hizkuntza gaitasuna, Mendeberrik proposatzen duen 
eredu eleanitzaren arabera moldatzea. Horretarako, MCCren 
VIII. Batzarrak ohiz kanpoko laguntza handi bat onartu zuen 
2003ko maiatzean, plana aurrera eraman ahal izateko. 

Sendotze Plana 2003/04 ikasturtean jarri zen martxan, eta 
orduan abiatutako programa desberdinak indartsu garatu 
dira azken 4 ikasturteetan. 2006/07an esaterako, 46 irakasle 
doktoregai egon dira liberatuak, tesia garatzeko helburuarekin. 
Etengabeko prestakuntza 129 irakaslek jaso izan dute, hizkun-
tza prestakuntza 167 irakaslek, etabar.

8. Sendotze-Programa
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9.Kalitatea

Kalitatearen eta etengabeko hobekuntzaren aldeko apus-
tua MONDRAGON UNIBERTSITATEAren kulturaren zati da. 
Urteetan zehar kalitatea kudeatzeko sistemak aplikatzeko 
egindako urratsak dira horren froga. Urrats horiei esker, MUk 
ISO kalitate ziurtagiria, Zilarrezko Q etab. lortu ditu bere jar-
duera batzuetan. Hain zuzen ere, 2006/07 ikasturtean enpresa 
Zientzien Fakultateak, Zilarrezko Q saria lortu du, kudeaketan 
kalitatea eta bikaintasuna lortzeko egindako lanaren errekono-
zimendu gisa.

Ikuspegi akademikoago batetik, 2003/04 ikasturtetik 
MONDRAGON UNIBERTSITATEAk bete-betean hartzen du 
parte Hezkuntza eta Zientzia Ministeritzak martxan jarritako 
kalitate programetan. Jadanik, gure titulazioetatik 11 ebalua-
tu dizkigu ANECAk (Kalitatea Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko 
Agentzia Nazionala), bere Ebaluazio Plan Instituzionalaren 
esparruan. 

2006/07 ikasturtean UNIQUAL sortu da –Euskal Unibertsitate 
Sistemaren Kalitatea Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko Agentzia- 
eta MONDRAGON UNIBERTSITATEAk bertako Administrazio 
Kontseiluan eta Adituen Kontseiluan parte aktiboa izan du, 
ebaluazio programa berriak diseinatzen. Era berean, irakas-
leak ebaluatzeko DOCENTIA programan parte hartzen ari da 
unibertsitatea.
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10.Eskolaz Kanpoko Jarduerak

KIROL ZERBITZUAREN JARDUERAK

MONDRAGON UNIBERTSITATEAren kirol zerbitzua, bere campus 
guztiei zuzendutako ikasturteko jardueren programa koordina-
tzeaz gain, unibertsitateko txapelketen arloaz arduratzen da: 
unibertsitate kiroleko MONDRAGON UNIBERTSITATEA txapelke-
ta, Euskadiko txapelketak eta Espainiako txapelketak. Jarduera 
osagarriak ere antolatzen ditu: hitzaldiak, argazki lehiaketak, kirol 
ikuskizunak... eta proiektu berriak landu eta zerbitzua etengabeko 
hobetzen du.

Ikasturte honetan bi jarduera garrantzitsu azpimarra daitezke:
– Unibertsitate Kirolaren Euskal Batzorde sortu berrian parte 

hartzea.

– Kirolaren Euskal Kontseiluan unibertsitate kirola ordezka-
tzea.

2006/2007 ikasturtean ikasleek partaidetza hau izan dute kirol 
programaren hainbat arlotan:

– Prestakuntza ikastaroak eta irteerak:
 213 ikaslek jarduera desberdinetan parte hartu dute, esate-

rako: capoeira, urpeko bataioa, eskia, masajea, yoga, eski-
motajea, kartinga, eta abar. Halaber, bigarren aldiz eskia-
tzeko irteera antolatu da Alpeetara, gure eskaintzak gero eta 
parte-hartze eta garrantzia handiagoa baitu.

– Egoera fisiko hobetzearen arloa:
 108 ikaslek aerobikean, spiningean, gihar garapenean eta 

antzeko jardueretan parte hartu zuten.

