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ERREKTOREAREN AGURRA:

Aldaketa, eta, agian, aldaketaren abiadura dira ezagutzaren gizartearen ezaugarriak, teknikaren eta zientziaren kulturekin 
batera. Kasik ziur esan daiteke garrantzitsuago egingo direla oraindik hasi berri dugun XXI. gizaldiak aurrera egin ahala, eta 
Goi Hezkuntza etorkizun hurbilaren balio estrategiko nagusi bilakatuko da. 

Ingurumaria horretan mugitu eta egokitu beharko dute Unibertsitateek. Horrek beharrezko egingo du Unibertsitateek erakun-
de-egiturak berritzea, prestakuntza-estrategiak berrikustea eta gune geopolitiko berri eta zabalagoetatik datozen arauak 
egokitzea. Erronka horiei denboran eta moduan (forman) erantzuteko gaitasunaren araberakoa izango da Unibertsitatearen 
etorkizuna, baita bere gain dituen gizarte-erantzukizunei erantzuteko ahalmena ere.  

MONDRAGON UNIBERTSITATEAk ulertu eta onartu egiten du erronka hori, jakitun baita eraldaketa  horrek aberastu eta 
sendotu egin behar duela unibertsitate-proiektu horren berezitasuna. Izan ere, proiektu hori oso lotua dago gizarteare-
kin, berorren hezkuntza beharrekin, bere egitura sozio-ekonomikoarekin…, eta gizartearekiko konpromiso horren ildotik, 
Unibertsitateak bere ekarria egiten du balio etiko eta kulturalen bitartez. 

Aurreko   ikasturteak, 2003–2004koak alegia, agerian jartzen du gure kulturan hain errotua dagoen jarrera hori. Proiektua 
garatzea, hezkuntza berritzea, ahalegin pertsonala eta kolektiboa, egokitze eta aldaketa instituzionala… ekintza horiek guz-
tiek Europako unibertsitateen agertokira eramango dute MONDRAGON UNIBERTSITATEA. 

Garatutako jarduera zehatz-mehatz ez azaldu arren, komeni da hurrengo hauek azpimarratzea:

• Jarduera akademikoak zabaltzea: Bidasoa eskualdeko Enpresa Zientzien Fakultatearen bidez zabaldu da garatutako eredua 
Euskal Herriko beste gune batera.

• Hezkuntza berritzeko ahalegina: hiru Fakultateetan garatutako 10 titulazioko 12 talderen bidez, Mendeberri ereduak eran-
tzun sistematikoa eskaintzen du Europako diseinu berriak eskatzen dituen profil profesionalei aurre egiteko. Eredu hori 
punta-puntakoa da gai edo alor hori berritzeko.

• Unibertsitate-proiektuaren kalifikazioaren aldeko apustua: Unibertsitatea Sendotzeko Planaren bidez egiten da hori, eta 
ikasturte honetan abiatu da. Plan horrek oso modu osoan heltzen die proiektu unibertsitario gaztea lortzeko funtsezko 
programa espezifikoei. 

 
• Diseinatutako eta onartutako berregituratze-proiektuak antolamendu hobea eta egokiagoa du titulazioei dagokienez, giza 

baliabideei dagokienez eta egitura eta ekonomia baliabideei dagokienez. Horri eskerrak, eragingarriagoa da Unibertsitatea 
bere osotasunean eta baita zentro bakoitza ere, hezkuntzan, ikerketan eta zerbitzuak eskaintzeko garaian; hots, antolakun-
tza eragingarriagoa eta lehiakorragoa izango da. 

Lorpen horiek guztiek, eta, jada hasitako ekintzen eta planen garapenak, argi uzten dute MONDRAGON UNIBERTSITATEAk 
etorkizunaren alde egiten duen apustua. Etorkizun hori lortzeko ideia eta proiektu berritzaileak behar dira, eta horretarako, 
era berean, borondatea eta ausardia. 

Jarrera horrekin egiten diogu aurre Sistema Unibertsitario osoan funtsezkoa den etapa edo aldiari. Gure unibertsitate gaztea-
rentzat are funtsezkoagoa da aldi hori, bai baitakigu etengabe berritzeak, aurrea hartzeak eta egokitzen jakiteak dakartela 
arrakasta antolakuntzan. Ez da erraza izango. Europa erro-errotik ari da aldatzen Goi Hezkuntzari dagokionez, Unibertsitateei 
dagokienez, eta hala egin beharko du munduko ekonomia dinamikoena eta lehiakorrena  izango bada. Ahalegina sistema 
unibertsitarioak egiten du bere osotasunean, baina ahalegin hori ezinezkoa da unibertsitate bakoitza saiatzen ez bada. Gu 
ahaleginduko gara Europan sistema on bat lortzen eta Europan unibertsitate on izaten. Horretan ari gara. 

Inaxio Oliveri Albisu
MONDRAGON UNIBERTSITATEAko Errektorea
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MONDRAGON UNIBERTSITATEA unibertsitate gaz-
tea da. 1997an sortu zen eta ofizialki onartu zuen 
maiatzaren 30eko 4/1997 legeak. Unibertsitatea hiru 
hezkuntza-kooperatibek bultzatu zuten. Lehenago-
tik ere irakaskuntza alorrean ibilbide eta esperientzia 
handia zuten kooperatiba horiek: Mondragon Goi Es-
kola Politeknikoa “Jose Mª Arizmendiarreta”  Koop 
Elk., ETEO Koop Elk. eta Irakasle Eskola Koop Elk.  

Goi Eskola Politeknikoa 1943an hasi zen Aita Jose 
Maria Arizmendiarreta buru zela. Berak sortu zuen 
estreinakoz Arrasateko kooperatiben esperientzia. 
Ikastetxe hau izan zen garapen komunitarioa 
zuen mugimendu haren bultzatzaile eta eragile. 
Gazteen prestakuntzan oinarrituta, enpresa-jarduera 
bultzatzen da kooperazioaren bitartez. Lehen 
kooperatiba-enpresa, Fagor Koop Elk. alegia, 1956an 
eratu zen, eta 1959an Euskadiko Kutxa entitate 
finantzario moduan. Harrezkero, ordea, makina bat 
kooperatiba-enpresa sortu da. Industria, banaketa 
eta finantza alorreko kooperatibek osatzen dute 
egun MCC (Mondragon Corporación Cooperativa), 
MONDRAGON UNIBERTSITATEAREN gidaritzapean 
dagoen hezkuntza-sistemarekin batera. 

Goi Eskola Politeknikoak alor hauen barruan egiten 
ditu Ingeniaritza irakaskuntza eta Ikerketa Teknolo-
gikoaren jarduerak: mekanika, elektronika, informa-
tika, diseinu industriala, antolakuntza eta telekomu-
nikazioak. 

aipamen historiko laburra1

6



Gaur egun, hiru campus ditu: Arrasaten jatorrizkoa, 
2001ean inauguratu zen Ordiziako campusa (Gi-
puzkoan) eta Markinako campusa (Bizkaian) 2002ko 
uztailean inauguratutakoa. 

Oñatiko Enpresa Zientzien Fakultatea 1960an jarri zen 
abian, eta gazte-talde batek sustatu zuen Jose Maria 
Arizmendiarrietak adoretuta.  

Sortu zenetik, administrazio-enpresa alorreko 
hezkuntza izan da bere egitekoa, eta, alor horren 
garapenak  esparru hauetan ardaztu du jarduera 
akademikoa: Zuzendaritza, Enpresen Administrazio 
eta Zuzendaritza, Gestio Informatika eta Zuzendari-
tzako Idazkazkaritza.

Beste bi campus ere baditu. Oñatin dago  jatorrizkoa; 
bestea, berriz, Bidasoako campusa da eta 2003an    
inauguratua. Bertan irakasten da Enpresa Zientzien 
Diplomatura. 

1978an sortu zen Eskoriatzan Irakasle Eskola, nahiz 
eta orain Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakul-
tate den. Hasiera batean, hezkuntza alorreko pro-
fesionalak prestatzea zen jarduera nagusia, baina 
gerora humanitateen esparrura zabaltzen joan da -
pertsonak hezteari garrantzia eman dio erakundeetan 
giza faktorea kudeatu ahal izateko-, baita Psikopeda-
gogiako Lizentziaturaren esparrura ere. 

Modu horretan, fakultate horrek bi helburu bete nahi 
ditu: batetik, gazteei ezagutza eta gaitasuna transmi-
titzeko kapaz diren pertsonak hezi nahi ditu; bestetik, 
profesionalak prestatu nahi ditu enpresetan gestio 
eta koordinazio lanak egiteko giza harremanen espa-
rruan.   

Horrez gain, MONDRAGON UNIBERTSITATEAREN egi-
tura euskarri-lana egiten duen erakunde-sare sendo 
batek osatzen du. Hemen aipatu behar dira Ikerketa 
Teknologiaren esparru espezifikokoak, IKERLAN eta 
IDEKO alegia; nazioartean Zentro Teknologiko ospe-
tsuak dira biak ere, eta oinarrizko zutabe dira Uniber-
tsitatearen antolakuntzan. 

Era berean, MCC kooperatiba taldearen elkarlana ai-
patu behar da bazkide kolaboratzaile moduan. Beste 
hainbeste gertatzen da Ulma Koop Elk.arekin, Giza-
bidea Fundazioarekin eta Deba Garaiko Mankomuni-
tatearekin. 

aipamen historiko laburra
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txosten akademikoa

GRADUKO ESKAINTZA

Ikasturteko jarduera azpimarragarrien artean, merezi du 
hurrengo alderdiok nabarmentzea:

• Alde batetik, Irakasletza, Heziketa Fisikoa espezialitatean 
nabarmendu behar da, 2003–2004 ikasturtean abia-
tu dena. Ikasketa horiek Eskoriatzako Humanitate eta 
Hezkuntza Zientzien Fakultatean egin ahal izango dira.

• Bestalde, abian jarri da Enpresa Zientziatan Diplomatura, 
Bidasoako campusean. Bi curriculum ildo izango ditu: 
“Enpresa Logistika eta Garraioa” eta “Nazioarteko 
Merkataritza”. Bi ildo horiek bideratuak daude Bidasoa 
moduko mugaz haraindiko guneek dituzten arazo eta beha-
rretara. 

• Aipagarria da baita ere Irakasletzako titulazioak diseinatzeko 
egin den ahalegina (“Lehen Hezkuntza eta “Entzumena eta 
Mintzaira” espezialitateak). Aipatutako titulazioak 2004–
2005 ikasturtean hasiko dira Humanitate eta Hezkuntza 
Zientzien Fakultatean, Eskoriatzan.  

• Bukatzeko, bigarren zikloko titulazio berria diseinatzeko 
egin den ahalegina ere aipatzekoa da, Telekomunikazioetan 
Ingeniaritza alegia, baita berau 2004–2005 ikasturtean 
eskaini ahal izateko lortutako baimena eta homologazioa. 
Arrasateko Goi Eskola Politeknikoan ikasi ahal izango da. 

