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ERREKTOREAREN AGURRA 

Unibertsitateek, beste erakunde batzuek bezalaxe, mugitzen eta garatzen garen testuingu-
ruaren ezaugarriak direla eta, gizarte berriak sortzen dituen aldaketei erantzun behar diegu, 
denboraren zein formaren aldetik. Horren araberakoak izango dituzte etorkizuna eta erant-
zukizun sozialak barneratzeko gaitasuna.  

MONDRAGON UNIBERTSITATEAren ezaugarrietako bat bere egitura eta hezkuntza eredua 
berritzeko jarrera izan da, erronka berriei erantzutearren, eta hori hainbat proiektutan da, 
horien artean daudelarik Mendeberri, Bateratze Plana edo Unibertsitatearen Egitura Berriaren 
Diseinua. Ez gara alferkerian ibili, aurrera jo dugu eta Unibertsitatea sendotu eta, horregatik, 
gaur egun Euskal Herriko errealitate unibertsitarioa gara. 

Ekintzarako gaitasunak erakunde baten indarra erakusten duen legez, gogoeta zintzo egi-
teko gaitasuna, zuzenketak egiteko eta erronka berriak ekarriko dituzten eremu berrietara 
irekitzeko gaitasuna funtsezkoa izango da etorkizunari begira. 

Zortzi urte baino ez dira igaro gure ibilbideari ekin genionetik eta, halere, kualitatiboki tes-
tuinguru desberdin batean gaude. Gure Herrialdearen bilakaera sozio-ekonomiko eta de-
mografikoak eta Europako egitura politiko berriari erantzungo dion esparru unibertsitario 
homologagarri eta bikaintasunezkoaren aldeko apustuak hausnarketa global bat eginarazten 
digu Unibertsitatea baldintzatzen duten galdera nagusiei buruz.   
 
Horixe da 2004-2005 ikasturtean zehar egin ditugun ariketako bat, gure Plan Estrategikoaren 
berrikuspenaren bidez, egoera berrira modu errealagoan hurbiltzeko eta gureak bezalako 
neurri, ezaugarri, balore eta abar dituen Unibertsitate baten erantzuna definitzeko, gero eta 
esparru unibertsitario zabalago eta erlazionatuago batean.  

Ondorioa apustu handinahia eta biribila da. MONDRAGON UNIBERTSITATEAk Euskal Herriko 
erreferentziazko unibertsitatea izan nahi du bere jakintza arloetan eta, horretarako, gure 
ezaugarriak definitu ditugu, geure proiektua: 

- Hezkuntza eredu espezifikoa, formazio ekademikoa-enpresako formazioa binomioa bultza-
tzen duena eta nabarmen enplegura zuzenduta dagoena.  

- Unibertsitate-enpresa-erakundeen konexioa areagotu. 
- Ikertzeko gaitasun handia duen unibertsitate eredua garatu, gure jarduera ikertzailea 

enpresek eta erakundeek ikerkuntzaren arloan dituzten beharrekin bat eginez. 
- Nazioartekotzea, atzerriko unibertsitateekin aliantzak eginez, eta gure etengabeko forma-

zioaren nazioartekotzea, MCCren bidez.  
- Ikaslearengandik gertu, ikaslea izanik gure jardueraren epizentroa. 

MONDRAGON UNIBERTSITATEAri buruzko ikuspegi horretatik nahi dugu, hain zuzen, Euro-
pako Goi Mailako Hezkuntza Esparrura egokitu, Euskal Sistemari gure aktibo berezia eskainiz. 
Erronka zaila da, baina betetzeko erabakia hartua dugu. 

Inaxio Oliveri Albisu
MONDRAGON UNIBERTSITATEko errektorea 
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MONDRAGON UNIBERTSITATEA unibertsitate gaztea da, 1997an sortua eta maiatzaren 30eko 4/1997 Legeak ofizialki onartua; 
sustatzaileak, ordea, irakaskuntzaren arloan ibilbide luzea eta esperientzia handia duten hiru kooperatiba dira: Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa “Jose Mª Arizmendiarrieta” Koop.E., ETEO Koop.E. eta Irakasle Eskola Koop.E. 

Goi Eskola Politeknikoa 1943an lotu zitzaion bideari, Arrasateko esperientzia kooperatiboa sortu zuen aita Jose Maria Ariz-
mendiarrietak bultzatuta. Hezkuntza zentro hau garapen komunitarioko mugimendu baten eragilea izan zen, zeinak gazteen 
prestakuntzan oinarrituta, lankidetzaren bidez, enpresa jarduera sortzea sustatzen duen.1956an fundatu zen lehendabiziko 
enpresa kooperatibotik, Fagor Koop.E., eta ondoren sortu zen Euskadiko Kutxatik, enpresa kooperatibo asko eta asko sustatu 
dira. Industri, banaketa eta finantzen arloko kooperatibaz osatutako sareak, MONDRAGON UNIBERTSITATEAk gidatzen duen 
hezkuntza sistemarekin batera, eratzen dute gaur egungo MCC Korporazio Kooperatiboa. 

Goi Eskola Politeknikoak Ingeniaritzako gaiak erakusten ditu eta Ikerkuntza Teknologikoaren eremuan egiten du lan, mekanika, 
elektronika, informatika, industri diseinua, antolamendua eta telekomunikazioak izanik bere arloak. 

Gaur egun hiru campus ditu: hasierakoa, hau da, Arrasaten dagoena, 2001ean Ordizian inauguratu zena (Gipuzkoa) eta 
2002an Markinan inauguratu zena (Bizkaia). 

Oñatiko Enpresa Zientzien Fakultateak 1960an ekin zion bideari, Jose Mª Arizmendiarrieta jaunak bultzatutako gazte talde 
baten ekimenez. 

Bere historian zehar, administrazio-enpresa arlora zuzendutako formazioa eman du bereziki, eta horren garapenaren ondorioz 
gaur egungo jarduera akademikoa batez ere arlo hauetan gauzatzen da: Zuzendaritza, Enpresa Administrazioa eta Zuzendari-
tza eta Zuzendari Idazkaritza. 

Bi campus ditu: jatorrizkoa, hau da, Oñatin dagoena, eta 2003ko apirilean inauguratu zen Bidasoako campusa, Enpresa Zien-
tzien Diplomatura ematen duena. 

1978 Irakasle Eskola sortu zen Eskoriatzan, gaur egun Humanitate eta Hezkuntza zientzien Fakultate bihurtua. Bere hasirako jardue-
ra hezkuntzaren arloko profesionalak prestatzera zuzenduta zegoen, baina ondoren humanitateen arlora zabaltzen joan da, pertso-
nen formazioa organizazioen faktore humanoa kudeatzera bideratuta; Psikopedagogiako Lizentziatura eskaintzearekin batera. 

Eskaintza horrekin fakultateak eginkizun bikoitza bete nahi du: alde batetik, gazteak hezteko gai izango diren pertsonak pres-
tatzea, jakintza eta konpetentzien transmisioaren bidez, eta, beste aldetik, profesionalak prestatzea enpresetako pertsonen 
arteko harremanak kudeatzeko eta koordinatzeko lanak egin ditzaten. 

Gainera, MONDRAGON UNIBERTSITATEAren egiturak entitate sare indartsu bat biltzen du bere ingurura, euskarri gisa, horien 
artean nabarmentzen direlarik Ikerketa Teknologikoaren arloko entitate espezifikoak, hau da, IKERLAN eta IDEKO: nazioartean 
errekonozimendua lortu duten bi Zentro Teknologiko horiek Unibertsitatearen antolamenduaren ezinbesteko zutarriak dira. 