– Lehiaren arloa:
 MONDRAGON UNIBERTSITATEko Txapelketa
 MONDRAGON UNIBERTSITATEko Txapelketa antolatzeko 

ardura Goi Eskola Politeknikoari egokitu zitzaion, eta otsaila-
ren 27an jokatu zen Arrasateko Udalaren kirol instalazioetan. 
167 ikaslek parte hartu zuten, kirol modalitate hauetan: 
areto futbola, saskibaloia, frontenisa, futbola, squasha, esku 
pilota, etabar. Halaber, partiden amaieran parte hartzaileei 
bazkaria eskaini zitzaiela Biteri Egoitzako jangelan; guztira 
150 ikasle izan ziren.

 Unibertsitate Kiroleko Euskadiko Txapelketa
 Txapelketa antolatzeaz Deustuko Unibertsitatea arduratu zen 

eta partidak, Donostiako eta inguruko kirol instalazioetan joka-
tu ziren.

 MONDRAGON UNIBERTSITATEA ordezkatuz 167 ikaslek parte 
hartu zuten, kirol modalitate hauetan: saskibaloia, eskubaloia, 
futbola, areto futbola, waterpoloa, frontoiko kirolak eta xakea.

 MONDRAGON UNIBERTSITATEAk binakako esku pilotan irabazi 
zuen.

 Unibertsitate Kiroleko Espainiako Txapelketa 
 MONDRAGON UNIBERTSITATEA ordezkatuz 11 ikasle aritu 

ziren: mahai tenisa (2), badmintona (1), arrauna (1), atle-
tismoa (1), karatea (1), triatloia (1), igeriketa (2) eta judoa 
(1), eta lehiak Cartagenan, Sevillan, Murtzian, Madrilen eta 
Jaenen jokatu ziren..

 VI. Gipuzkoako Herri Kirolen Unibertsitate Txapelketa
 Sailkapeneko lehenengo fasean MONDRAGON 

UNIBERTSITATEko 4 taldek parte hartu zuten.

 Bigarren fasea Donostian jokatu zen, eta HUHEZIko taldeak 
irabazi zuen proba.

 MONDRAGON UNIBERTSITATEko kirol taldeak
 Ikasturtean zehar 3 talde aritu dira entrenatzen: emaku-

mezkoen areto futbolekoa, gizonezkoen saskibaloikoa eta 
waterpolokoa.

JARDUERA OSAGARRIAK 

Kirol zerbitzuak Argazki Lehiaketaren VI. edizioa antolatu zuen, 
“Kirola eta emakumea” lemapean, eta 8 lan aurkeztu ziren 
bertara.

Ohiko bihurtzen ari denez, Tau-Baskonia jokatzen ikustera joa-
teko bi irteera ere antolatu ziren (Tau Baskonia-Olimpiakos eta 
Tau Baskonia-Bruesa).
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KULTURA ETA AISIAKO BESTE JARDUERA BATZUK

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

GOI ESKOLA POLITEKNIKOA

Jarduera artistikoen eremuan, hainbat batzorde eratu dira gai espezifiko 
batzuk lantzeko, hala nola argazkigintza, saltsa, funkya, euskal dant-
zak, bideoteka, konboa, gitarra, perkusioa, kale antzerkia, malabarrak, 
audioteka, zinema, birziklapena, etabar. Ikasturtean zehar, batzorde 
bakoitzak hainbat jarduera antolatu ditu berak lantzen duen eremua-
ren gainean. Azpimarratu behar dira “break dance” dantza taldearen 
eta “funky” dantzakoaren partaidetzak. Hain zuen ere, lehenengoak 
Paueko eta Aturriko Herrialdeetako unibertsitateak Baionan antolatu 
zuen txapelketan hartu zuen parte, eta bigarrenak, Espainiako Aerobik 
et Fitness Federazioak antolatu zuen Espainiako Funky Dantza Kluben 
txapelketan.

Gainera, Biteri Ikastetxe Nagusiak 3 kirol txapelketa antolatu ditu ikas-
turtean zehar, honako kirol hauetan: futbola, eskubaloia, esku pilota, 
frontenisa, pala, squasha, areto jolasak eta rol jokoak.

Bestalde, tertuliei dagokienez, guztira 22 antolatu ziren, eta bertan 440 
ikaslek hartu zuten parte. Horietako batzuk aipatzearren, gure artean 
izan ziren Athletic-eko neskak; Lagun Aro Bilbao Basketeko presidente 
Xabier Jon Dabalillo; rallyetako auto gidari Txus Jaio; Gurutze Irizar, 
saharar herriari laguntzeagatik euskal kooperanteari emandako saria 
jaso zuena, etabar.