2
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GOI ESKOLA POLITEKNIKOA

1. Zikolo ikasketak 

Industri Diseinuan Ingeniaritza Teknikoa

Sistemen Informatikan Ingeniaritza Teknikoa

Industri Mekanikan Ingeniaritza Teknikoa

Industri Elektronikan Ingeniaritza Teknikoa

Telekomunikazioetan Ingeniaritza Teknikoa, 

Telematika espezialitatea

Telekomunikazioetan Ingeniaritza Teknikoa, 

Telekomunikazio Sistemen espezialitatea

2. Zikloko ikasketak

Informatikan Ingeniaritza

Industri Ingeniaritza

2. Zikloko ikasketak soilik

Industri Antolakuntzan Ingeniaritza

Automatika eta Industri Elektronikan Ingeniaritza

3. Zikloko ikasketak

Automatika eta Elektronika

Portaera Mekanikoa eta Materialak

Informazio eta komunikazio Teknologia Berriak

ENPRESA ZIENTZIEN FAKULTATEA

1. Zikloko ikasketak

Kudeaketa Informatikan Ingeniaritza Teknikoa

Zuzendari Idazkaritza

Enpresa Zientzietan Diplomatura

Ziklo Luzeko ikasketak

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Lizentziatura

3. Zikloko ikasketak

Enpresen Zuzendaritza

HUMANITATEAK ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA

1. Zikloko ikasketak

Irakasletza, Haur Hezkuntza espezialitatea

Irakasletza, Hezkuntza Berezia espezialitatea

Irakasletza, Atzerriko Hizkuntza espezialitatea

Irakasletza, Heziketa Fisikoa espezialitatea

2. Zikloko ikasketak soilik

Psikopedagogia Lizentziatura

Ziklo Luzeko ikasketak

Giza Zientzietan Lizentziatura

1º

1º

1º

1º

1º

1º

1º

1º

1º

2º

2º

2º

2º

2º

2º

2º

3º

PFC

3º

3º

3º

3º

PFC

4º

PFC

4º

4º

5º

PFC

PFC

EZARTZE MAILATITULU OFIZIALAK

Ezarri berria

Aurreko urteetan ezarritakoa

Mailaren araberako eskaintza akademikoa
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txosten akademikoa

• “Hezkuntza” arloan, eskaintza postgradu berri bate-
ra zabaldu da: Entzumena eta Mintzaira Unibertsitate 
Aditu Ikastaroa, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien 
Fakultatean eskeiniko da.

Bestalde, amaitu da ikasketa planen planifikazio eta diseinu 
prozesua, eta baita datorren ikasturtean, 2004–2005ean, 
ondorengo graduatu-ondoko titulu propioak ezartzeko 
behar den baimena lortzekoa ere: 

• “Management” arloan, Enpresa Zientzien Fakultatean 
jarriko dira abian Marketing Zuzendaritzan Masterra eta 
Garraioa eta Hornikuntza Katearen Kudeaketa Masterra. 
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean, berriz, 
Kirol Erakundeetako eta Ekintzetako Masterra inparti-
tuko da. 

• “Industri Kudeaketa”-ren arloan, Goi Eskola Politeknikoan 
irakatsiko da Teknologi Berrikuntza eta Garapena 
Masterra. 

• Arlo “Zientifiko Teknikoan”,  Goi Eskola Politeknikoan 
emango da Software Ingeniaritza Masterra. Enpresa 
Zientzien Fakultatean, berriz, Web Aplikazioen Modelatu 
eta Garapena Masterra irakatsiko da. 

• Bukatzeko, “Hezkuntza” arloan, Humanitate eta 
Hezkuntza Zientzien Fakultatean inpartituko dira 
Hezkuntza Zentruen Zuzendaritza Masterra eta Kulturen 
arteko Hartu-emanak Euskal Herrian Masterra. 

Ondoren, MONDRAGON UNIBERTSITATEKO graduatu-
ondoko titulu propioen eskaintza laburbiltzen dugu.

GRADUATU-ONDOKO ESKAINTZA

MONDRAGON UNIBERTSITATEAn etengabeko ikaskuntza-
ren aldeko apustua egin dugu. Teknologi aurrerapenaren 
eta gizarte-aldaketen ondorioz, eremu guztietako profesio-
nalek eboluzionatu eta ezagutzak, gaitasunak eta trebeta-
sunak eskuratu behar dituzte etengabe. 

Ikasleek ikasten, lanbidearen alorreko etorkizuneko eska-
kizunei aurre hartzen eta hobetzen jarraitu dezaten, 
MONDRAGON UNIBERTSITATEAK etengabeko prestakun-
tza-ikastaro ugari eskaintzen dizkie aukeran. Ikastaro labu-
rrez osatutako eskaintza zabala ez ezik, graduatu-ondo-
ko 24 Master eta Unibertsitate Aditu ikastaro ematen 
ditu, besteak beste, Management, Industri Kudeaketa, 
Finantza, Informatika, Telekomunikazio, Humanitate eta 
Hezkuntzaren alorretan. 

Bestalde, Negozio Eskolak, MONEk, konponbide integralak 
eskaintzen ditu enpresek zuzendaritza garatzeko dituzten 
beharretarako. MONDRAGON UNIBERTSITATEAK, MCCk 
eta LKSek sustatutako zentro horretan MBA-Executive pro-
grama eskaintzen dute, beste hainbaten artean. 

MONDRAGON UNIBERTSITATEko graduatu-ondoko titu-
lu propioei dagokienez, aipagarriak dira abian jarri diren 
master berria eta 3 unibertsitate aditu izateko ikasta-
roak. Lehendik zeuden 20 tituluekin batera, 24 titula-
zioko eskaintza osatzen dute eta hainbat arlo hartzen 
dituzte. Honako hauek dira graduatu-ondoko titulazio 
berriak:
 
• “Management” arloan, abian jarri da Banka eta Burtsa 

Masterra, baita Enpresa Zerga Unibertsitate Aditu 
Ikastaroa ere. Biak Enpresa Zientzien Fakultatean ematen 
dira. 

• Arlo “Zientifiko Tekniko”-an, Informatika Segurtasuna 
Unibertsitate Aditu Ikastaroa emango da Goi Eskola 
Politeknikoan. 
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txosten akademikoa

Ezarri berria

Aurreko urteetan ezarritakoa

GRADUATU-ONDOKO TITULUA                Ikasketen informazio-maila

       2002–2003 ikasturtea 2003–2004 ikasturtea

MANAGEMENT ARLOA 

Enpresa Zuzendaritza Masterra- MBA Executive

Enpresa Zuzendaritza Masterra- MBA

Enpresa Korporatiboen Zuzendaritza Masterra

Enpresen Informazio Sistemak Masterra ERP BAAN

Finantza Zuzendaritza Masterra

Enpresa Proiektuen Zuzendaritza Masterra

Bankan eta Burtsan Masterra

Enpresa Fiskalitatea Masterra

INDUSTRI KUDEAKETA ARLOA

Ekoizpen Zuzendaritza Masterra

Laneko Arriskuen Prebentzioa Masterra

Teknologi Berrikuntza eta Garapena Masterra

Ingurumen Kudeaketa Unibertsitate Aditu Ikastaroa

Proiektuen Kudeaketa Unibertsitate Aditu Ikastaroa

Logistika Integrala Unibertsitate Aditu Ikastaroa

ARLO ZIENTIFIKO TEKNIKOA

Sistema Telematikoak Masterra

Web Aplikazioen Modelatu eta Garapena Masterra

Software Ingeniaritza Masterra

Cisco Sareen Konfigurazioa Unibertsitate Aditu Ikastaroa

Informatika Segurtasuna Masterra

HEZKUNTZA ARLOA

Informazio eta Komunikaziorako 

Teknologiak Formazioan Masterra

Ikastetxeen Zuzendaritza Masterra

Hizkuntzen Kudeaketa Unibertsitate Aditu Ikastaroa

Entzumena eta Mintzaira unibertsitate Aditu ikastaroa

ENPRESARAKO HUMANITATE ARLOA

Pertsonen Garapena eta Kudeaketa Estrategikoa Masterra

Graduatu-ondoko eskaintza akademikoa. MONDRAGON UNIBERTSITATEko titulu propioak
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txosten akademikoa

2002 – 2003 2003 – 2004

399 412

M.U.n MATRIKULATUTAKO IKASLE KOPURUEN BILAKAERA

MATRIKULATUTAKO IKASLEAK

MONDRAGON UNIBERTSITATEAn 2003–2004 ikasturtean 
matrikulatutako ikasle kopurua 4.065ekoa izan da, 2002–
2003 ikasturtean 3.863 izan zelarik. Matrikulatutako ikasle 
guztien artean, 3.655ek lehenengo eta bigarren zikloko 
unibertsitate-ikasketak egin dituzte eta beste 410ek, aldiz, 
hirugarren zikloko eta graduatu-ondoko ikasketak. 2002–
2003 ikasturtearekin alderatuz, %5,2ko igoera izan da. 

2000 – 2001 2001 – 2002

355 391

IKASLE-BANAKETA FAKULTATEKA. 2002–2003 IKASTURTEA

GEP EZF HUHEZI

391 399 412
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hezkuntza eredu berria
mendeberri proiektua

Azken bi ikasturteetako memorietan adierazi bezala, 
MONDRAGON UNIBERTSITATEAK Mendeberri Proiektua 
deritzon hezkuntza-eredu berria jarri du abian, gizar-
tean sortzen ari diren behar eta aldaketei erantzuteko, 
horien ondorioz hezkuntza-kontzeptua ere errotik eral-
datu da eta. 

Hizpide dugun ereduak pertsonak heztea du helburu, 
lan-munduaren erronka berriei aurre egiteko moduko 
ezaugarri pertsonal, sozial eta profesionalak eskura di-
tzaten. Norbere hezkuntzaren ardura hartzeko gai diren 
pertsonak prestatu nahi ditugu, taldean lan egiteko, 
proiektuak zuzentzeko, erabakiak hartzeko, negozia-
tzeko eta komunikatzeko ahalmena dutenak. 

Oro har, ezagutzak irakastera mugatzeari utzi eta eza-
gutza, gaitasun eta baloreetan oinarritutako hezkun-
tzarako ibilbidea burutu du hezkuntza-eredu horrek. 
Gainera, hiru hizkuntzako eredua da, ikasleei amaieran 
euren lana gutxienez euskaraz, gazteleraz eta ingelesez 
gauzatzeko gaitasun handia ematen diena. Halaber, in-
formazioaren eta komunikazioaren teknologia berriek 
eskaintzen dituzten aukerei ere ahalik eta etekinik han-
diena ateratzen zaie. 