Halaber, MCC enpresa kooperatiboen taldearen lankidetza ere badu, eta Ulma Taldea Koop.E., Gizabidea Fundazioa eta Deba-
goieneko Mankomunitatea ere bazkide laguntzaile ditu. 

historiaren aipamen laburra 
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GRADUKO ESKAINTZA 

2004-2005 ikasturteko jarduera aipagarrienen artean honako gai hauek nabarmen daitezke: 

• Alde batetik, Telekomunikazioetan Ingeniaritzaren bigarren zikloa ezarri da berriki, Goi Eskola Politeknikoan ematen dena. 

• Beste aldetik, Irakasle titulazioaren bi espezialitate berri abiarazi dira, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean: 

- Irakaslea, Lehen Hezkuntza espezialitatean

- Irakaslea, Entzumena eta Mintzaira espezialitatean 

• Horrekin batera, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean Humanitateen Lizentziaturako ibilbide berri bat ezarri da, 
komunikazioaren arloari aplikatua. 

• Hirugarren zikloa doktoretza programa berri bat gehituz indartu da: Humanitateak eta Hezkuntza Etorkizuneko Erakundeetan 
du izena, hori ere Eskoriatzako campusean. 

•  Azkenik, ziklo luzeko titulazio berri bat diseinatzeko egindako lana azpimarratu behar da: Ikus-Entzunezko Komunikazioan 
Lizentziatura prestatu da, eta Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean 2005-2006 ikasturtean eman ahal izateko 
beharrezko baimenak eta homologazioa ere lortu dira. 

txosten akademikoa 
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graduko ikasketak

TITULU OFIZIALAK     Ezarpen maila 
   
 GOI ESKOLA POLITEKNIKOA 

1. Zikloko ikasketak  1º 2º 3º KAP  
Industri Diseinuan Ingeniaritza Teknikoa      
Sistemen Informatikan Ingeniaritza Teknikoa
Industri Mekanikan Ingeniaritza Teknikoa
Industri Elektronikan Ingeniaritza Teknikoa
Telekomunikazioetan Ingeniaritza Teknikoa, Telematika berezitasuna
Telekomunikazioetan Ingeniaritza Teknikoa, Telekomunikazio 
Sistemak berezitasuna   
2. Zikloko ikasketak     4º 5º KAP 
Informatikan Ingeniaritza
Industri Ingeniaritza
Telekomunikazioetan Ingeniaritza      
Soilik 2. Zikloko ikasketak   1º 2º KAP   
Industri Antolakuntzan Ingeniaritza
Automatika eta Industri Elektronikan Ingeniaritza      
3. Zikloko ikasketak   1º     
Automatika eta Elektronika
Portaera Mekanikoa eta Materialak
Informazio eta Komunikaziorako Teknologia Berriak   
 
 ENPRESA ZIENTZIEN FAKULTATEA 

1. Zikloko ikasketak  1º 2º 3º KAP  
Kudeaketa Informatikan Ingeniaritza Teknikoa
Zuzendaritza Idazkaritza
Enpresa Zientziatan Diplomatura  
Ziklo Luzeko ikasketak   1º 2º 3º 4º KAP 
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Lizentziatura      
3. Zikloko ikasketak   1º     
Enpresa Zuzendaritza      
 
 HUMANITATE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA 

1. Zikloko ikasketak  1º 2º 3º   
Irakasletza, Haur Hezkuntza berezitasuna
Irakasletza, Hezkuntza Berezia berezitasuna
Irakasletza, Atzerriko Hizkuntza berezitasuna
Irakasletza, Heziketa Fisikoa berezitasuna
Irakasletza, Lehen Hezkuntza berezitasuna
Irakasletza, Entzumena eta Mintzaira berezitasuna       
Soilik 2. Zikloko ikasketa  1º 2º    
Psikopedagogian Lizentziatura      
Ziklo Luzeko ikasketak  1º 2º 3º 4º  
Giza-Zientziak Lizentziatura      

Aurreko urteetako ezarpenak 

Ezarpen berriak

GRADUKO ESKAINTZA AKADEMIKOA 
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GRADUATU ONDOKO ESKAINTZA 

MONDRAGON UNIBERTSITATEAk, enpresak eta pertsonak inguratzen dituzten erronkei ekarpenak egin nahian, graduatu on-
doko programa betea garatu du 2004-2005 ikasturterako, jakintza arlo desberdinetako masterrak zein unibertsitate aditu 
ikastaroak eskaintzen dituena. 

Graduatu ondoko programa horiekin MONDRAGON UNIBERTSITATEAk lortu nahi izan dituen helburuak hauek dira: 

• Arlo desberdinei lotutako ikasleen jakintza indartu, eremu bakoitzeko metodologiarik aurreratuenak eskainiz. 

• Lan merkatuan dauden pertsona guztiei tresna berriak eskaini, eguneroko jardueran aplikatu ahal izango duten jakintza berria 
lortzeko. 

• Jakintza arlo desberdinei lotutako gaitasun eta trebetasun berriak garatu. 

• Profesionalei gaitasuna eman ikerketa prozesu eta metodoen inguruan eta jakintza arlo zenbaiti buruz, espezializazio maila 
handiko profi la lortzeko. 

Iraupen laburreko eskaintza zabal batez gainera, Unibertsitateak graduatu ondoko eskaintza ere egiten du, 27 Master eta 
Unibertsitate Aditu ikastarorekin, Management, Industri Kudeaketa, Zientifi ko-Tekniko, Hezkuntza eta Enpresari aplikatutako 
Humanitateen arloetan. 

Gainera, enpresen zuzendariak garatzeko beharrari soluzio integralak eskaintzeko xedearekin, MONE Negozio Eskola dago, 
MONDRAGON UNIBERTSITATEAk, MCCk eta LKSk elkarrekin bultzatua, besteak beste MBA-Executive programa ere eskaintzen 
duena. 

2004-2005 ikasturtean zehar nabarmen daiteke 6 titulu berri abiarazi direla. Graduatu ondoko titulazio berri horiek izan 
dira:
 
• “Management” arloan, Marketin Zuzendaritzako Masterra eta Hornidura Kateko Garraio eta Kudeaketako Masterra 

abiarazi dira, Enpresa Zientzien Fakultatean. Horrez gainera, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean Kirol 
Entitateak eta Jarduerak Kudeatzeko Masterra jarri da martxan. 

• “Industri Kudeaketa” arloan, Eragiketa eta Logistika Integraleko Masterra nabarmen daiteke, Goi Eskola Politek-
nikoan garatua. 

• “Hezkuntza” arloan, eskaintza bi programarekin zabaldu da: Kulturartekotasuna Euskal Herrian Masterra eta Pres-
takuntza Pedagogikoko Unibertsitate Aditu Ikastaroa, biak ala biak Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakulta-
tean eman direlarik. 

Halaber, ikasketa planak planifi katzeko eta diseinatzeko prozesua burutu da, eta beharrezko baimenak lortu dira 2005-
2006 ikasturtean zehar enpresaren eremuko graduatu ondoko ikastaro hauek emateko: 

• Norbere Garapen eta Talde Lidergoko Masterra. 