Ikastaroetan, guztira, 213 ikaslek hartu dute parte, eta denetara 10 
ikastaro antolatu dira. Aurten landu diren gaiak honako hauek izan dira, 
besteak beste: ahozko komunikazioa, gorputz komunikazioa, eta hasta-
peneko ikastaroak hainbat arlotan (autoaren motorra, etxeko ekonomia, 
kiromasajea, lidergoa, etab.). 

Elkarrekin egoteko antolatu diren hiru irteeretan, 50 ikaslek hartu dute 
parte guztira eta balorazioa oso positiboa izan da. Urtetik urtera elkarbi-
zitzarako ekintza hauek sendotuz joan dira eta, sendotze aldi hau igaro 
ostean, ikasturtean ekintza hauek atzera egin dute pixka bat. Jarduera 
hauetan jende gutxiagok hartu du parte. 

Esandakoaz aparte, hainbat jarduera berezi antolatu dira, hala 
nola txangoak, sakontze ariketak, gabon festa, udaberri festa, 
inauteriak, etab.

ENPRESA ZIENTZIEN FAKULTATEA:

2006/07 ikasturtean zehar fakultateko Kultura Taldeak honako jarduera 
hauek antolatu ditu:
– Kultur Etxea bisitatzea. Irailaren 22a.

– Odol emaileen hitzaldia. Urriaren 26a.

– 04 Euskararen Eguna. Abenduaren 4a. Musika, trikitixa, txori-
zoa, sagardoa, Urtxintzaren hitzaldia, txalaparta taldea, bertso 
bazkaria.

– Sahara Eguna, mahai ingurua. Otsailaren 19a. 

– DEBARROA proiektuaren aurkezpena. Baserritarren bizimodua eta 
ekoizpen sistemak. Diaporama, hitzaldia, gazta dastaketa...

– Kultur astea. Martxoaren 12tik 16ra. 

• “Zinemaren eguna”: hitzaldia Goenkaleko aktoreekin, “Kutsidazu 
bidea Ixabel” zine emanaldia.

• “Musikaren eta erritmoaren eguna”: perkusio tailerra, Oñatiko 
Malenkonia taldearen kontzertua. 

• “Publizitatearen eguna”. Iragarki polemikoei buruzko saioa eta haus-
narketa, publizitateari eta kontsumoari buruzko hitzaldia. 

• “Kirolaren eguna”, fakultateko Kirol Zerbitzuarekin lankidetzan. Herri 
Kirolen lehiaketa, mendizaletasunari buruzko diaporama saioa. 

• “Nazioarteko eguna”.  Hainbat herrialdetako fruitu eta zuku dastaketa, 
Enpresa eta Giza Eskubideak (Amnesty International).

• “Herri bazkaria”. Kirolaren egunean herri bazkaria egin zen ETEOko 
tabernan. 

• Campaña ropa limpia eta Consume hasta morir, talde ekologistaren 
aurkezpena. 

– AHTri buruzko hitzaldia. Martxoaren 27a.

– ETEO/BIDASOA jairako txartel lehiaketa. Apirilaren 23a. 

– Fakultatearen jaia Bidasoan eta Oñatin. Maiatzaren 11.

– NARO GUNEA. Maiatzaren 17tik 22ra. Mahai ingurua emakumearen 
eta kirol profesionalaren inguruan, eta emakume ekintzailearen ingu-
ruan.  

– Aipatutako jarduerez gain, “Gu Geu” aldizkariaren hiru zenbaki argi-
taratu dira; aldizkaria ikasleek beraiek egiten dute osorik, eta halaber 
fakultateko ikasleei zuzenduta dago.

HUMANITATE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA

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

 Ikasturte honetako Literatura Asteak 9. urtea egin du HUHEZIn, 
eta goiburu hau izan du: “Literatura, Itzulpengintza eta 
Ikuskizunak”. 2007ko maiatzaren bigarren astean egin zen, 
eta honako hauek parte hartu zuten bertan: Xabi Paya, Andoni 
Egaña, Onintza Enbeita, Patxi Zubizarreta, Ramon Agirre, Joseba 
Apaolaza eta Asier Ormaza.

– Truke programa

 Urtero bezala, ikasturte honetan ere, hamaika lagun etorri dira fakul-
tatera Uruguai, Argentina, Nikaragua, Kolonbia, Brasil, Venezuela eta 
Boliviatik, formazioa ematera eta jasotzera garapen komunitarioan 
garatutako esperientzien inguruan. Pertsona horiek aukera izan dute 
Arrasateko Esperientzia Kooperatiboa gertutik ezagutu eta koope-
ratibetako kideekin zein unibertsitateko ikasleekin esperientziak eta 
ezagutzak trukatzeko.