Aurtengo ikastaroan zehar hezkuntza prozesuaren 
berringeniaritzan oinarritutako proiektu handi hori 
garatzeko egin dugun lanaren nondik norakoak uler 

daitezen, orain arte emandako urratsak ekarriko ditu-
gu gogora. 

1999–2000 ikasturtean hezkuntza-eredua aldatzeko beha-
rrari eta eredu horrek gizarteko eta lan-eremuko erronka 
berriei aurre egiteko izan beharko lituzkeen ezaugarriei 
buruzko eztabaidari ekin zitzaion. Gero, egungo egoerari 
buruzko diagnostikoa gauzatu zen. Prozesu horren azken 
urratsa lanbide-profila finkatzea izan zen: ikasleek pres-
takuntzan zehar garatu beharreko gaitasun espezifikoak 
(jakitea eta egiten jakitea), pertsonalak (izaten jakitea) eta 
sozialak (elkarrekin bizitzen jakitea) zehaztu ziren. Uniber-
tsitateak, gainera, zeharkako hainbat balore eta gaitasun 
ere landu ditu, gure unibertsitate-komunitatean ikasitako 
profesionalen ezaugarri bereizgarri izango direnak, edo-
zein titulaziotako ikasketak egiten dituztela ere. 

2001–2002 ikasturtean zehar, curriculum-garapena 
landu genuen nagusiki. Ikasketa-planak berriro diseina-
tu genituen, lanbide-profilean oinarrituta. Hezkuntza-
proiektu berritzaileagoak dituzten unibertsitateak izan 
genituen kontuan, hala nola, Danimarkako Aalborg, 
Holandako Maastricht, Monterrey-ko teknologi Institu-
tua (Mexiko) eta Massachussets Institute of Technology. 
Azkenik, finkatutako profilak lortzeko erabili beharreko 
metodologiak zehaztu genituen: proiektuaren garape-
nean, arazoen konponbideetan eta kasuen azterketan 
oinarritutako metodología, batik bat. 

hezkuntza eredu berria
mendeberri proiektua3
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hezkuntza eredu berria
mendeberri proiektua

2002–2003 ikasturtean curriculuma diseinatzen jarraitu 
genuen eta proiektua ezartzen hasi ginen. Ikasturte ho-
rretan, aurreikusitako plangintzari jarraiki, esperientzia 
pilotuak jarri ziren abian, eta beraz, aurreko birdiseina-
tze-azterketaren ondorioak gauzatzen hasi behar izan 
ginen. 
 
2003–2004 ikasturtean eredu berria ezartzen jarrai-
tu dugu titulazio eta ikastaro berriei dagokienez: hiru 
ingeniaritzen (Industri Elektronikan Ingeniaritza Tek-
nikoa, Sistemen Informatikan Ingeniaritza Teknikoa eta 
Telekomunikazioetan Ingeniaritza Teknikoa) bigarren 
eta hirugarren ikasturteetan, Enpresen Administrazio 
eta Zuzendaritzan Lizentziaturan bigarren eta hiru-
garren ikasturteetan; Irakasletza, Hezkuntza Berezia 
espezialitatean, berriz, lehenengo eta bigarrengo ikas-
turteetan. 

Hiru titulazioen ikasketa-profilak gaitasunetan oinarri-
tuta finkatu eta fakultate bakoitzaren ikasketa-planak 
berriro diseinatu dira, irakatsi eta ikasteko prozesua 
arazoen eta proiektuen inguruan mamitu dadin. Ro-
len eta metodoaren aldaketari dagokionez, lan han-
dia burutu dugu horien inguruan. Denboraren anto-
lamendua diseinatu eta titulazio bakoitzean, ezagutza 
tekniko eta metodologikoaren arteko oreka, jakintza-
ren eta egiten jakitearen artekoa lortzeko (teoria, kla-
se praktikoak, ariketak, etab. Uztartuz). Era berean, 
irakatsi eta ikasteko prozesuan ikasleei dagokien pro-
tagonismoa azpimarratu da. 

MENDEBERRI erronka handia da prestakuntza-komu-
nitate guztiarentzako. Aurrekaririk gabeko aldaketa 
eskatzen du prestakuntzan: irtengo direnen irakaste-
ikaste prozesua emaitza bezain garrantzitsua da, izan 

ere, pertsona profesionalak prestatzea da kontua, be-
tiere eragile ekonomiko, sozial eta kulturalek zehaz-
ten duten profilean oinarrituta. Egun, MONDRAGON 
UNIBERTSIATEko titulazioen %40an dago ezarrita 
MENDEBERRI proiektua, eta 2008rako %100 izatea da 
helburua. 
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ikerketa eta garapena

Unibertsitatearen eta enpresen artean ikerketa-proiektuak 
egitea  gure jardueraren alderdi nagusietakoa da eta urtez 
urte jarraitzen dugu jarduera hori sendotzen, modu horre-
tan ekarri handiagoa egin nahi dugu gizartera ezagutza 
sortuz.  

Ildo horretan, nabarmendu beharra dago irakasleak gero 
eta gehiago ari direla murgiltzen ikerketa-alorrean, eta 
ikasturte honetan ikerketara dedikazioa %26 izatera iritsi 
da. Ikerketa-alor hori honako hauetara bideratu da batik 
bat: 

1. I+D hainbat programetan parte hartzea, bai  Eusko Jaur-
laritzakoak zein Estatukoak eta Nazioartekoak:

- Eusko Jaurlaritzaren Zientzia, Teknologia eta Iker-
keta Planean, Mikroenergia, Gireles, Errendimendu 
Handiko Fabrikazio Programa, Material eta Prozesu 
Adimendun, Enpresa Digital Hedatuen eta Mikrote-
knologien programetako proiektuen bidez.

- I+D+i-ko Plan Nazionalean, Informazio teknologia, 
Energia, Diseinu eta Industri Produkzioko progra-
metan. 

- Europako V. eta VI. Programa Markoetan. 

2. MARGUNE eta MIKROGUNE ikerketa-zentro kooperatibo 
berrietan parte hartzea, biak ere Eusko Jaurlaritzak susta-
tuak ikerketa estrategikoa koordinatu ahal izateko.   

3. Garaia Berrikuntza Gunean abian jarri da Potentzia er-
diko Elektronika Ekipoen Saiakuntzetarako Laborategia, 
eta jada hiru dira bertan dauden laborategi unibertsita-
rioak.

MONDRAGON UNIBERTSITATEKO 2003–2004ko ikerketa-
jarduera 5 milioi eurokoa izan da.

ikerketa eta 
garapena4
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unibertsitatea eta 
enpresaren arteko 
harremana5

MONDRAGON UNIBERTSITATEAk unibertsitate-eskaintza 
berezia egiten du, eta bere ezaugarri nagusietako ba-
ten ondorioz, balio erantsi espezifikoa du, prestakuntza 
akademikoa/enpresako prestakuntza binomioaren gara-
penean oinarrituta. 
 
Harreman hori hainbat elementuk bermatzen dute: 

• 218 enpresa eta erakunde eta 70.000tik gora langile 
dituen MCC korporazio handiaren parte izatea.

• Enpresek Unibertsitatearekin duten harreman estua, 
hainbat mekanismoren bitartez:

- Enpresek parte hartzen dute Unibertsitateko ku-
deaketa-organoetan: MONDRAGON UNIBERTSITA-
TEA mota desberdinetako kideek osatzen dute: ikas-
tetxe, enpresa, teknologi zentruak eta beste erakunde 
batzuk. Horregatik, euren kudeaketa-organoetan 
(Zuzendaritza Batzordea, Kontseilu Errektorea, etab.) 
estamentu guztiek euren ordezkaritza dute eta, or-
dezkari honen bitartez, parte-hartze zuzena dute 
Unibertsitateko kudeaketan eta erabakietan. 

 Gainera, Unibertsitatearen garapenean enpresek 
duten presentzia honek eragina du ikasketen no-
rabidean. Alde batetik, merkatuak beharrezkotzat 
jotzen dituen titulazioak sortzen direlako eta bes-
tetik, ikasleek benetan zer ikasi behar duten adie-
razten dutelako. 

- Ikerketa-proiektuak enpresek eta Unibertsitate-
ko irakasleek elkarlanean egiten dituzte: Proiektu 
hauek egiteak Unibertsitateko irakaslegoaren eza-
gutzak beti eguneratuta edukitzea ahalbidetzen 
du, eta gainera, eskaintza akademikoa lan merka-
tuko premia aldakorretara pixkanaka moldatzen 
joateko aukera ematen du. 

- Etengabeko Prestakuntza: testuinguru honetan, 
eraldaketak, garapen bizkorrak eta aurrerapen 
teknologikoak premia berriak ari dira sortzen beti 
gizartean, eta ondorioz, ezagutza, gaitasun eta 
trebetasun berriak eskatzen zaizkie profesionalei. 
MONDRAGON UNIBERTSITATEA ohartu da ingura-
tzen gaituen errealitateaz eta ahalegin handia ari 
da egiten Etengabeko Prestakuntza bultzatzeko, 
hainbat eratako jarduerak hartzen dituen esparru 
horretan eskaintza egokituz eta zabalduz: 

Graduatu-ondoko ikastaroak: masterrak eta 
Unibertsitate Aditu izateko ikastaroak; MON-
DRAGON UNIBERTSITATEAREN titulu propioak 
dira.

Ikastaro irekiak: iraupen txikikoak dira eta er-
diko agintariek tekniko espezialistek eta enpre-
setako langileek filosofia eta teknika aurrera-
tuenak ezagutu eta garatu ditzaten eta euren 
enpresetan bultza eta ezar ditzaten daude di-
seinatuta. 
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unibertsitatea eta enpresaren 
arteko harremana

Eskaripeko ikastaroak: enpresa edo erakunde 
jakin batentzako egiten dira, honek eskatuta. 

Ikastaro aurreratuak: espezializazio han-
dikoak eta 200 ordu baino gutxiagokoak dira 
eta lanean ari diren profesionalak  birziklatze-
ra daude bideratuta. 

• Unibertsitateko prestakuntza garaian ikasleek enpre-
sekin duten harremana: horrek ikasketa praktikoak 
egitea eta lan-munduaren benetako ezagutza izatea 
ahalbidetzen du honako hauen bitartez:

- Praktikak enpresetan eta ikastetxeetan: ikasleek 
praktikak egiten dituzte enpresa eta ikastetxeetan, 
unibertsitateko prestakuntza osatzeko. Praktiken 
iraupena aldatu egiten da karreraren arabera. Dena 
den, ikasle bakoitzak praktikaldian izaten duen ga-
rapenaren jarraipen zuzena egiten da, bai uniber-
tsitateko tutorearen aldetik eta bai ikaslea praktikak 
egiten ari den enpresa edo ikastetxearen aldetik. 
Kasu batzuetan praktika horiek atzerrian egiteko 
aukera ere eskaintzen da (Ingalaterran, Latinoame-
rikan, etab.). 