• Automobil lehiaketan Espezializazio Teknikoa Masterra, Goi Eskola Politeknikoan emango dena. 



graduko ikasketak

   Ikasketen ezarpen maila
  2003-2004 ikasturtea 2004-2005 ikasturtea 

ARLOA: MANAGEMENT 

Enpresa Zuzendaritza–MBA Executive Masterra
Enpresa Kooperatiboen Zuzendaritza Masterra
Enpresen Informazio Sistemak ERP-BAAN Masterra
Finantza Zuzendaritza Masterra
Enpresa Proiektuen Zuzendaritza Masterra
Banka eta Burtsa Masterra
Enpresen Zerga Sistemen Masterra
Marketing Zuzendaritza Masterra
Kirol Erakundeetako eta Ekintzetako Kudeaketa Masterra
Garraioa eta Hornikuntza Katearen Kudeaketa Masterra   

ARLOA: INDUSTRI KUDEAKETA 

Ekoizpen-zuzendaritza Masterra
Laneko Arriskuen Prebentzioa Masterra
Berrikuntza eta Garapena Masterra
Ingurumen Kudeaketa Unibertsitate Aditu Ikastaroa
Proiektuen Kudeaketa Unibertsitate Aditu Ikastaroa
Logistika Integrala Unibertsitate Aditu Ikastaroa
Eragiketa Zuzendaritza eta Logistika Integrala Masterra

ARLOA: ZIENTIFIKO-TEKNIKOA 

Sistema Telematikoak Masterra
Web Aplikazioen Modelatu eta Garapena Masterra
Software Ingeniaritza Masterra
Cisco Sareen Konfigurazioa Unibertsitate Aditu Ikastaroa
Informatika Segurtasuna Masterra  

ARLOA: HEZKUNTZA 

Informaziorako eta Komunikaziorako Teknologiak Formazioan Masterra
Hezkuntza Zentruen Zuzendaritza Masterra
Kulturartekotasuna Euskal Herrian Masterra
Hizkuntzen Kudeaketa Unibertsitate Aditu Ikastaroa
Prestakuntza Pedagogikoa Unibertsitate Aditu Ikastaroa

ARLOA: HUMANITATEAK ENPRESARI APLIKATUAK 
Pertsonen Garapena eta Kudeaketa Estrategikoa Masterra 

Ondoren, MONDRAGON UNIBERTSITATEAren graduatu ondoko tituluen eskaintza laburbiltzen da. 

GRADUATU ONDOKO ESKAINTZA AKADEMIKOA. MONDRAGON UNIBERTSITATEAREN BEREZKO 
TITULUAK 

Aurreko urteetako ezarpenak 

Ezarpen berriak 

GRADUATU ONDOKO TITULUA 
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MATRIKULATUTAKO IKASLEAK 

2004-2005 ikasturtean MONDRAGON UNIBERTSITATEAn guztira matrikulatutako ikasleen kopurua 4.009 ikaslera iritsi da, eta 
2003-2004an 4.065 ikasle izan ziren. Matrikula gin duten ikasle guztietatik 3.592k lehenengo eta bigarren zikloko ikasketak 
egin dituzte, eta 417 hirugarren zikloan eta graduatu ondokoan aritu dira.

  1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005
  2.800 3.430 3.718 3.863 4.065 4.009

  GEP EZF HUHEZI
  59% 19% 22%

Matrikulatutako ikasleen kopuru osoaren bilakaera 

Ikasleen banaketa Fakultateka 



MONDRAGON UNIBERTSITATEAk abian jarritako Mendeberri proiektuaren helburua enpresetan eta erakundeetan gertatzen 
ari diren beharrei eta aldaketei erantzutea da, horien ondorioz ezinbestekoa baita errotikako aldaketa bat egitea hezkuntzaren 
kontzeptuari dagokionez. Eredu honek xede garbia dauka, eta hori pertsonak prestatzea da, beren konpetentzia pertsonal, 
profesional eta sozialekin lan munduaren erronka berriei erantzun ahal izateko; norbere formazioaz jabetzeko gai izango diren 
pertsonak, elkarlanean aritzeko, proiektuak gidatzeko, erabakiak hartzeko, negoziatzeko eta komunikatzeko gai izango diren 
pertsonak. Jakintzaren transmisioan eta irakaslearen protagonismoan oinarrituta dagoen irakaskuntza eredu klasikoa gainditzea 
da kontua, eta hortik ikaslearen autonomia sustatzen duen eredu batera igarotzea. Ikaslearen parte hartzea bilatuko duen 
hezkuntza eredu bat da, elkarlana, erantzukizunak bereganatzea bultzatuko duena, finean, ildo nagusitzat komunikazioa izan-
go duena eta ikaslea eragile proaktibo bilakatuko duena.

Oro har, eredu honen helburua jakintza, konpetentziak eta baloreak garatzea da. Hiru hizkuntzatako eredua da, non ikasleak 
azkenean bere jarduera gutxienez euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez garatzeko erabateko gaitasuna izango duen, eta infor-
mazioaren eta komunikazioaren teknologia berrietatik datozen aukerak ahalik eta gehien aprobetxatuko dituen.

Eredu berria titulazio eta ikastaro berrietan ezartzen jarraitu dugu, progresiboki, eta 2004-2005ean Mendeberriren eskaintzan 
7 titulazio eta MONDRAGON UNIBERTSITATEko 20 ikasle talderengana zabaldu da.

Gaur-gaurkoz MONDRAGON UNIBERTSITATEAk bere titulazioen %50etan ezarri du hezkuntza “berringeniaritzako” eredu 
hau, eta datorren ikasturtean titulazioen %60ra iritsiko da, 2008an guztiz garatzeko asmoarekin. Gaur egun MONDRAGON 
UNIBERTSITATEko irakasleen %50 hezkuntza eredu hau diseinatzeko, garatzeko eta aplikatzeko gaitzen ari dira –irakasleak 
guztira 168 dira–.

Azkenik, nabarmen daiteke 2004-2005 ikasturtean MONDRAGON UNIBERTSITATEAk lehendabizi aldiz jardunaldi batzuk an-
tolatu zituela izenburu honekin: “Goi mailako hezkuntza Europako konbergentziarantz: ikaskuntzan oinarritutako ereduak”. 
Bertan hezkuntzaren berrikuntzan liderrak diren herrialde desberdinetako 20 unibertsitatetako arduradunek hartu zuten parte, 
horien artean Monterrey Institutu Teknologikoak, Maastricheko Unibertsitateak eta Aalborgeko Unibertsitateak. Jardunaldiaren 
helburu nagusia unibertsitatearen eginkizun berriari buruzko esperientziak trukatzea izan zen: aldatzeko eta berritzeko gaita-
suna izango duten pertsonak prestatu.

mendeberri proiektua 
hezkuntza eredu berria3
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“NORBERE ETA TALDEEN GARAPENA INSTITUZIOETAN” KUDEAKETA UNITATEA

“Norbere Garapena eta Taldeena Instituzioetan” izeneko Kudeaketa Unitatea Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean 
sortu zen, 2003. urtean, bertako Kontseilu Errektoreak onartu eta gero.

2004. urtean, MONDRAGON UNIBERTSITATEA berregituratzeko prozesuaren barruan, behin-behinekoan Errektoretzaren esku 
geratu zen. Kudeaketa Unitate horren inguruan koordinazio talde bat eratu zen, unitate hori zuzendu eta bultzatzearen ardura 
duena, hainbat ordezkari instituzionalek osatua: errektoreorde akademikoa, MCCko Kontseilu Sozialeko arduraduna, Enpresa 
Zientzien Fakultateko eta Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko dekanoak eta NTG Unitatearen zuzendaria. 

Unitate horren instituzio eta enpresa jarduera konpetentzian eta baloreen garapenean oinarrituta dago. 2004. urteaz geroztik 
hiru pertsona ari dira lanean aipatu Unitatean, eta beren formazioan sakontzeko hainbat programatan parte hartzen dute.

2004-2005 ikasturtean zehar garatutako jardueren artean “Talde lanerako Konpetentziak” lantzen dituen programa nabarmen 
dezakegu, Otalorarekin –MCCko formazio zentroa– batera diseinatu dena, korporazioko hainbat enpresatan (Eroski, Lana, 
Eroski Bidaiak, etab). 