– Orientazio programa

 Hitzaldi eta irteera berezi batzuk eskaini zitzaizkien Humanitateak-
Enpresako ikasleei eta horietan parte hartu zuten LKS, Candy 
Hoover, Ulma Polímeros, Irizar enpresek eta Eskoriatzako alka-
tetzak. Fakultateak, bestalde, komunikazio aditu hauek ekarri 
zituen bertara: Julio Ibarra, Xabier Madariaga, Jabi Elortegi 
(Goenkaleko zuzendaria), Irene Arraras (Berria-ren Estilo Liburua), 
Bahira Abdulatif irakiar idazlea, Luistxo Fernandez (CodeSyntax) 
eta Javier Corcuera perutar dokumentalgilea.

– Euskara Batzordea eta hizkuntza politika

 Joan den ikasturtean Euskara Batzordea sortu zen, eta bilatzen 
du langileen eta ikasleen inplikazioa euskararen normalizazioan.

– Fakultatearen eguna

 Hainbat ekitaldi antolatu ziren egunean zehar, eta, urtero bezala, 
bazkari bat egin zen fakultateko langile eta ikasleekin.

– Jardunaldiak

Hainbat jardunaldi antolatu ziren 2006-2007 ikasturtean:

• Komunikaldiak. Martxoan egin ziren, euskarazko tokiko tele-
bista digitala ardatz hartuta. Bertan parte hartu zuten Eusko 
Jaurlaritzako Komunikazio Gaietako zuzendariak eta Hizkuntza 
Politikarako sailburuordeak, Goiena, Hamaika, Ibaizabal eta 
Tokiko taldeetako arduradunek eta Bartzelonako Unibertsitate 
Autonomoko eta EHUko aditu banak.
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11. Atxikitako Ikerkuntza-Zentroak

IKERLAN

IKERLAN, MCCren erreferente historikoa ikerketaren arloan, 
produktuen garapen integralean espezializatuta dago. 2006ko 
ekitaldian IKERLANek 17,64 milioi euroko sarrerak lortu zituen; 
horietatik 5,95 milioi ikerketa generiko eta estrategikoko proie-
ktuetakoak ziren, eta 10,53 milioi enpresekin kontratupean 
egindako I+Gko proiektuetakoak.

I+Gko kontratupeko proiektuen eremuan, IKERLANen jar-
duera 2006an gehienbat enpresekin lankidetza sustatzera 
zuzendu ziren, produktu berritzaileak garatzeko, eta 7,71 
M€-ko kontrataziora iritsi zen; jarduera hori enpresa pro-
zesuen berrikuntzari eta berrikuntzako azterketei lotutako 
kontratupeko proiektuekin osatu da, eta horien balioa 2,82 
M€ izan da. I+Gko kontratupeko proiektuek EAEko enpre-
setan dute eragin berezia, eta kontratupeko proiektuen 
fakturazio osoaren %87 dira. Azpimarratu behar da, halaber, 
IKERLANek presentzia garrantzitsua duela CENIT proiektue-
tan, Estatuko Administrazio Orokorraren INGENIO 2010 eki-
menaren barruan, izan ere, Zentroak Estatu osoan ordu arte 
onartutako 47 proiektuetatik 9tan parte hartu du.

Alderdi nabarmen bat Saiolan eta IKERLAN garatzen ari diren 
lankidetza da, enpresa jarduera berriak sustatzeko helburuare-
kin: Zentroaren know-how teknologikoa eta Saiolanen espe-
rientzia uztartu dituzte, negozioetarako ideiak eta aukerak 
detektatzeko eta ideia horiek enpresa jarduera bilakatzeko. 
Lankidetza horrek dagoeneko spin-off microLIQUID eman du 
emaitza gisa, zeinak merkatuari mikrofluidikako soluzio per-
tsonalizatuak eskaintzen dizkion.

2006an zehar, IKERLANek kokapen garrantzitsua mantentzen 
jarraitu du EAEko ETORTEK Programan jasotzen diren apustu 

estrategikoei dagokienez. Horrenbestez, Zentroak programa 
horretako 6 proiektutan parte hartu zuen, honako arlo haue-
tan: Mikroteknologiak, Erregai pilak, Material adimendunak, 
Hidrogenoa, Energia barreiatua, Ingurumen adimena eta 
Kudeaketa aurreratua.