 2003–2004 ikasturtean 518 ikaslek egin dituzte 
praktikak.

 
- Karrera amaierako proiektuak: ikasleek karrera 

amaierako proiektua egiten dute inguruko enpresa-
ren batean eta horrek, karreran ikasitakoa praktikan 
jartzeko aukera bikaina eskaintzeaz gain, beste gai-
tasun eta trebetasun batzuk garatzeko aukera ere 
ematen du, esate baterako, taldean lan egitea, ko-
munikazioa, gidaritza, sormena, erabakiak hartzeko 
ahalmena, etab., hau da, unibertsitateko prestakun-
tza garaian ikasi ezin diren gaiak. Osagarri praktiko 
bikaina da eta lehen nahiz bigarren zikloko ikaske-
ten amaiera aparta. 

 
  2003–2004 ikasturtean MONDRAGON UNIBERTSI-

TATEKO ikasleek egindako karrera amaierako proie-
ktuen kopurua 236koa izan zen lehen zikloan eta 
187koa bigarrenean. 

 Proiektuaren iraupena urtebetekoa –batez ere lehen 
zikloko karreretan– edo 4 hilabetekoa izan daiteke. 
Proiektu guztiak unibertsitateko arduradun baten 
eta enpresako beste baten tutoretza dute.

 MONDRAGON UNIBERTSIATEko ikasleek sektore 
eta enpresa askotan egiten dute karrera amaierako 
proiektua, besteak beste, Copreci, Euskadiko Kutxa, 
C.A.F., Ulma, Lagun Aro, MCC, Danobat, LKS, Con-
desa, Eroski, E.V.E, Fagor Taldea, Gamesa, Iberdrola, 
Ingelectric, Maier, Itur, Ona-Pres,  Ondoan, Orona, 
Orkli, Repsol, Sener, Tuboplast, TVA, URRSA, Zahor, 
Anaia, Azcoyen, Berriola eta abarretan. 

 Testuinguru horretan, Unibertsitateak gero eta 
enpresa gehiagorekin egiten ditu elkarlanerako hi-
tzarmenak. Esate baterako, 2003–2004 ikasturte 
honetan, azpimarratu beharrekoa da bi Elarlane-
rako Enpresa Foro sortu direla Oñatin eta Irunen 
Enpresa Zientzien Fakultatearen eskutik. Bi helburu 
betetzeko sortu dira: elkarpuntu bihurtzea ikasleak 
guztiz prestatzeko eta ikasleei lan-mundurako urra-
tsa errazteko eta bestetik, inguruko enpresa-egitu-
ra indartzea, hori lortzeko  unibertsitatea  enpresa-
proiektu estrategikoetan murgilduta.  

- Alecop-en lan egitea, ikasketak eta lana txandatuz: 
MONDRAGON UNIBERTSITATEAk beste aukera bat 
eskaintzen dio ikasleari lan mundura hurbiltzeko. 
Horretarako, ikasten ari den bitartean, lanaldi erdia 
egin dezake Alecop-en (Lan eta Eskolako Jardueren 
kooperatiba). Alecop kooperatiba-enpresa da eta 
azken bost urteotan, MONDRAGON UNIBERTSITA-
TEko 3.500 ikasle baino gehiagok lana egin ahal 
izan dute bertan, ikasten ari ziren bitartean. 

 Honek, ikaslearen prestakuntzan laguntzeaz gain, 
diru-iturri garrantzitsua eskaintzen dio ikasketak or-
daintzeko.

 2003–2004 ikasturtean 435k ikaslek aukeratu dute 
ikasketak Alecop-eko lanarekin osatzea. 
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harremanak6
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Mundukide Fundazioak antolatutako “Truke” progra-
mari esker gauzatu da Hegoaldeko produkzio-elkarte 
txikien eta Arrasatek Kooperatiban duen esperientzien 
(hau elkarte-garapenaren esperientzia gisa hartuta) arte-
ko elkartrukea. Honenbestez, 2002–2003 ikasturtean, 
Afrikako eta Latinoamerikako hainbat herrialdetatik 
etorritako 20 protagonista izan ditugu gure artean eta 
hauek euren ezagutzak eta esperientziak trukatu dituzte 
gure Unibertsitatearekin, inguruko kooperatibekin eta, 
oro har, gizartearekin. 

2003–2004 ikasturtean, MONDRAGON UNIBERTSITATEko 
15 irakaslek egonaldiak egin dituzte atzerriko 
Unibertsitateetan ikerketak egiteko. Halaber, irakasle 
askok partaidetza aktiboa izan dute kongresu ugaritan, 
ponentziak aurkeztu baitituzte, besteak beste, tekno-
logiari, komunikazioari, informazioari eta ingeniaritzari 
lotutako alorren inguruan. 

Guztira, 28 hitzaldi eman dituzte gure irakasleek 
hainbat herrialdetako Kongresuetan: Alemanian, Kuban, 
Bartzelonan, Madrilen, Marokon, Kanadan, Estatu batue-
tan, Mexikon, Britainia Handian eta abarretan. 

MONDRAGON UNIBERTSITATEAk bere jardueren interna-
zionalizazioa bultzatzen jarraitu du ikastaro honetan ere; 
batetik, ikerketa arloan gure Unibertsitateko irakasleek 
eta atzerriko unibertsitateek elkarlanean  egindako ikerke-
ta proiektuekin eta bestetik, ikasle-mugimenduaren alder-
ditik, hiru Fakultateetako elkartruke-programei esker.  

Ikaslearen nazioarteko harremanaren esperientziak balio 
erantsi handia dakarkio bere formazioari, gure gizar-
tearen garapenerako eragile garrantzitsua izanik. Gaur 
egun, inoiz baino gehiago, XXI. Mendeko gizarteak 
aurre egin behar dien erronken artean, bi aspektu azpi-
marratu behar dira, alde batetik teknologien eboluzioa 
eta bestetik, merkatuen globalizazioa.
 
Programa desberdinek, postgraduak, praktikak eta 
karrera amaierako proiektuak Europa, Iparramerika eta 
Latinoamerikan egiteko aukera eskaintzen dute, uni-
bertsitate ikasketak osatuz. 2003–2004 ikasturtean 
alde batetik, 100 ikasle joan ziren atzerriko uniber-
tsitate ospetsuetara, batik bat Europara eta Kanadara 
Ingeniaritzako bigarren zikloak, arlo ezberdineko maste-
rrak eta Doktoretzak egitera.  

Praktiken arloan, 36 ikasle inguru izan dira ikasturte 
honetan atzerrian praktikak egiten, hain zuzen ere 
Latinoamerikan, Ingalaterran eta Estatu Batuetan. 

Bestalde, MONDRAGON UNIBERTSITATEko Humanitateak 
eta hezkuntza Zientzien Fakultatearekin batera 
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berregituratze
proiektua7

MONDRAGON UNIBERTSITATEAk egoki erantzun nahi die 
bere egitekoari eta bere funtzioei, horregatik egon behar 
du etengabe aldatzeko eta egokitzeko prest. Gaztea den 
arren, sistema unibertsitarioan aldaketak gertatzen ari 
dira. Prestakuntza-estrategia berriek, ikerketa alorraren 
eboluzioak eta abarrek behartu egiten dute gure unibertsi-
tatea bere burua aztertzera, ondoren ondorioak atera eta 
unibertsitate-egitura eragingarria diseinatzeko hezkuntzan, 
ikerketan, ekonomian eta gestioan; betiere, antolakuntza 
koherente baten esparruan. 

Horiek horrela, ikasturte honetan lan eta eztabaida asko egin 
da diseinu berri horren inguruan, eta, azkenean, proiektu bat 
onartu da. Proiektu horren bidez, antolakuntza eragingarria-
goa eta lehiakorragoa izango dute uinbertsitateak eta bertako 
zentro guztiek. Goi Prestakuntzako eskakizunei erantzun 
hobea emateko gai izango da proiektua.

ANTECEDENTES

Son varios los hitos, fruto de los cuales MONDRAGON 
UNIBERTSITATEA pone en marcha el proceso de reflexión 
sobre la Reestructuración de la universidad. Se señalan 
brevemente a continuación.

En julio de 2001, el Consejo Rector de MONDRAGON 
UNIBERTSITATEA adoptó el siguiente acuerdo:

“Como modelo básico de estructuración de MONDRAGON 
UNIBERTSITATEA, optar por un modelo de Universidad 

Integrada, donde será preciso abordar cuáles son los 
ámbitos de competencia en los que se considera oportuno 
un mayor grado de integración”

Por otro lado, el propio Contrato de Integración recoge el 
compromiso de:

“Proceder a una definición de una oferta académica ordenada 
y coherente con la naturaleza de las distintas Facultades y 
Escuela, que evite duplicidades y favorezca el aprovechamiento 
máximo de las sinergias de los mismo y plantee una estrategia 
de desarrollo única y global de la oferta académica”.

Todo ello condujo a la realización de un estudio compara-
tivo de diferentes universidades españolas y extranjeras.
El estudio realizado evidenció que las modificaciones de 
carácter académico afectaban a otros aspectos de la orga-
nización, por lo que en enero de 2003, el Consejo Rector 
de MONDRAGON UNIBERTSITATEA acordó la puesta en 
marcha de un proceso de reflexión más amplio, analizan-
do elementos tanto académicos como organizativos y de 
convergencia y solidaridad económica entre las cooperati-
vas que constituyen MONDRAGON UNIBERTSITATEA.

ANTOLAKUNTZA BERRIA

•  Jarduera-eremuak: hiru jarduera-eremu zehaztu behar dira.

- Teknologia eta Industri kudeaketa eremua: Goi Eskola 
Politeknikoaren ardura da berau garatzea.

- Enpresa kudeaketaren eremua: Enpresa Zientzien 
Fakultatearen ardura da berau garatzea.

-  Hezkuntzaren eta humanitateen eremua: 
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateari 
dagokio berau garatzea.
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• Departamentu akademikoak: sailen azterketetatik 
nabarmendu egin daitezke hobetzeko dauden aukerak, 
eta pertsonen ahalegina, ezagutza, baliabideak eta gai-
tasunak hobeto aprobetxa daitezke. Antolakuntzarako 
sail berriak hurrengo helburu hauek planteatzen ditu: 

-  Departamentuak izan behar du antolakuntza-ele-
mentu oinarrizkoa.

- Bakarrak MONDRAGON UNIBERTSITATEA mailan.

- Zeharkakoak.

- Presentzia izango du Fakultate ezberdinetan.

- Fakultate bakoitzeko behar espezifikoei eran-
tzungo die.