2004-2005 ikasturtean zehar Newfield aholkularitzarekin elkarrekin lanean aritu eta gero, 2005eko uztailean lankidetza hitzar-
men bat sinatu zen elkarrizketa bidezko konpetentziak eta programen diseinua garatzeko. Hitzarmenaren helburuetako bat 
elkarrizketa bidezko konpetentzien gaia hezkuntzaren eremuan lantzea da, hain zuzen ere.

Testuinguru horretan, 2004-2005 ikasturtean zehar, MONDRAGON UNIBERTSITATEko guztira 31 irakaslek programa bat landu 
dute Newfieldekin: “Elkarrizketa bidezko Konpetentzien Programa Irakaskuntzaren Praktikarako”. Gainera, Orientazio proiek-
tua berrikusi egin da, eta Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean 2 masterretan eman da, orientatzaileei aholkularitza 
eskaintzeko. 2005etik aurrera ekimena maila unibertsitariora zabaldu nahi da.

Hezkuntzaren arloan jarraituta, 2004ko irailean, Deustuko “Hezkuntza zentroen Zuzendaritzako Nazioarteko IV. Biltzarra” 
izenekoaren barruan, komunikazio bat aurkeztu zen MONDRAGON UNIBERTSITATEko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien 
Fakultateko ikasleen inguruan, baloreak garatzeko esperientziari buruzkoa.
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Unibertsitateak eta enpresek elkarrekin ikerketa proiektuak egitea da gure jardueraren alderdi garrantzitsuenetako bat, eta 
urtez urte bultzatzen jarraitzen dugu, gizarteari gero eta ezagutza gehiago emateko asmoarekin.

Gai horri dagokionez azpimarra daiteke irakasleek gero eta gehiago heltzen diotela ikerkuntzari: aurten ikertzen aritu diren 
irakasleen ehunekoa %32 izan da, aurreko ikasturtean baino %6 gehiago. Hazkunde horren oinarrian faktore hauek daude 
batez ere:

1. Ikerketa zientifi koaren bultzada, I+Gko programa desberdinetan parte hartuz, Estatu mailan zein nazioartean:

- Eusko Jaurlaritzaren Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana, WIRELESS programetako proiektuekin, Enpresa Digital 
Hedatua, Errendimendu Handiko Fabrikazio Prozesuak, Mikroenergia, Material eta Prozesu Adimendunak, eta Mikrotek-
nologiak.

- I+G+b Plan Nazionala, Ikerkuntza Proiektuak egiteko laguntzen deialdien bitartez eta Ikerkuntza Teknikoa Sustatzeko 
Programaren bidez (PROFIT), honako arlo hauetan: Industri Material, Diseinu eta Ekoizpena, Energia, Teknologia Elektro-
nikoak eta komunikazioetakoak, eta Informazioaren Gizartearen Zerbitzuetarako Teknologiak.

- VI. Europako Esparru Programa, Enpresa Txiki eta Ertainetarako STREP, CRAFT eta IPE ekimenen bidez.

2. Ikerkuntza kooperatiboko zentroetan aktiboki parte hartuz, Eusko Jaurlaritzak sustatuta ikerkuntza estrategikoa koordi-
natzeko, MICROGUNE eta MARGUNErekin, eta Banaketa Aktibo eta Elektroteknologietarako Ikerkuntza Kooperatiboko 
Zentroarekin (CIDAE).

3. Garaia Berrikuntza Gunean Mikrofabrikazioko Laborategia martxan jarriz, dagoeneko lau direlarik bertan kokatuta dauden 
laborategi unibertsitarioak.

4. Enpresekin eta enpresetako I+G+b unitateekin lankidetzan jarduteko fi losofi aren barruan, ikerketa proiektuetan parte har-
tuz, horien artean MIK, IDEKO, ORONA-eic, EDERTEK eta KONIKER daudela.

Ikerkuntzako jarduera horrek guztiak funtsean ikerkuntza zientifi koa eta aplikatua bultzatzea du oinarri, eta hainbat doktore 
tesi egiteko akuilu ere izan da: azken ikasturtean 2 tesi irakurri dira eta 80 doktoregai aritu dira –50 ziren 2003-2004 ikas-
turtean–, eta nabarmen daiteke horien %18 enpresek fi nantzatuta daudela, I+G+b unitateen bitartez, alegia, esan behar da 
enpresa horiek apustu garbia egiten dutela  I+Gren etorkizuna lankidetza bidez garatzearen alde.

Aipatu beharreko beste alderdi bat da Estatu zein nazioarteko mailako argitalpenei bultzada handia eman zaiela, ikerketa tal-
deen heldutasunaren eta beste unibertsitate eta zentroekin nazioarteko lankidetzan aritzeko dinamikaren erakusle.

Horrenbestez, ikasturte honetan zehar inpaktuko argitalpenen kopurua handitu dugu, eta azken hiru urteetan dagoeneko 
150 argitalpen baino gehiago egin ditugu Estatuan zein atzerrian. Horrez gainera, nazioarteko ikerkuntza taldeekin genuen 
harremana sendotu egin dugu, hainbat zentrotan egonaldiak eginez, horien artean Amerikako Estatu Batuetako Engineering 
Research Center for Net Shape Manufacturing (ERC/NSM), Herbehereetako Groningengo Unibertsitatea eta Renoko Unibertsi-
tatea; hainbat proiektu askori ere lotu gatzaizkio, horien artean TERRA: Inter-cultural curriculum, zeina Europako agentziak fi -
nantzatzen duen, Socrates programaren barruan, Irlanda, Norvegia, Gales eta Lituaniako instituzioen partaidetzarekin, hizkuntza 
minorizatuen testuinguruetan formazioa ikertzeko helburuarekin.

4
ikerketa eta garapena



MONDRAGON UNIBERTSITATEAren ezaugarri nagusietakoa da hasieratik bertatik enpresa sarearekin harreman zuzena daukala, 
eta hori hainbat mekanismoren bitartez gauzatzen da:

- Ikerkuntza proiektuak unibertsitatearen eta enpresen artean elkarrekin egitea.

- Enpresek unibertsitatearen kudeaketa organoetan parte hartzea.

- Unibertsitateak eskaintzen duen etengabeko prestakuntza, lan arloko profesionalei zuzendua, beren jakintza eta trebeta-
sunak birziklatu eta egokitu behar baitituzte.

Horri guztiari esker, enpresek zer behar eta eskatzen duten zuzenean eta berehala dakigularik, Unibertsitateak formazioan 
egiten duen eskaintza moldatzeko aukera dauka, eta ikasleen ezaugarri profesionalak horri begira moldatzen ditu: hein batean 
horregatik segurtatzen du hainbeste eta hain azkar enplegatzea.
 
Harreman hori bermatzeko hainbat elementu hartu behar dira kontuan

• Korporazio handi bateko kidea izatea, MCC, non 230 enpresa eta entitate elkartzen diren, eta 70.000 langile baino 
gehiago.

• Enpresak eta unibertsitatea estu lotzeko mekanismoak:

- Enpresek unibertsitatearen kudeaketa organoetan parte hartzea: MONDRAGON UNIBERTSITATEAren eraketan 
hainbat bazkide mota daude, hau da, bera osatzen duten hezkuntza zentroak, enpresak, zentro teknologikoak eta beste 
erakunde batzuk. Horregatik, bere kudeaketa organoetan (Zuzendaritza Batzordea eta Kontseilu Errektorea) estamentu 
horiek guztiek ordezkaritza dute, eta horien bitartez zuzenean parte hartzen dute Unibertsitatearen kudeaketan eta era-
bakiak hartzean.