Aliantzen eta lankidetzen esparruan, azpimarratu behar da IK4 
research alliance-ko Unitate Zientifiko-Teknologikoak, bazkideen 
I+G+b-ko baliabideak biltzen dituztenak. Era berean, Europako 
zentroekin dituzten loturak indartzeko eta langile ikertzaileen 
mugikortasuna errazteko xedearekin, Belgikako IMEC Ikerketa 
Zentroarekin eta Frantziako INRIArekin lankidetza hitzarmenak 
ezarri dira, Mikrosistemen eta Software Teknologien arloak lan-
tzeko, baita Vienako Unibertsitate Teknikoarekin ere, Sistema 
Elektroniko Konfidagarriak lantzeko.

Europa mailan, gaur egun 8 proiektutan parte hartzen ari da 
VI. Esparru Programan, eta horietatik bitan IKERLAN da liderra. 
Halaber, Zentroa EUREKA programako 6 proiektutan parte 
hartu du, eta presentzia handia du ITEA Clusterrean. Proiektu 
horiek oso kokapen onean ipintzen dute Zentroa Ingurumen 
adimenaren, Erregai Pilen eta Mikroteknologien arloan, eta 
etorkizun handiko bi aplikazio eremutan eragin handia izan 
dezakete: Osasunaren eremuan eta Energia berriztagarrien 
eremuan.

IKERLANek gaur egun bi egoitza dauzka: Arrasateko egoitza 
nagusia, eta bertan Produktu Garapenerako unitatea eta 
Diseinu eta Produkzioaren Prozesuen unitatea; eta Arabako 
Miñaoko Teknologia Parkea, Energiaren unitatearekin. Bere 
jarduerak garatzeko 190 ikertzaile eta teknikari ditu, baita 31 
bekadun ere.
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IDEKO

IDEKO Teknologia Zentroa 1986an sortu zen makina-erreminta 
sektoreko enpresa aitzindarien multzo baten baitan, izan ere, 
enpresa haiek Ikerketaren eta Garapenaren aldeko apustu 
egitea erabaki zuten, sektore horretan nabarmentzeko bidea 
zelakoan. Harrezkero IDEKO Erreferentzia sendo bihurtu da 
Fabrikazioaren alorrean Estatu mailan, baita nazioarte mailan 
ere zenbait alor jakinetan. Ikerketa proiektu horietatik sortzen 
diren teknologiak transferitzea da Berrikuntza Kudeatzeko pro-
zesuaren funtsezko pieza, horrekin ixten delarik I+G+b zikloa. 
Eta betidanik gestio sistema moderno batean oinarrituta osatu 
du bidea, erakundearekin batera hazi den sistema batekin, 
denbora guztian Managementaren azken joeren aldeko apustu 
eginez (ISO 9000 ziurtagiria bere jarduera guztietarako, edo 
400 puntu baino gehiago EFQM ereduaren arabera egindako 
kanpo ebaluazioan). Estatuan bere jarduera guztietarako 
IS9000 ziurtagiria jaso duen lehen Teknologia Zentroa da; ziur-
tagiria 1996an lortu zuen.

Idekon parte hartu duten enpresak aldatuz joan dira hasieratik 
gaur arte, Zentroa bera aldatu den heinean. Gaur egun IDEKOk 
14 enpresa bazkide ditu, horietatik 5 azkeneko 3 urteetan 
sartutakoak.

Urtean 5 milioi euroko baino gehiagoko aurrekontuarekin, 
gaur egun 30etik gora proiektu europar gauzatzen ari da, 10 
patente ditu eta 100 pertsona inguruko langilegoa –horietatik 
8 doktore dira eta 9 doktoretza tesia garatzen ari dira–, azken 
bi urtetan 19 argitalpen kaleratu dira aldizkari eta biltzar 
nazionaletan, beste 16 nazioartekoetan, eta 9 argitalpen SCI 
aldizkarietan. Hori guztia dela eta, bere ikerketa eremuetan 
erreferentzia izateko apustua egin du. Bikaintasunaren bila 
dihardu, eta bikaintasun hori, hain zuzen, makina-erremintan 
eta fabrikazio teknologietan oinarrituta lortu nahi du, IDEKO 
gai horietan oso espezializazio maila handia lortu eta, horri 
esker, punta-puntako eragilea baita.