Departamentu akademikoak Fakultateetara atxikitako 
irakasleez osatzen dira, hauen ezagutza-arloaren arabera 
betiere, eta modu honetan banaturik:

• Gestio-unitateak: Ikastetxeak kudeatzeko antolakuntza-
unitate oinarrizkoak dira, horregatik garrantzitsutzat jo da 
egitura homogeneo eta eraginkorra zehaztea.

Modu honetan sailka daitezke Ikastetxeek burutzen dituz-
ten jarduerak: prestakuntza arautua, etengabeko pres-
takuntza eta gradu-ondokoa eta ikerketa eta zerbitzuen 
prestaketa.

Beraz, hau da planteatzen den antolakuntza-egitura 
berria:

Teknologia eta Industri 
Kudeaketa eremua

Enpresa Kudeaketaren 
eremua

Humanitate eta 
Hezkuntza Eremua

• Oinarrizko Zientziak

• Elektronika

• Fabrikazioa

• Informatika

• Mekanika

• Industri Antolakuntza

• Estrategia, antolakuntza   

   eta ekintzailetasuna

• Marketing

• Ekonomia eta  finantzak

• Garapen pertsonala eta 

   zuzendaritzakoa

• Humanitateak eta 

   Gizarte Zizentziak

• Prestakuntza Prozesuak

• Hizkuntzak

• Informazioa eta 

   komunikazioa

Enpresa Kudeaketa
Eremua

EZF

Teknologi eta Industri
Kudeaketa Eremua

GEP

Prestakuntza Arautua

Ikerketa eta Zerbitzu

eskaintza

Etengabeko Prestakuntza

eta Graduatu-ondokoa

Dptu. Akademikoak

Humanitate eta
Hezkuntza Eremua

HUHEZI

Prestakuntza Arautua

Ikerketa eta Zerbitzu

eskaintza

Etengabeko Prestakuntza

eta Graduatu-ondokoa

Dptu. Akademikoak

Prestakuntza Arautua

Ikerketa eta Zerbitzu

eskaintza

Etengabeko Prestakuntza

eta Graduatu-ondokoa

Dptu. Akademikoak

MONDRAGON
UNIBERTSITATEA
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• Eskaintza akademikoaren eta I+D jardueren banaketa eta 
prestakuntza akademikoa: aurreko ataletan aurreikusi-
takoaren arabera, eta betiere Fakultate bakoitzak garatu 
beharreko jarduera-eremuak kontuan izanda eta sailen 
banaketa kontuan izanda, gisa honetan banatuko dira 
MONDRAGON UNIBERTSITATEko irakaskuntza eta iker-
keta jarduerak:

• Aspektu ekonomikoa: birregituratze-proiektuak solida-
ritate-sistema bat finkatzen du unibertsitatea osatzen 
duten kooperatiben artean, batez ere, emaitzen birmol-
daketa-formula baten bidez.

berregituratze proiektua

FHCE

1.Zikloa:
• Irakasletza, Haur Hezkuntza espezialitatea
• Irakasletza, Hezkuntza Berezia espezialitatea
• Irakasletza, Atzerriko Hizkuntza espezialitatea
• Irakasletza, Gorputz Hezkuntza espezialitatea
• Irakasletza, Lehen Hezkuntza espezialitatea
• Irakasletza, Entzumena eta Mintzaira espezialitatea
Ziklo Luzea:
• Giza Zientziak Lizentziatura
   - Ibilbidea: Enpresari aplikatuta
   - Ibilbidea: Informazio eta Komunikazioari aplikatuta
2.Zikloa soilik:
• Psikopedagogian Lizentziatura
   - Ibilbidea: Hizkuntzen Psikopedagogia
   - Ibilbidea: Esku-hartze Psikopedagogikoa
3.Zikloa:
• Humanitateak eta Hezkuntza Etorkizuneko 
   Erakundeetan

 

• Masterra Ikastetxeen Zuzendaritzan
• Masterra Prestakuntzari aplikaturiko Informazioaren 
   eta Komunikazioaren teknologietan
• Masterra/Unibertsitate Aditu Ikastaroa Kurturen 
   arteko hartu-emanak Euskal Herrian
• Unibertsitate Aditu Ikastaroa Prestakuntza 
   Pedagogikoa
• Masterra Pertsonen Garapen eta Kudeaketa 
   Estrategikoan
• Masterra Kirol Erakundeetako eta Ekintzetako 
   Kudeaketan

• Etengabeko prestakuntzako ikastaroak hezkun-
   tzaren eta giza zientzienen arloan

• Ikerketa-proiektuak eta zerbitzuak emateko kon-
   tratuak hezkuntzaren eta giza zientzienen arloan

EPS

GOI MAILAKO ZIKLO FORMATIBOAK 
• Erregulazio eta Kontrol Sistema Automatikoak
• Telekomunikazio eta Informatika Sistemak
• Proiektu Mekanikoen Garapena
• Mekanizatze bidezko Ekoizpena
• Sistema Informatikoen Administrazioa
• Industri Ekipoaren Mantenketa
• Informatika Aplikazioen Garapena

GRADUKO TITULAZIOAK 
1.Zikloa:
• Industri Elektronikan Ingeniaritza Teknikoa
• Industri Mekanikan Ingeniaritza Teknikoa
• Industri Diseinuan Ingeniaritza Teknikoa
• Sistemen Informatikan Ingeniaritza Teknikoa 
• Telekomunikazioetan Ingeniaritza Teknikoa, 
   Telematika espezialitatean
• Telekomunikazioetan Ingeniaritza Teknikoa, 
   Telekomunikazio Sistemen espezialitatean
• Kudeaketa Informatikan Ingeniaritza Teknikoa
2.Zikloa:
• Informatikan Ingeniaritza
• Industri Ingeniaritza
• Telekomunikazioetan Ingeniaritza
2.Zikloa soilik:
• Industri Antolakuntzan Ingeniaritza
• Automatika eta Industri Elektronikan Ingeniaritza
3.Zikloa::
• Automatika eta Elektroniko
• Portaera Mekanikoa eta Materialak
• Informazio eta Komunikazio Teknologia Berriak
• Operazioen Zuzendaritza eta Teknologia Berrikuntza

GARADUATUONDOKO TITULAZIOAK 
• Masterra Produkzio Zuzendaritzan
• Masterra Laneko Arriskuen Prebentzioan
• Masterra Sistema Telematikoetan
• Masterra Web Aplikazioen Modelizazio eta Garapenean
• Unibertsitate-aditu ikastaroa Ingurumen Kudeaketan
• Masterra Teknologi Berrikuntza eta Garapena
• Unibertsitate Aditu Ikastaroa Proiektuen Kudeaketa
• Masterra Eragiketa Zuzendaritza eta Logistika Integrala
 

ETENGABEKO PRESTAKUNTZAKO IKASTAROAK 
• Etengabeko prestakuntzako ikastaroak teknologia eta 
   industri kudeaketa arloan 

• Ikerketa-proiektuak eta zerbitzuak emateko kontratuak 
   teknologia eta industri kudeaketa arloan 

FCE

•  Administrazioa eta Finantzak
•  Merkataritza Kudeaketa eta Marketing-a
•  Nazioarteko Merkataritza
•  Idazkaritza
 

1.Zikloa:
•  Enpresa Zientzietan Diplomatura
   - Ibilbidea: 
     Enpresa Logistika eta Garraioa
   - Ibilbidea: Nazioarteko Merkataritza
•  Zuzendari Idazkaritza (titulu propioa)
Ziklo Luzea:
•  Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan  
    Lizentziatura
   - Ibilbidea: Finantza Zuzendaritza
   - Ibilbidea: Merkataritza Zuzendaritza
   - Ibilbidea: Erakundeen Kudeaketa
3.Zikloa:
• Enpresen Zuzendaritza 

•  Masterra Kooperatiba Enpresen Zuzendaritzan
•  Masterra Enpresen Zuzendaritzan - MBA
•  Masterra Enpresa Informazioko Sistemetan
•  Masterra Finantza Zuzendaritzan
•  Masterra Marketing Zuzendaritzan
•  Masterra Garraioa eta Hornikuntza Katearen 
    Kudeaketa
•  Masterra Enpresa Proiektuen Zuzendaritzan
•  Masterra Banka eta Burtsan
•  Unibertsitate-aditu ikastaroa Enpresa Zergan

 

•  Etengabeko prestakuntzako ikastaroak kudeake-
    taren arloan 

• Ikerketa-proiektuak eta zerbitzuak emateko 
   kontratuak kudeaketaren arloan 

Oharra: taula hauetan ez dira agertzen proiektua onartu ostean ezarritako titulazio berriak, ezta Ikastetxeetan ezartze-prozesuan daudenak ere.



22

 
sendotze plana8

Ezagutzaren gizarte berriak dakartzan eskakizun eta 
beharrak ahaztu gabe, eta kontuan izanda beharrezkoa 
dela etengabe berritzea irakaskuntza-prozesuak eta 
ikerketa eta Garapen jarduerak, MONDRAGON UNI-
BERTSITATEAk anbizio handiko plana diseinatu du uni-
bertsitatea bultzatzeko, Sendotze Plana alegia. Plana 
2003–2008urteen artean garatuko da eta bere guzti-
zko aurrekontua 18 milioi eurotik gorakoa izango da. 

Plan hori helburu eta ekintza espezifikoez osatua dago, 
eta horien artean nabarmendu behar dira irakasleen 
doktoretza-tesiak sustatzeko bideratua dagoen progra-
ma, internazionalizazioari dagokion bultzada eta gara-
pena eta irakaslegoaren etengabeko prestakuntza eta 
hizkuntza-gaitasuna bultzatzea, Mendeberrik plantea-
tzen duen hizkuntza ereduari jarraituta.  

Etorkizunari aurre egiteko ekintza zehatzak, eta, batez 
ere, Sendotze Plan hau osatzen dutenak funtsezko ele-
mentuak dira MONDRAGON UNIBERTSITATEAren uni-
bertsitate Proiektua Sendotzeko. 

Halere, ohiko finantzaketa-iturri tradizionalez gain, 
plan honek aurrera egin dezan MCCri laguntza espezi-
fikoa eskatu zitzaion.

MCCren VII. Kongresuak 2003ko maiatzean onartu 
zuen “MONDRAGON UNIBERTSITATEA sendotzeko ba-
bes espezifikoa eta iragankorra” ponentzia.

Jarraian, labur aipatzen dira Sendotze Planeko 5 pro-
grametako helburu behinekoenak, baita horietako 
bakoitzean ikasturte honetan parte hartu duen irakas-
le-kopurua ere.  

Irakasleen Gaitasuna:

• Doktoretzak Sustatzeko Plana: Helburua doktoretza-
tesiak egin ahal izatea sustatzea da MONDRAGON 
UNIBERTSITATEKO bertako irakasleen aldetik.