 Gainera, Unibertsitatearen garapenean bertan enpresek partaidetza zuzena izateak eragin berezia du ikasketen orienta-
zioari dagokionez, enpresek behar eta nahi dutena berehala eta etengabe jakiteko modua ematen duelako eta, ondorioz, 
formazioaren eskaintza eta ikasleen profi l profesionala horretara egoki daitekeelako; hain zuzen ere, ikasleek errazago 
aurkitzen dute enplegua.

- Ikerkuntza proiektuak lankidetzan gauzatzea: proiektu horiek gauzatzeak aukera ematen du, besteak beste, Unibertsi-
tateko irakasleen ezagutza etengabe eguneratuta edukitzeko, eta eskaintza akademikoa ere progresiboki lan merkatuaren 
beharretara egoki daiteke.

- Etengabeko prestakuntza: eraldaketa sozialak jakintza, konpetentzia eta trebetasun berriak eskatzen dizkie profesiona-
lei. MONDRAGON UNIBERTSITATEAn, inguratzen gaituen errealitateaz jabetuta, ahalegin handia egiten ari da etengabeko 
prestakuntza bultzatzera, arlo horretan bere eskaintza moldatuz eta zabalduz, izaera desberdineko jarduerak bilduz:

unibertsitate-enpresa harremana5
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 Graduatu ondoko eskaintza: MONDRAGON UNIBERTSITATEAren berezko tituluak masterrak eta aditu unibertsitario-
rako ikastaroak dira.

 Ikastaro irekiak: iraupen laburrekoak, erdi mailako arduradunek, teknikari espezialistek eta enpresetako langileek fi lo-
sofi a eta teknikarik aurreratuenak ezagutu ditzaten diseinatuak, beren enpresetan bultzatzeko eta ezartzeko.

 Eskaeraren araberako ikastaroak: enpresa edo organismo jakin batentzat diseinatuak, eskaera berezi baten arabera.

 Ikastaro aurreratuak: espezializazio handikoak eta 200 ordu baino gutxiago iraupenarekin; funtsean, lanean ari diren 
langileen birziklapen profesionalera bideratuta daude.

• Ikasleak bere formazio unibertsitarioan zehar enpresarekin duen harremana da gure ereduaren beste ezaugarrietako 
bat, horrek ikaskuntza praktikoa egiteko eta lan arloa egiazki ezagutzeko aukera ematen diolarik, elementu hauen bitartez:

- Praktikak enpresetan eta ikastetxeetan: ikasleek enpresa eta hezkuntza desberdinetan egiten dituzte praktikak, Uniber-
tsitatean bertan hartutako formazioaren osagarri garrantzitsu gisa.

Praktiken iraupena karreraren arabera aldatzen da. Hala eta guztiz ere, praktikan irauten duen bitartean ikasle bakoitzari 
bere garapenaren jarraipen zuzena eskaintzen diogu, bai Unibertsitateko tutorearen bidez, bai ikaslea praktikan egiten ari 
den enpresaren edo zentroaren bidez. Egoera batzuetan, gainera, praktika horiek atzerrian egiteko aukera eskaintzen da, 
MONDRAGON UNIBERTSITATEAk ikasleen mugigarritasunaren alde izenpetuta dituen hitzarmenei esker.

2004-2005 ikasturtean zehar 500 ikasle inguru aritu dira praktikak egiten.

- Karrera Amaierako Proiektuak: ikasleek inguruko enpresaren batean egiten dute Karrera Amaierako Proiektua, eta horrek 
aukera bikaina ematen die karreran zehar hartutako ezagutza praktikan jartzeko eta, gainera, hainbat konpetentzia eta 
trebetasun garatzea ere ahalbidetzen die, horien artean talde lana, komunikazioa, lidergoa, sormena, erabakiak hartzeko 
gaitasuna... izan ere, konpetentzia horiek nekez barnera daitezke formazio akademiko hutsean zehar. Proiektua osagarri 
praktiko ezin hobea da, eta ikasketak onik burutzeko bidea da, lehenengo zikloan zein bigarrenean.

 2004-2005 ikasturtean MONDRAGON UNIBERTSITATEko ikasleek egin dituzten Karrera Amaierako Proiektuen kopurua 350 
proiektura iritsi da gutxi gorabehera.

 Proiektuaren iraupena urte batekoa izan daiteke –batez ere lehenengo zikloko karreretan-, edo 4 hilabetekoa. Proiektu 
guztiek unibertsitateko arduradun bat eta enpresako beste arduradun bat dituzte tutore.

 MONDRAGON UNIBERTSITATEko ikasleek sektore eta enpresa askorekin egiten dituzte euren Karrera Amaierako Proiektuak, 
eta horien artean daude: Copreci, Euskadiko Kutxa, C.A.F., Ulma, Lagun Aro, MCC, Danobat, LKS, Condesa, Eroski, E.E.E., 
Fagor Taldea, Gamesa, Iberdrola, Ingelectric, Maier, Itur, Ona-Pres, Ondoan, Orona, Orkli, Repsol, Sener, Tuboplast, TVA, 
URRSA, Zahor, Anaia, Azcoyen, Berriola eta abar.

- Alecopen lanean, ikasketak eta lana tartekatuz: MONDRAGON UNIBERTSITATEAk ikasleari lan munduan sartzeko es-
kaintzen dizkion beste aukeretako bat ikasketak eta lan jarduna bateratu ahal izatea da, egun erdiz Alecopen lan eginez. 
Enpresa kooperatibo horri esker, azken 6 urteetan MONDRAGON UNIBERTSITATEko 3.500 ikaslek baino gehiagok ikasi eta 
lan egin ahal izan dute aldi berean.

 Horrek, ikaslearen formazioa osatzeaz gainera, diru sarrera garrantzitsua eskaintzen dio ikasleari ikasketak fi nantzatu ahal 
izateko.



MONDRAGON UNIBERTSITATEAk jarduerak nazioartekoago bihurtzen jarraitu du ikasturte honetan. Horretarako, ikerkuntza 
alorra eta ikasleen mugigarritasuna sustatu ditu. Lehenengorako, gure Unibertsitateko irakasleek atzerriko unibertsitateekin 
batera lan egin dute ikerkuntzako proiektuetan eta bigarren kasuan, hiru fakultateren arteko truke programak bideratu ditu.

Ikasleak trebatzeko prozesuan, nazioarteko esperientziak balio diferentzial handia gehitzen die ikasleen trebakuntzari eta ga-
rapen pertsonalari. Eta are gehiago gaur egun, XXI. mendeko euskal gizarteak aurre egin behar dien erronken artean bi eremu 
garrantzitsu nabarmendu behar baitira: teknologien bilakaera eta merkatuen globalizazioa.

Abian dauden programa ugariek, unibertsitateko ikasketak osatzeko aukera emateaz gain, graduatu ondokoak eta praktikak 
edo karrera amaierako proiektuak egiteko aukera eskaintzen die ikasleei Europako, Ipar Amerikako eta Latinoamerikako hainbat 
herrialdetan. 2004-2005 ikasturtean, esate baterako, 107 ikasle joan ziren atzerriko unibertsitateetara (batez ere Europara 
eta Kanadara), bigarren zikloak, eremu ugaritako masterrak eta doktoratuak egitera, esate baterako. 

Praktikei dagokienez, bestalde, aipatu beharrekoa da ikasturte honetan 10 ikaslek egin dituztela praktikak atzerrian, zehazki 
Latinoamerikan, Ingalaterran eta AEBetan.