Horretarako, hiru sail teknikotan antolatuta gaude, eta horiek 
aldi berean ikerketa ildo desberdinak dituzte, alegia, era-
gingailu eta material adimendunen mota berriak, portae-
ra dinamikoa hobetzeko, Software adimendunen moduluen 
garapena, Neurketa sistema berritzaileak, Errore dinamikoen 
modelizazioa eta konpentsazioa, Ultradoitasunezko mikrome-
kanizazioa eta mekanizazioa, eta Industri produktuen bizitza 
zikloaren ingurumen kudeaketa; ildo horiek guztiak, nolanahi 
ere, Makina-erremintaren eta Fabrikazio teknologien sektorea-
ren lehiakortasuna hobetzera zuzenduta daude.

Instalazioei dagokienez, bere ikerketa jarduerari eusteko, 
IDEKOn inbertsio handiak egin izan dira hasiera-hasieratik, eta 
batez ere azken urteotan, ekipamendu eta instalazioak eros-
teko, eta inbertsio horiei esker gaur egun Teknologia Zentroa 
aurreneko lekuetan dago nazio eta nazioarte mailan.

Gaur egun IDEKOk 6000 m2 baino gehiago ditu instala-
zioetan: hainbat tailer eta laborategi, bi eraikinen artean 
banatuak, probak eta saiakuntzak egiteko eta bere ikerketa 
proiektu guztiak makinetan eta entsegu bankuetan aplikatze-
ko. Era berean, eraikin berriaren eraikuntzarekin, Teknologia 
Zentrorako Ultradoitasunezko Laborategi bat egin da, eta CNC 
eta Automatizazio alorreko ikerlanetarako gune bat ere pres-
tatu da. Horretaz aparte, gune berri bat ere prestatu da Osagai 
Aurreratuei buruzko proiektuak garatzeko.  

Bukatzeko, 2008. urtean, beste laborategi bat egingo da 
Laser bidezko Fabrikazio Teknologietarako, eta beste bat 
Konpositezko piezak fabrikatzeko ekipamendu berriak ikertze-
ko; bi horien kostua milioi bat euro ingurukoa izango da. 
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12.Datu Ekonomiko Aipagarriak 

UNIBERTSITATEKO AURREKONTUAREN BILAKAERA

UNIBERTSITATEKO INBERTSIOEN BILAKAERA

UNIBERTSITATEKO LANGILE-KOPURUAREN BILAKAERA
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13.Organo Sozialak eta Zuzendaritzakoak

Errektore Kontseiluko kideak:

Presidentea: 
Jesus Goienetxe jn. (2007ko otsailerarte)
Javier Sotil jn. (2007ko otsailetik aurrera)

Presidenteordea: 
German Castillo López jn. 

Idazkaria: 
Amaia Agirre and.

Kideak:
Iñaki Arriola jn.
Vicente Atxa jn. (2007ko maiatzerarte)
Jon Altuna jn. (2007ko maiatzetik aurrera)
Mikel Beitia jn.
Iñaki Dorronsoro jn.
Alberto Eguren jn. (2007ko maiatzerarte)
Javier Gantxegi jn.
Txema Gisasola jn. (2007ko maiatzerarte)
Jose Antonio Alustiza jn. (2007ko maiatzerarte)
José Ramon Goikoetxea jn.
Ignacio Lacunza jn. (2007ko maiatzerarte)
Jose Luis Madinagoitia jn.
David Sánchez jn. (2007ko maiatzerarte)
Iosu Lizarralde jn. (2007ko maiatzetik aurrera)
Arantza Mongelos and. (2007ko maiatzerarte)
Joseba Azkarraga jn. (2007ko maiatzetik aurrera)
Jose Antonio Ugarte jn.

Zuzendaritza Kontseiluko kideak:

Presidentea: 
Jesus Goienetxe jn. (2007ko otsailerarte)
Javier Sotil jn. (2007ko otsailetik aurrera)

Errektorea:
Inaxio Oliveri jn. (2006ko azarorarte)
Iosu Zabala jn. (2006ko azarotik aurrera)

Errektoreorde akademikoa:
Joxe Mari Aizega jn.

Fakultateetako dekanoak eta Eskolako zuzendaria:
Lander Beloki jn. (EZF)
Nekane Arratibel and. (HUHEZI)
Javier Retegui jn. (GEP-2007ko martxorarte)
Vicente Atxa jn. (GEP-2007ko martxotik aurrera)

Idazkari nagusia:
Idoia Peñacoba and.

Administrazio-zuzendaria:
Milagros Belategui and.



24

Enpresa eta Erakunde Laguntzaileak

– ULMA Taldea

– Ideko

– Ikerlan

– MCC

– Gizabidea Fundazioa

– Debagoieneko Mankomunitatea

14.
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