 2003-2004 Ikasturteko Parte-Hartzaileak

 Tesis finalizadas   4
 En proceso   42
 Irakasle Kopurua    46

•  Realización del Segundo Ciclo: el objetivo es el de fomen-
tar la realización de estudios de segundo ciclo por parte 
de profesores de MONDRAGON UNIBERTSITATEA.

 
 Participantes Curso 2003–2004

 Nº de profesores 3
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sendotze plana

•  Birziklapena: Izaera estrategikoa (enpresak, prestakun-
tza-ikastaroak eta abar) duten jarduerak bultzatzea da 
funtsean, guztiak ere irakasleen birziklapenera bidera-
tuak.

 2003–2004 Ikasturteko Parte-Hartzaileak

 Irakasle Kopurua 94

• Hizkuntz Gaitasuna: Irakasleak gaitzea du helburu 
hezkuntza-eredu eleanitzak (euskara, gaztelania, in-
gelesa) dakartzan beharrei erantzun ahal izateko, hala 
agertzen baita Mendeberri proiektuan. 

 2003–2004 Ikasturteko Parte-Hartzaileak

 Irakasle Kopurua 45

• Mendeberri Proiektua: Programa honen lehen helburua 
irakasleak gaitzea da hurrengo urteetako MONDRAGON 
UNIBERTSITATEko hezkuntza-eredu berria diseinatu, ga-
ratu eta aplikatu ahal izateko.

 2003–2004 Ikasturteko Parte-Hartzaileak

 Irakasle Kopurua 127

• Internazionalizazioa: MONDRAGON UNIBERTSITATEAren 
internazionalizazioa garatu ahal izateko, batik bat, uniber-
tsitatearen harremanak indartu behar dira atzerriko beste 
unibertsitate batzuekin, modu horretan lortuko baita ikas-
leen eta irakasleen elkartrukea.

 2003–2004 Ikasturteko Parte-Hartzaileak

 Irakasle Kopurua 15

• Hirugarren Zikloaren Garapena: Helburu nagusia MON-
DRAGON UNIBERTSITATEko hirugarren zikloa bultzatu 
eta garatzea da.

 2003–2004 Ikasturteko Parte-Hartzaileak

 Irakasle Kopurua 32

• Informazio eta Komunikaziorako Teknologiak (IKT): Hel-
burua IKTak ezartzea eta erabiltzea da alor hauetan: on 
line prestakuntza, informazio-sistema berriak eta abar; 
izan ere, Unibertsitateko pertsonalak prestakizun espezi-
fikoa eta sakona izan beharko du.

 2003–2004 Ikasturteko Parte-Hartzaileak

 Irakasle Kopurua 28

23
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kalitatea9
MONDRAGON UNIBERTSITATEAk orain urte batzuk egin 
zuen apustu hobekuntzaren eta bikaintasunaren alde. 
1995ean, Eskola Politeknikoari kalitatearen ISO ziurtagiria 
eman zioten, eta Estatuko lehen unibertsitatea izan zen 
(Europan ere lehenetakoa) irakaste-ikastearen prozesua eta 
diseinua ziurtatzen.  

Harrezkero, Unibertsitatea osatzen duten hiru ikastetxeek 
sakondu egin dute Kalitatearen hobekuntzan, eta horren 
agergarri da ikasturte honetan Goi Eskola Politeknikoak 
Zilarrezko Q-a lortu izana eta Enpresa Zientzien Fakultateak 
Euskalit kalitate-ziurtagiria lortu izana. Humanitate eta 
Hezkuntza Zientzien Fakultatean ere abian jarri dira 
autoebaluaziorako lan-taldeak.   

Era berean, ikastaro honetan zehar, MONDRAGON 
UNIBERTSITATEAk lankidetza-hitzarmena sinatu du Euska-
lit-ekin. Hitzarmen hori sinatuta, Unibertsitateak beste 
urrats bat egin du bere estrategiaren garapenean eta kalita-
tearen alorrean bere helburuak betetzeko garaian. Izan ere, 
akordioak indartu egiten du unibertsitatearen konpromisoa 
Erabateko Kalitatearekin, hots, kalitatera eta bikaintasun 
enpresarialera oso bideratuak dauden kudeaketa-eredu 
batekin.  

Bestalde, MONDRAGON UNIBERTSITATEAk aktiboki jarrai-
tzen du  parte hartzen Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak 
abian jarritako kalitate-programetan. 2001–2002 eta 

2002–2003 ikasturteetan, Unibertsitateen Kalitateari 
buruzko II. Plan Nazionalean hartu zuen parte, eta hiru 
titulazio ebaluatu ziren. Geroago, ANECA (Kalitatearen 
eta Akreditazioaren Ebaluaziorako Agentzia Nazionala) 
eratu zenean, MONDRAGON UNIBERTSITATEAk Ebaluazio 
Instituzionalaren Planean hartu zuen parte -plan horrek 
lehen aipatu dugun II. Plan Nazionala ordezkatzen du-, 
eta 2003–2004 ikasturtean Ingeniaritza titulazioa ebaluatu 
zen Industri Antolakuntza alorrean. Halaber, 2004–2005 
ikasturterako aurreikusita daude Magisterioko hiru espezia-
litateetako ebaluazioak, baita Enpresen Administrazio eta 
Zuzendaritza Lizentziaturari dagokiona eta Ingeniaritza 
Informatikoaren ebaluazioa ere.
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lanki
unibertsitate institutua10

Lanki-k estrategi planean ezarritako bideari jarraitu dio, eta 
hiru ikerketa-ildotan diharduten zortzi ikerlari ditu. Insti-
tutuak Kooperatiben gaia diziplina anitzaren ikuspuntutik 
ikertzeko helburua du, eta baita hortik kooperatiba-errea-
litateari egokitutako zerbitzua egitea ere, ikuspegi soziala, 
juridikoa eta hezkuntzazkoa emanez. Horren ezaugarrien 
artean hauek nabarmentzen dira: gizarte eta hezkuntza-
ra bideraturiko diziplina-aniztasuna, gaztetasuna, agente 
kooperatiboekiko autonomiaren eta loturen arteko konbi-
nazioa, euskaran oinarritutako eleaniztasuna eta nazioar-
tearekiko irekiera, garapen kooperatiboaren herri-prozesue-
kiko harremanetan batik bat.

2003–2004 ikasturtean honako hauek osatu dute: zortzi 
ikerlarik –gehienak dedikazio partzialeko irakasleak– eta 
ikasle, kooperatiba eta beste unibertsitate batzuez osatu-
tako laguntzaileen sare batek. 

Institutuan 2001–2005 epealdirako indarrean dagoen estrate-
gi planak bi oinarrizko estrategia ezartzen ditu eta horiek izan 
dira, hain zuzen ere, kurtsoan zehar institutuko lanaren iparra.

Lehen oinarrizko estrategia ikerlari kooperatiboen talde bat 
eratzea da, diziplina anitzean ahalmen handia duena.

Kurtsoan zehar eratze-prozesuan sakondu da. Funtsezkoa 
da bertako kideen –gehienak gazteak– prestakuntza irekia 
izatea, zerbitzu eraldatzailea eskaintzeko oinarri gisa. 

Zentzu horretan oso garrantzia handia izan dute honako 
hauek: Ikerlari berriak sartzeak, barne-prestakuntzak eta 
taldean beste bi doktorego-tesi martxan jarri izanak.

Bigarren estrategiaren barruan, institutuaren hiru ikerketa-
ildoak garatu dira:
 
KOOPERATIBAREN GIZARTE-ALDERDIAK

Ildo horrek Arrasateko Kooperatiba Esperientziaren gi-
zarte-alderdiak ikertzen ditu eta gizarte ekonomiarenak 
orokorrean, bai bere errealitate enpirikoaren azterketaren 
ikuspuntutik bai ikuspuntu prospektibo eta propositibotik. 
Ildo horren oinarria kooperatiba-gaiaren diziplina anitzeko 
ezagupena da eta kooperatibei, unibertsitateari eta beste 
erakunde batzuei hausnarketa, ikerketa eta prestakuntza 
espezializatua eskaintzeko helburua du.

Partehartzea Enpresan. Begiratu historikoa, begiratu kritikoa 
eta lankidetzaren begiratua liburua argitaratu izana oso ga-
rrantzitsua izan da. Arrasateko Kooperatiba Esperientziaren 
zentzua eta horri buruzko diskurtsoaren bilakaeraren gaine-
ko ikerketak fruitu aberatsa eman du: doktorego-tesia eta 
Mondragón ante la Globalización argitalpena, laster kalean 
izango dena. Arrasate Esperientziaren Konpromiso Sozialari 
buruzko ikerketa ere egin da, hain garrantzitsuak ez diren 
beste batzuen artean.
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artean ezaguera-, esperientzia- eta trebakuntza-fluxua sor-
tzea da. Ildo horren barruan, kooperaziorako kudeaketa-
baliabideak sortu dira, besteak beste, egiturazko ekintzak.

Eginiko ikerkuntza- eta hausnarketa-lanaren sozializazio-es-
trategiak hainbat alderditan izan du garapena: 

• Kooperatiba-prestakuntza aurreratuko modulua hiru 
kooperatiba-alorretan eman da esperimentalki: industria- 
unibertsitate- eta eskola-alorretan. 

• Eragile kooperatiboekin eginiko Kooperatiba Esperien-
tziaren zentzuaren eboluzioari buruzko mintegia.

• Lanki WEB orria hiru hizkuntzatan atera da; kooperati-
ba-hausnarketarako eta -eztabaidarako agoraren lehen 
harria jarriz.

• MCCren esparru korporatiboan eginiko gure ikerketeta-
tik sorturiko ideia garrantzitsuenen sozializazioa,  koope-
ratiba barruan hausnarketa estrategikoa egiteko zerbitzu 
gisa.

 
Laburbilduz, eginiko ikerkuntzen sozializazioan neurriz he-
datzeko eratze- eta hasiera-estrategiaren jarraipen urtea 
izan da, horregatik ibilbidea geroz eta trinkoago delarik.

KOOPERATIBA-PRESTAKUNTZAREN IKERKETA 
ETA GARAPENA

Ildo horrek kooperatiba-prestakuntza ikertzeko zeregina 
du, bai kooperatiba-enpresaren ikuspuntutik bai unibertsi-
tateen, eskolen eta nazioartean hedatzearen ikuspuntutik. 
Kooperatiba-prestakuntza pedagogikoki birplanteatzea du 
helburu, testuinguru sozio-ekonomiko global berriak plan-
teatzen dituen galderei eta belaunaldi berrien sentsibilita-
teei erantzuteko. Ikerketa-ildoaren emaitzak molde berriko 
material didaktikoak sortzera bideratzen dira, kooperatiba-
prestakuntzaren birplanteatze pedagogikoaren oinarri gisa 
erabiltzeko eta aipaturiko esparruetan kooperatiba-pres-
takuntzako esperientzia pilotoak garatzeko.