Bestalde, Mundukide Fundazioak, MONDRAGON UNIBERTSITATEko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatearekin elkar-
lanean antolatu duen “Truke” izeneko programak, Hegoaldeko eta Arrasateko Kooperatiba Esperientziaren komunitate mai-
lako produkzio errealitate txikien esperientziak elkarbanatzeko ideia zehaztu nahi izan du (Arrasateko Esperientzia komunitate 
mailako garapeneko esperientzia gisa hartuta). Testuinguru horren baitan, herrialde ugaritatik etorritako 42 protagonista 
izan ditugu gure artean 2004-2005 ikasturtean. Lagun horiek beren ezagutzak eta esperientziak trukatu zituzten gure Uniber-
tsitatearekin, gure inguruko kooperatibekin eta gizartearekin, oro har.

Era berean, 2004-2005 ikasturtean MONDRAGON UNIBERTSITATEko 18 ikaslek ikerkuntzarako egonaldiak egin dituzte atze-
rriko hainbat unibertsitatetan. Horrez gain, Unibertsitateko irakasleek modu aktiboan parte hartu dute hitzaldiak aurkezten 
teknologiarekin, komunikazioarekin, informazioarekin eta ingeniaritzarekin, besteak beste, lotura zuten hamaika batzarretan.

6nazioarteko harremanak
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MONDRAGON UNIBERTSITATEAk abian jarri duen berregituratze proiektuaren helburua unibertsitateko antolaketa osoaren 
eragingarritasuna hobetzea da. Horri esker, Goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparruak eta unibertsitateko testuinguru 
berriak aurrean jarri dizkiguten erronkei aurre egin nahi diegu. Izan ere, ez da ahaztu behar proiektu horiek trebakuntzako, 
ikerkuntzako eta gizartearekin lotura izateko estrategiak nabarmen aztertzea eskatuko digutela.

Proiektua diseinatu eta onartu ondoren, 2004-2005ko ikasturtean proiektuak eskatzen zituen plangintzak eta aldaketak gara-
tzen lan egin dugu, 2005-2006ko ikasturtea egitura berriarekin hasi ahal izateko.

Aldaketa ekarri duen edozein prozesuren moduan, zailtasun ugari du eta Unibertsitatea osatzen dugun guztion ahalegina be-
harrezkoa izango da; behin prozesua burututa, ordea, MONDRAGON UNIBERTSITATEAren garapenean jauzi kualitatiboa eman 
ahalko dugu; beste nolabait esanda, beraz, euskal gizarteari eskaintzen diogun zerbitzuan eta pertsonak garatzeko eta horien 
gogoa betetzeko prozesuan aurrerapauso garrantzitsua izango da.

berregituratze proiektua
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MONDRAGON UNIBERTSITATEAk 2003-2008 aldian garatuko duen unibertsitatea sustatzeko asmo handiko plana diseinatu 
du, ezagutzaren gizarte berriak agerian dituen erronka eta eskaera berriei erantzuna ematea helburu duena. Era berean, plan 
horren helburua gure irakaskuntzako prozesuak eta Ikerkuntzako zein Garapeneko jarduerak etengabe berritu beharrari eran-
tzuna ematea da.

Planak jarduera eta helburu espezifi ko multzoa biltzen du eta horien artean bereziki aipatu beharrekoa da gure irakasleek 
doktore tesiak egitera bultzatzera zuzendutako programa, nazioartekotzea indartzeari eta garatzeari dagokiona, irakasleak 
etengabe trebatzera eta horien hizkuntza alorreko gaitasuna indartzera bideratutakoa, Mendeberrik proposatutako eredu 
eleanitzak zehaztutakoa betez. 

Etorkizunari aurre egiteko jardueren multzoak eta, batez ere, Indartze Plan honetan sartuta daudenak MONDRAGON UNIBER-
TSITATEAren Unibertsitate Proiektua Indartzeko elementu giltzarriak direla esan dezakegu.

Horregatik guztiagatik, MCCren VIII. Batzarrak Korporazioa osatzen duten kooperatibek asmo handiko plangintza hau aurrera 
eramatea ahalbidetzeko eskaini zuten laguntza onartu zuen 2003. urteko maiatzean.

Hori dela eta, 2003-2004 ikasturtean hasi ziren programa ugariek indar handiz jarraitu dute aurrera 2004-2005 ikasturtean. 
Epe horretan, 312 irakaslek parte hartu dute antolatutako programa ugarietan eta guztizko aurrekontua  30.582.691 €koa 
izan da.

8indartze programa
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MONDRAGON UNIBERTSITATEko kide garenon ustez, Erabateko Kalitatea/Bikaintasuna intereseko talde guztien (ikasleak, sen-
diak, enpresak eta, hitz gutxitan esanda, gizartea) itxaropenei eta beharrei erantzun egokiagoa emateko hezkuntza alorreko 
erakundeentzat baliagarria den oinarrizko kudeaketako estrategia da. Unibertsitatearen kudeaketan eta, batez ere, gure fakul-
tateetan erabateko kalitatearekin dugun konpromisoa nabarmena da. Horren erakusgarri da, besteak beste, MONDRAGON 
UNIBERTSITATEko Goi Eskola Politeknikoak eskuratu zuen zilarrezko Q garaikurra. Era berean, MONDRAGON UNIBERTSITATEA 
da erabateko kalitatearekin konpromisoa bermatzeko hitzarmena Euskalitekin sinatu duen Euskadiko lehenengo unibertsita-
tea. 

Bestalde, MONDRAGON UNIBERTSITATEAk Kalitatea Hezkuntza Sisteman gaiaren gainean jardunaldia antolatu du 2004-2005 
ikasturtean, kalitateak hezkuntzan duen garrantziaren inguruko hausnarketa sortzeko eta erabateko kalitatean oinarritutako 
eredu koordinatuan eta ulergarrian hezkuntza maila ugariak bateratzea proposatzeko. Era berean, mintegiak ikasleen ikasketa 
eta garapen pertsonala hobetzeko eskuragarri dauden erremintak aztertu zituen. Haur hezkuntzak, bigarren mailako irakas-
kuntzak, lanbide heziketak eta unibertsitateko irakaskuntzak osatzen dituzte saio hartan aztertu zituzten hezkuntza mailak. 

Era berean, aipatu beharrekoa da MONDRAGON UNIBERTSITATEAk ANECAk (Kalitatea Aztertzeko eta Ziurtatzeko Agentzia Na-
zionala) antolatutako Erakunde mailako Azterketa Planean  hartu duela parte. Horren baitan, 2004-2005 ikasturtean, Irakasle 
ikasketetako hiru espezialitate (Atzerriko  Hizkuntza, Hezkuntza Berezia, Haur Hezkuntza), Enpresen Zuzendaritza eta Adminis-
trazioan Lizentziatura eta Informatikan Ingeniaritza aztertu dituzte.

kalitatea





KIROL ZERBITZUAREN JARDUERAK

MONDRAGON UNIBERTSITATEAren kirol zerbitzua, hiru fakultateei eta dagozkien campusei zuzendutako ikasturteko jardueren pro-
grama koordinatzeaz gain, unibertsitatearen txapelketen alorraz (MONDRAGON UNIBERTSITATEAren Txapelketa eta unibertsitateko 
kirolen Euskadiko Txapelketak eta Espainiako Txapelketak) eta jarduera osagarriez (hitzaldiak, argazkigintzako lehiaketa, kirol ikuskizu-
nak…) arduratu ohi da. Era berean, proiektu berriak bultzatzeaz eta zerbitzua etengabe hobetzeaz ere arduratu ohi da zerbitzu hori.