Ildo horrek oinarrizko material didaktikoa garatzeari 
buruzko ikerketa-proiektua du, kooperatiba-prestakuntza 
pedagogikoki birplanteatzeko (ELIKA proiektua). Proiektu 
horren barruan Globalitatea eta Autoeraketa liburua idatzi 
da, eta Kooperatiben Errealitatea eta Historia liburua eta Ex-
periencia Cooperativa de Mondragón liburu enziklopedikoa 
landu dira. Euskal Herrian kooperatiba-prestakuntzak duen 
egoeraren diagnostikoa ere egin da.

Arrasateko Esperientziaren eta herri-ekonomietako koope-
ratiben arteko ezaguera-fluxuaren gaineko ikerkuntza.

Ikerketa-ildo hori kooperazio-sistema zabalago baten ba-
rruan integratzen da. Horren helburua Arrasateko Koopera-
tiba Esperientziaren eta Herri-ekonomietako Kooperatiben 
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• Lehiaketa-alorra: 

- MONDRAGON UNIBERTSITATEko Txapelketa :
 Goi Estola Politeknikoak antolatu zuen txapelketa eta 

Arrasaten ospatu zen martxoaren 3an. 139 ikaslek 
hartu zuten parte, horietatik 45 HUHEZIkoak, 48 GE-
Pkoak eta 46 EZFkoak. Hurrengo modalitate hauetan 
lehiatu ziren: Areto-futbola, saskibaloia, squasha, es-
kupelota, frontenisa eta xake jokoa.

- Unibertsitate-kirolaren Euskadiko Txapelketa:
 Deustuko Unibertsitateak antolatu zuen eta bi jar-

dunalditan ospatu zen, martxoaren 4an eta 10ean 
hurrenez hurren.

 MONDRAGON UNIBERTSITATEAk 108 ikaslerekin har-
tu zuen parte (86 GEPtik, 8 EZFtik eta 14 HUHEZItik). 

 Honako modalitate hauetan hartu zuten parte: fut-
bola, areto-futbola, saskibaloia, eskubaloia, rugbya 
eta frontoiko kirolak. MONDRAGON UNIBERTSITA-
TEAk irabazi egin zuen areto-futbolean eta paleta 
goman, gizonezkoen modalitatean biak ere. 

- Unibertsiate-kirolaren Espainiako Txapelketa:
 MONDRAGON UNIBERTSITATEAk 11 ikasleko or-

dezkaritza eraman zuen hurrengo modalitate hauetan 
banatu zen txapelketa horretara:

Krosa: martxoaren 12an Cartagenan, 2 parte-hartzaile. 

Atletismoa: maiatzaren 15ean Madrilen, 2 parte-hartzaile.  

Karatea: apirilaren 21ean Iruñean, parte hartzaile bat.

Taekwondoa: apirilaren 26an Iruñean, parte-hartzaile bat.

Triathloia: maiatzaren 23an, Gorlizen (Bizkaia), 
 5 parte-hartzaile. 

 
- Herri Kirolen Gipuzkoako Txapelketa:
 Txapelketa hori bi aldi edo fasetan antolatu zen: lehen 

fasean, MONDRAGON UNIBERTSITATEko ordezkariak 
aukeratu ziren txapelketa horretarako, eta 10 laguneko 
8 taldek hartu zuten parte. Bukaerako fasean, GEPko 
hiru taldek hartu zuten parte eta Goierriko campuseko 
taldea hirugarren sailkatu zen. 

KIROL ZERBITZUAREN JARDUERAK

MONDRAGON UNIBERTSITATEko kirol zerbitzuak, hiru 
fakultateetako kirol jarduerak koordinatzeaz gain, uniber-
tsitate-kiroleko (MU, Euskadi, Espainia) kanpo-txapelketak  
antolatzen ditu, baita jarduera osagarriak (hitzaldiak, fo-
tografia lehiaketak, kirol ikuskizunak) eta proiektu berriko 
eremuari dagozkionak eta zerbitzuaren etengabeko hobe-
kuntzari dagozkionak. 

Hona hemen unibertsitateko kolektiboaren parte-hartzea 
ikasturte honetako programaren hainbat eremutan:

Ikasleak:

• Prestakuntza-ikastaroak eta irteerak:

 MONDRAGON UNIBERTSITATEko 312 ikaslek (218 GEPtik, 
55 EZFtik eta 39 HHZFtik) hartu zuten parte jardueraotan: 
eskimotaje ikastaroa, kirol lesioak errekuperatzeko ikasta-
roa, Goi mendirako hastapen-ikastaroa, entrenamendua 
pultsometroarekin, arriskuen prebentzioa mendian, pira-
guismoa, urpekaritza-hastapenak, eskia eta abar.

• Gorputz-sasoia hobetzeko alorra:

 MONDRAGON UNIBERTSITATEko (57 GEPetik, 18 EZFtik  
eta 17 HUHEZItik) 92 ikaslek hartu zuten parte aerobic, 
body power edo muskulazioa bezalako jardueretan. 
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•  Jarduera osagarriak:
Aurreko urteetan bezala, kirol zerbitzuak argazki Lehiaketa 
antolatu zuen “Kirola MONDRAGON UNIBERTSITATEAn” le-
mapean, eta 5 ikaslek hartu zuten parte. 

Bi irteera ere antolatu ziren Tau Baskonia saskibaloi taldea joka-
tzen ikusteko. 154 lagun joan ziren partida horiek ikustera.  

Langileen kolektiboa:
Langileen kolektiboari dagokionez, bi eremutan hartzen 
dute parte nagusiki; gorputz sasoia hobetzeko eremuan 
(GEPtik 37, HHZFtik 13 eta EZFtik 3) eta prestakuntza-
jardueretan eta irteeretan (GEPtik 10, HHZFtik 3 eta EZF-
tik 17). 

Horrez gain, nabarmendu beharrekoa da campusen par-
te-hartzea Herri Kirolen txapelketan eta fakultateetako 
barne txapelketetan, baita hainbat kirol zerbitzuren 
inplikazioa ere euren fakultateetako jaialdietan ere. 

Azkenik, esan beharra dago urtez urte indarra hartzen 
ari dela MONDRAGON UNIBERTSITATEko Osasun eta 
Kirol Zerbitzua, eta, helburu horrekin, Unibertsitatea 
proiektu berriak garatzea ari da bultzatzen, epe mot-
zean mamituko diren proiektuak alegia. Horren haritik, 
hurrengo ekimen hauek aipatu behar dira: Unibertsitate-
ko kirol-agiria, MONDRAGON UNIBERTSIATEaren mailan 
kirol taldeak osatzea, kirol-kredituak eta abar. Era be-
rean, zerbitzu hori modu zuzenean ari da parte hartzen 
hezkuntza-proiektu berrian, Mendeberri Proiektuan hain 
zuzen.

eskolaz kanpoko jarduerak

KULTURA ETA AISIA, BESTE JARDUERA BATZUK

MONDRAGON UNIBERTSITATEko kirol zerbitzuak eskain-
tzen dituen jarduerez gain, ikastetxe bakoitzak kultur eta 
aisizko hainbat jarduera antolatzen ditu ikasle, irakasle eta, 
oro har, biztanleentzat.

Kultur eta Aisizko Jarduerak:

• Goi Eskola Politeknikoa:

 Eremu artistikoan hainbat batzorde osatu dira honako gai 
espezifiko hauen inguruan: argazkigintza, saltsa, funky-
a, euskal dantzak, bideoteka, conboa, gitarra, perkusioa, 
kaleko antzerkia, malabareak, audioteka, zinema, bir-
ziklapena eta abar. Kurtso barruan, batzorde bakoitzak 
hainbat jarduera antolatu ditu garatzen duen eremuari 
buruz. 

 Bestalde, Biteri Ikastetxe Nagusiak hiru kirol-txapelke-
ta antolatu ditu ikastaroan zehar kirol hauetan: futbola, 
saskibaloia, eskupelota, frontenisa, pala, squasha, areto 
jokoak, rol jokoa.  

 Azpimarratzekoa da martxoaren 2an unibertsitateen ar-
teko kirol-topaketa bat egin zela Euskal Herriko ikaste-
txe nagusien eta unibertsitate-egoitzen artean, Deustuko 
Ikastetxe Nagusian egin zen eta MONDRAGON UNIBER-
TSITATEA laugarren geratu zen areto futbolean.   

  Urtero legez, hainbat txostengilek hitzaldiak ematen di-
tuzte kutsoan zehar. 2003–2004 ikasturtean 25 hitzaldi 
aurkeztu ziren hainbat gairen inguruan. Hona hemen ai-
pagarrienak:



29

eskolaz kanpoko jarduerak

 - “Nola heltzen da epailea epaia ematera?” 
    Iñaki Subijanaren eskutik.

 - “Euskaldunon eskubide historikoak” 
    Jose Manuel Castelsen eskutik.

 - “Kirolak motorrarekin” Herri Torrontegiren eskutik.

 - “Bat Formula” Ander Vilariñoren eskutik.

 - Eta abar.

 Era berean, Biteri Ikastetxe Nagusiak hainbat ikastaro an-
tolatzen ditu. Hurrengook izan dira aurten gaiak, besteak 
beste: ahozko komunikazioa, komunikazio idatzia, gorputz 
bidezko komunikazioa, ingurumena eta birziklapena, gida-
ritza eta abar. Orotara, 250 ikaslek hartu dute parte. 

 
 Aipatu dugunaz gain, jarduera bereziak ere antolatzen 

dira; esate baterako, ibilaldiak, sakontze-ariketak, gabon 
jaiak, udaberriko jaia, inauteriak eta abar. 

• Enpresa Zientzien Fakultatea:

 Fakultate honek hurrengo jarduera hauek antolatu ditu:

- “Bertso Magia” Jon Martinen eta Alain M. Urrutiaren eskutik.

- “Ipuin Kontaketa” Aitor Txarterinaren eskutik.

- Gineako Lito Nunes ikaslearen hitzaldia.

- “Anorexia eta Bulimia” hitzaldia, Amaia Arroyo idazlearen 
eskutik.

- “Orgasmoaren Lekzioa” bakarrizketa, La Patro Teatroaren 
eskutik.

-  Mahai-ingurua kanabisari buruz, baina bertan behera ge-
ratu zen behar hainbat jende azaldu ez zelako.

- “Kronika atsekabetuak obra bila” antzerkia, La Rata India 
taldearen eskutik.

- “The Big Day” antzerkia, Moving On taldearen eskutik.

- “Kira´s design”-en bitxi-erakusketa.

- Zinema-maratoia hainbat filmekin.

- Fakultateko jaietarako kartela diseinatzeko lehiaketa.
 
 Zera nabarmendu behar da: jarduera horiez guztiez gain, 

“Gu Geu” aldizkariko 4 ale argitaratu dira.