Horren inguruan, ikasturte honetan, bereziki aipatu beharrekoak dira ondorengo bi ekintzak:

• Kirolen zerbitzuak garatutako plan estrategikoa.
• Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako Unibertsitateko Kirolari buruzko Batzarra antolatzen parte hartzea.

Ondorengoa izan da ikasleek 2004-2005 ikasturtean kirol programaren baitako eremu ugarietan izan duten parte hartzea:

A) Trebakuntzako ikastaroak eta irteerak:
256 ikaslek (HHZFko 36, EZFko 40 eta GEPeko 180) parte hartu zuten ondorengo jardueretan, besteak beste: CVren patologiak, 
spining-eko monitorea, eskia, urpean igeri egiteko hastapenak, lehen sorospenak, eskalada, surfa, capoeira, funky-a, eta abar.

 
B) Baldintza fi sikoa hobetzeko saila:

84 ikaslek (HHZFko 4, EZFko 9 eta GEPeko 71) parte hartu zuten ondorengo jardueretan, besteak beste: aerobic-a, spining-a, 
muskulazioa, eta abar.

C) Txapelketen saila:

MONDRAGON UNIBERTSITATEAren Txapelketa
Enpresa Zientzien Fakultatearen esku egon zen kirol instalazioetan egin zuten MONDRAGON UNIBERTSITATEAren Txapelketa 
antolatzea. Aipatutako lehiaketan 85 ikaslek hartu zuten parte (EZFko 38k, HHZFko 2k eta GEPeko 45ek) ondorengo kirol mo-
dalitateetan: areto futbola, saskibaloia, frontenisa, futbola, squash-a, esku pilota, eta abar.
Bereziki aipatu beharrekoa da Ordiziako Campusaren parte hartzea eta emakumezkoen areto futbolean eta gizonezkoen futbo-
lean lortu zituzten garaipenak.

Unibertsitateko Kirolaren Euskadiko Txapelketa
Euskal Herriko Unibertsitatea arduratu zen txapelketa antolatzeaz eta Donostian egin zuten.
MONDRAGON UNIBERTSITATEA 109 ikaslek ordezkatu zuten (EZFko 13 ikaslek, HHZFko 3k eta GEPeko 93k) ondorengo kirol 
modalitateetan: saskibaloia, eskubaloia, futbola, areto futbola, waterpoloa, errugbia, pilotalekuko kirolak eta xakea.
MONDRAGON UNIBERTSITATEAk UPV/EHU Unibertsitatea garaitu zuen emakumezkoetan eta gizonezkoetan, bikoteka jokatu-
tako frontenis txapelketan, gomazko paletan eta gizonezkoen banakako frontenis txapelketan.

Unibertsitateko Kirolaren Espainiako Txapelketa 
MONDRAGON UNIBERTSITATEA 5 ikaslek ordezkatu zuten (triatloi modalitatean 3k eta krosean 2k).

Zabalki: Euskal Pilotaren Nazioarteko Txapelketa
Iruñean egin zuten nazioarteko txapelketan, GEPeko 2 pilotarik parte hartu zuten binakako eskupilota modalitatean eta oso ondo jokatu zuten.

eskolaz kanpoko jarduerak
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Herri Kirolen Gipuzkoako Unibertsitateko III .Txapelketa.
Sailkapeneko lehen fasean, MONDRAGON UNIBERTSITATEA ordezkatuko zuten taldeak aukeratzeko egindakoan, bost mutilek 
eta bost neskek osatutako 5 taldek hartu zuten parte, hurrenez hurren.
Garaileak ondorengoak izan ziren: HHZFko talde bat, EZFko beste bat eta GEPeko beste bat (Ordiziako Campusa).
Bigarren fasean, HHZFko taldeak irabazi zuen proba eta 6.000 €ko saria eskuratu zuen esku dirutan.
 
MONDRAGON UNIBERTSITATEAren Kirol Taldeak
3 talde aritu dira ikasturtean entrenatzen: saskibaloiko gizonezkoen taldea (14 ikasle), areto futboleko emakumezkoen taldea (9 
ikasle) eta waterpoloko taldea (20 ikasle).

EKINTZA OSAGARRIAK 

Kirol zerbitzuak Argazki Lehiaketaren IV. Edizioa antolatu zuen, “Niretzat kirola...” lemarekin, eta 3 lan aurkeztu ziren.
Horrez gainera, bi irteera antolatu genituen Tau-Baskonia jokatzen ikusteko (Tau-Baskonia-Real Madrid; Tau-Baskonia-Zalgiris Kaunas).
Halaber, Oñatiko Enpresa Zientzien Fakultatean 2 hitzaldi antolatu ziren:

• ”7 horma -7 kontinente”. Enpresaren laguntza kirol eskaladarako. Pou anaiak.
• ”Euskal pilotariak. Profesionaltasunerako bidea”. Oier Zearra eta Imanol Agirre.

Aipamen berezia merezi du “Patin gaua” bigarrengoz antolatzeko ekimenak. Ekintza hau Arrasateko kaleetan barrena patinetan 
ibiltzean datza, eta biztanle guztientzako jarduera irekia da. Bigarren edizioak arrakasta handia izan zuen, eta aurrenekoan parte 
hartu zutenen kopurua bikoiztu egin zen. Guztira 90 lagunek parte hartu zuten.

KULTURA ETA AISIAKO BESTE JARDUERA BATZUK

MONDRAGON UNIBERTSITATEko kirol zerbitzuaren beraren ekintzen eskaintzaz gainera, zentro bakoitzak kultura eta aisiako 
hainbat jarduera antolatzen ditu, ikasle, irakasle eta oro har biztanle guztientzat irekiak.

Goi eskola politeknikoa:
Artearen alorrean, hainbat gai espezifi ko lantzeko batzorde batzuk antolatu dira, horien artean: argazkigintza, saltsa, funky, 
euskal dantzak, bideoteka, konboa, gitarra, perkusioa, kale antzerkia, esku jokoak malabarrak, audioteka, zinema, birziklapena... 
Ikasturtean zehar, batzorde bakoitzak hainbat ekintza antolatu ditu bere jarduera eremuan.

Horrez gainera, Biteri Ikastetxe Nagusiak 3 kirol txapelketa antolatu ditu ikasturtean zehar, kirol hauetan: futbola, saskibaloia, 
esku pilota, frontenisa, pala, squasha, areto jokoak eta rol jokoak.

Aipatzekoa da martxoaren 2an unibertsitate arteko kirol topaketa bat antolatu zela Euskal herriko ikastetxe nagusien eta egoitza uniber-
tsitarioen artean, Deustuko Ikastetxe Nagusian, eta MONDRAGON UNIBERTSITATEA laugarren postuan sailkatu zen areto futbolean.

Urtero egiten den beste ekintza bat da hainbat hizlarik ikasturtean zehar ematen dituzten hitzaldiak. 2004-2005 ikasturtean 25 
tertulia antolatu ziren, gai desberdinei buruz, horien artean:

• “nola iristen da epailea epaia ematera?” Iñaki Subijanarekin
• “Euskaldunen eskubide historikoak” Jose Manuel Castelsekin
• “Kirolak motorrekin” Herri Torrontegirekin
• “Bat formula” Ander Vilariñorekin
• Eta abar.

eskolaz kanpoko jarduerak
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Halaber, Biteri Ikastetxe Nagusiak ikastaroak ere antolatzen ditu. Ikasturte honetako gaiak, besteak beste, hauek izan dira: ahozko 
komunikazioa, idatzizko komunikazioa, gorputz komunikazioa, ingurumena eta birziklapena, lidergoa... Guztira 250 ikaslek hartu 
dute parte horietan.