• Humanitateak eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea:

 Ikasturtearen joanean, eskolaz kanpoko hurrengo jarduerak 
antolatu ditu Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak:

 
 Literatur astea:
 2003–2004 ikasturtean bigarrenez ekin zaio jarduera 

honi. Aurten “literatura eta amodioa” izenburua izan du 
eta hainbat idazle entzutetsuk 5 saio eskaini dituzte.

 
 Un concurso literario:
 Los participantes son los alumnos y para hacer sus traba-

jos se basan en la poesía, la narración y versos vascos. Este 
curso han tomado parte cerca de 30 alumnos.

 
 Truke Programa:
 Ikasleek elkartrukea egiten dute atzerriko herriekin. Ikas-

turte honetan, gurean izan dira hilabete inguru Hegoame-
rikako eta Afrikako profesional talde bat inguratzen gai-
tuen mundu kooperatiboa ezagutzeko helburuarekin.

 
 Orientazio hitzaldiak:
 Karrerako hirugarren ikasturtean dauden ikasleei bidera-

tutako hitzaldiak dira, eta atzerriko hainbat adituk ema-
ten dituzte. Ikasturte honetan 6 adituk osatu dute orien-
tazio-hitzaldien zikloa.

 
 Fakultateko jaia:
 Hainbat motatako jarduerak antolatzen dira egun osoan, 

baita langile eta ikasle guztientzako bazkaria ere. 
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deitua, software plataforma baten gainean eta informazio-
teknologietarako osagaien inguruan lan egiteko.

Otsailaren 19an, ekitaldi bat egin zen Juan Jose Ibarretxe 
Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria buru zela, eta 
Ikastetxea handitzeko obrak inauguratu ziren, 2001–2002 
urteetan egindako obrak ziren eta hartzen zuten azalera 
2.100 m2koa. Horrela, IKERLANek dituen eraikin guztien 
azalera 9.000 m2an geratu zen. Ekitaldian hartu zuten 
parte, era berean, Mondragon Korporazio Kooperatiboko 
Presidente Jesús Cataniak, IKERLANeko Presidente eta Zu-
zendari Nagusi  Santiago Alvarezek eta Carlos Redondok 
hurrenez hurren. Han izan ziren, halaber, erakunde pu-
blikoetako hamaika ordezkari eta zentroarekin kidetutako 
hainbat enpresa. 

Aipagarria da, baita ere, IKERLANen parte-hartzea Ikerketa 
Zientifikoaren eta Garapen eta Berrikuntza Teknologikoaren 
2004–2007 Plan Nazionalean. Zientzia eta Teknologia Minis-
terioak landutako plana da Diseinu eta Industri Produkzioa 
Programaren lan-batzordeko kide den aldetik.    

Zabaltze teknologikoaren jarduerari bultzada garrantzit-
sua eman zaio 2003 ikasturtean. 9 jardunaldi eta mintegi 
antolatu dira, batik bat, produkzio sektorera zuzenduak. 
Hari gabeko komunikazioari, produkzio sistemei, produk-
tu berrien definiziorako metodologiei eta gai energetikoei 
buruzkoak ere egin dira, eta azken horiek elkarlanean an-

IKERLAN

2003. urtearen ezaugarri izan da mundu ekonomiaren 
ahulezia-egoera eta Europako ekonomiaren geldialdia, eta 
horrek ondorio negatiboak izan ditu euskal enpresa espor-
tatzaileentzat. IKERLANen irabaziek, ordea, %5,8 egin dute 
gora eta 14,5 milioi eurora iritsi dira, historian inoiz ez be-
zala. 

I+D kontratupeko proiektuak produktu berriak garatzera 
eta diseinu eta produkzio prozesuak hobetu eta berritzera 
bideratuak daude, eta Zentro honen jardueraren zati nagusi 
izan dira berriro 8,4 milioi euroko irabaziekin. Horrek guz-
tiak berretsi egiten du IKERLANek egiten duen lana enpre-
sen euskarri teknologiko modura.

Ikerketa-proiektu generiko eta estrategikoak ezagutza be-
rriak lortu eta Zentroko espezialitate-alorrak menderatze-
ra bideratuak daude, eta, 4,6 milioi euro izan ziren, Eusko 
Jaurlaritzak, Zientzia eta Teknologia Ministerioak eta Gi-
puzkoako Foru Aldundiak finantzatuak.   

Europako Batasuneko I+DT VI. Esparru Programan, bi 
proiektu berri onartzea lortu du IKERLANek. Haietako le-
hena Var Trainer delakoa (erabilera askoko simulagailuak 
dira eraikuntzako materiala modu seguruan erabiltzen en-
trenatzeko), eta bigarrena TEAHA (etxeko sare-aplikazioei 
buruzkoa). Eureka proiektu berri bat ere onartu da, Space4u 
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IDEKOk ikerketa aplikatuko (epe labur-ertaineko ikuspegiaz) 
eta ikerketa Aurrelehiakorreko (epe ertain-luzeko ikuspe-
giaz) zerbitzuak eskaintzen ditu nagusiki .

Ikerketa aplikatuko proiektuen artean, ondorengo hauek 
nabarmentzen dira, besteak beste: neurtzeko sistema 
multidiametro baten garapena, plasma bidezko mozketa 
integratua profilen mekanizazioan, zerratzeko prozesua 
moldatzeko kontrol berritzaile bat, alabe-neurgailu berriak 
aeronautikarako eta fresatzeko prozesua gainbegiratzeko 
sistema aurreratu baten industrializazioa.  

Ikerketa Aurrelehiakorreko Proiektuei dagokienez, ekitaldiko 
zereginetako batzuk hauek izan dira: bibrazioen kontrol 
aktiborako teknologiak garatzea, fidagarritasun-analisiaren 
metodología, bereziki zaratatsuak diren mekanizazio-pro-
zesuetako (puntzonatzea eta prentsatzea) zarata murriztea, 
material arriskutsuen mekanizazio eta artezketa-teknologia 
eko-efizienteak lantzea.  

IDEKOk, 2003ko ekitaldiaren bukaeran, 5,1 ME-KO sarrerak 
zituen guztira: %58 I+G aplikatutako proiektuen bidezkoak 
eta %37 I+G aurrelehiakorreko proiektuen ondoriozkoak. 
Gainera, liderra izan da nazioarteko 7 ikerketa-proiektutan.  
Azkenik, IDEKO ISO 9001 kalitate-ziurtagiria lortu duen 
lehen teknologi zentroa dela azpimarratu behar da, eta 
enpresa-puntuazio bikaina eman diote, 430 puntu, EFQM 
kalitatearen Europar Ereduaren arabera gauzatutako kan-
po-ebaluazioan. 

tolatu dituzte Enerlan Fundazioarekin eta Energia Clusterrare-
kin. Orotara, 181 enpresatako 295 teknikarik eta zuzendarik 
hartu dute parte.  

Zabaltze zientifiko-teknikoaren eremuan, azpimarratu egin 
behar da PhD ponentzia onenari emandako saria. Saria Fran 
Blancoren lanari eman zioten Perthen (Australia) ospatu zen 
“Microelectronics MEMS and Nanotechnology 2003 (SPIE)” 
kongresuan. Fran Blanco Mikrosistemen alorreko ikerlari da 
IKERLANen, eta fluido-mikrodispositiboei buruzko lana au-
rkeztu zuen.
   
Jarduerak bete ahal izateko, bi egoísta ditu egun IKERLANek: 
nagusia Arrasate-Mondragonen dago , eta bertan daude 
Produktuaren Garapena eta Diseinu eta Produkzio Pro-
zesuak unitateak; bigarren egoísta Arabako Parke Teknolo-
gikoan dago, Miñaon, eta han dago kokatua Energia Uni-
tatea. Giza baliabideak oinarrizkoak dira Zentroan, eta 181 
ikerlari eta teknikari daude, 43 bekarioz gain. 

IDEKO

IDEKO Marina-Erremintan espezializatutako zentroa da eta 
ezagutzaren eta industrializazioaren mugen artean gauzat-
zen du bere jarduna, bezeroen produktuak eta prozesuak 
optimizatuz.  

Abangoardiako zentro izaten jarraitzeko, IDEKOk enpresa, 
unibertsitate eta sektoreko erakunde aitzindariekiko epe 
luzeko lankidetzan oinarritu du bere teknologi garapeneko 
estrategia. Horrela, erreferentzia teknologikoa da egun Eu-
ropako Marina-erremintaren eremuan.  
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datu ekonomiko aipagarriak 13
AURREKONTUAREN BILAKAERA UNIBERTSITATEAN

INBERTSIOAREN BILAKERA UNIBERTSITATEAN

LANGILE KOPURUAREN BILAKAERA UNIBERTSITATEAN
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KONTSEILU ERREKTOREAREN OSAERA

     Presidentea:
 Jesus Goienetxe Bilbao jn.

     Presidenteordea:
 Xabier Sagarna Arrizabalaga jn.

     Idazkaria:
 Aitziber Arregi Iribecampos and.

     Batzordekideak:
 Iñaki Arriola Irizar jn.
 Bixente Atxa Uribe jn.
 Iñaki Dorronsoro Plazaola jn.
 Alberto Eguren Eguiguren jn.
 Javier Gantxegi Aldai jn.
 Txema Gisasola Zaldua jn.
 Fernando Gómez-Acedo jn.
 Ignacio Lacunza Antón jn.
 Antonio López de Lacalle jn
 Jose Luis Madinagoitia Ibabe jn.
 Mikel Mesonero De Miguel jn.
 Angel Oruna Otalora jn.
 Jose Antonio Ugarte Elorza jn.

ZUZENDARITZA BATZORDEAREN OSAERA

     Presidentea:
 Jesús Goienetxe Bilbao jn.

     Errektorea:
 Inaxio Oliveri Albisu jn.

     Errektoreorde Akademikoa:
 Joxe Mari Aizega Zubillaga jn.

     I+D Zuzendaria:
 Sabin Fernández Ugarte jn.

     Fakultateko eta Eskolako Dekano eta Zuzendariak:
 Jose Luis Abaunz Zubia jn. (EZF)
 Jose Antonio Mendikute Badiola jn. (HUHEZI)
 Javier Retegui Albisua jn. (GEP)

     Teknologi zentro elkartuetako ordezkariak:
 Javier Aranceta Aguirre jn. (IDEKO)
 Carlos Redondo Cavero jn. (IKERLAN)

     Idazkaritza Nagusia:
 Idoia Peñacoba Etxeberria and.

     Administrazio Zuzendaria:
 Milagros Belategui Trojaola and. 

organo sozialak eta 
zuzendaritzakoak



34

enpresa eta
erakunde laguntzaileak

• Ulma Taldea

• Ideko

• Ikerlan

• MCC

• Gizabidea Fundazioa

• Debagoieneko Mankomunitatea

enpresa eta 
erakunde laguntzaileak15