Esandakoaz gainera, jarduera berezi batzuk ere antolatzen dira, esaterako, txangoak, sakontzeko ariketak, Eguberrietako jaia, 
udaberri jaia, inauteriak...

Enpresa Zientzien Fakultatea:
Ikasturte honetan zehar fakultateko Kultura Taldeak honako jarduera hauek antolatu ditu:

• “JB ostegunetan EZFn”. Filmak jatorrizko bertsioan azpitituluekin.

• “Kontu Kontari, Hori Bai Bizitzea”

• Bisita Oñatiko Kultur Etxera.

• Kultur astea, eta horren barruan antolatu ziren:
- “Artearen eguna”: bitxi eta txotxongilo erakusketa.
- “Sagardoaren eguna”.
- “Antzerkiaren eguna”: “Txa-Txa-Txat” antzezlana, Ipso Facto taldeak jokatua.
- “Euskararen eguna”: Unai Elorriaga idazlearen hizlaria “Sprako tranbia” liburuari buruz.
- “Musikaren eguna”: Unai Azkarate bakarlariaren emanaldia.

• 2005eko Enpresa Zientzien Fakultateko jaia iragartzeko txartel lehiaketaren 2. edizioa.

• Sukaldaritza ikastaroa.

• Hitzaldia sentsibilizazio kanpainaren barruan “Hitz egin dezagun homosexualitateaz”.

• Fakultateko Jaia: egun osoan zehar mota desberdinetako ekintzak antolatzen dira eta, halaber, bazkari bat egiten da, zei-
nean langileek eta ikasleek parte hartzen duten. Eguna bukatzeko, Fakultateko aparkalekuan kontzertua egiten da.

• Aipatutako ekintzez gainera, “Gu Geu” aldizkariaren 3 zenbaki argitaratu dira: aldizkaria ikasleek beraiek egiten dute, eta 
era berean ikasleei zuzenduta dago.

Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea:
Ikasturte honetan zehar, Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak eskolaz kanpoko jarduera hauek antolatu ditu:

• Literatur astea:
 Aurtengo gaia “Literatura eta bidaia” izan da. Esperientzia handiko hainbat idazlek, horien artean Jon Arretxe, Anjel Ler-

txundi, Harkaitz Cano eta Patxi Zubizarretak, beste latitude batzuk erakutsi zizkiguten. 

• Literatur lehiaketa:
 Aurtengo nobedadea izan da lehiaketa guztia ikasleek bakarrik antolatu dutela, irakasleek lanak ebaluatzen parte hartu dutelarik. 

• Truke Programa:
 Aurten 13 profesional izan dira gure artean, hilabete batez, esperientzia komunitarioei buruzko formazioa hartzeko-emateko. 

Beren herrien konprometituta dauden pertsona horiek Arrasateko esperientzia kooperatibista gertutik ezagutzeko aukera 
izan dute, batez ere enpresaren arloari dagokionez, baina baita ere hezkuntzaren aldetik ere. Horien jatorrizko herrialdeak 
dira Argentina, Kuba, Honduras, Mexiko eta Nikaragua, eta eman duten testigantza ikasleen interesa sortu du. 

• Orientazio hitzaldiak:
 Esparru honetan hainbat hitzaldi eman dira.

• Fakultateko jaia:
 Ekintza desberdinak antolatzen dira egun osoan zehar, eta bazkaria egiten da langile eta ikasle guztientzat.



IKERLAN

IKERLAN MCCren erreferente historikoa da ikerkuntzaren arloari dagokionez, eta produktuen garapen integralean espezializa-
tuta dago. 2004ko ekitaldian, 1974an sortu zenetik 30 urte igarota, IKERLANen proiektuen kartera egoera onean dagoela ikusi 
zen: sarrera bolumena 14,91 milioi eurokoa izan zen, eta horietatik 5,2 milioi ikerkuntza generiko eta estrategikoari zegozkion 
eta 8,87 milioi enpresekin kontratatutako I+G proiektuei.

IKERLANek enpresen euskarri teknologikoa izateko konpromisoa du, produktuetan eta prozesuetan planteatzen dituzten ara-
zoei soluzio berritzaileak eskainiz, eta, konpromiso horri eutsiz, enpresa horiek kontratatu dituzten I+Gko proiektuetan paten-
teak lortzeko bederatzi eskabide bideratu ditu.

Aliantza politikaren esparruan, bi mugarri garrantzitsu nabarmendu behar dira: mikroteknologien esparruko Microgune Iker-
kuntza Kooperatiboko Zentroa, Ceit eta Tekniker Zentro Teknologiko, MONDRAGON UNIBERTSITATE, Nafarroako Unibertsitate 
eta MCCrekin, eta IK4 izeneko elkartearen eraketa, Research Alliance, lehen aipatutako zentro teknologikoek eta Gaiker-ek 
elkarrekin osatutako aliantza estrategiko gisa. 

Ingurumen Adimenaren kontzeptuari ere bultzada eman zitzaion, IKERLANen ikerketa lerro nagusi gisa, ‘Amigo’ proiektu inte-
gratuaren hasierarekin. Proiektua Europako Batasuneko VI. Esparru Programakoa da, Fagor Etxetresna elektrikoekin eta Euro-
pako lehen mailako hainbat unibertsitate eta enpresarekin lankidetzan garatu da, eta IKERLANek eginkizun handia beteko du, 
bera izango baita demostrazio zentroetako bat, Domolab deritzan etxeko teknologien laborategian duen azpiegiturari esker.

Halaber, aurreko urtean Saiolanen lankidetzarekin prestakuntza lanak egin eta gero, LKSrekin batera Abantail enpresa abiarazi 
da, spin-off moduan, egokitzapen diseinuaren arloan zerbitzuak emateko.

IKERLANeko ikertzaileek parte hartze aktiboa izan dute Mondragón Corporación Corporativaren 2005-2008 Zientzia eta Tekno-
logia Planaren sorreran, Korporazioak estrategikotzat jotzen dituen teknologiak landuz, IKERLANek jakintza maila handia baitu 
eremu horretan.

Ekitaldian zehar, IKERLANek 2005-2008 Plan Estrategikoa landu du eta, bertan, lau elementu oinarrizko nabarmentzen dira: 
ikerketa ildoen espezializazio handiagoa, aliantza egonkorrak beste ikerketa zentro batzuekin, teknologia sortzeko eta trans-
feritzeko jardueren oreka eta instituzioen eta enpresen iturriak konbinatzen dituen fi nantzaketa eredu bat, zeinean enpresak 
zentroaren berezko ikerketa proiektuetan progresiboki inplikatzea nahi den.

IKERLAN sortu zenetik 30 urte bete zirela eta, hainbat ekitaldi antolatu ziren, eta horien artean nabarmen daiteke Donostiako 
Kursaal jauregian egindakoa, berrikuntza lehiakortasun gisa aztertu zuena. Jardunaldia IKERLANek lan egiten duen enpresa 
eta instituzioei zuzendua zen, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko, Eusko Jaurlaritzako eta Industria, Turismo eta Merkataritzako 
Ministerioko ordezkariek parte hartu zuten.

IKERLANek gaur egun bi egoitza ditu: nagusia, Arrasaten, Produktu Garapena eta Diseinu eta Ekoizpen Prozesuak lantzeko uni-
tateak hartzen dituena; eta Arabako Miñaoko Parke Teknologikoa, Energiari buruzko unitatearekin. Bere jarduerak garatzeko 
186 ikertzaile eta teknikari eta 40 bekadun ditu.

ikerketa zentro elkartuak11
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IDEKO

IDEKO Makina-Erremintan eta Fabrikazio Teknologietan espezializatuta dagoen Zentro Teknologikoa da, eta bere jarduera jakin-
tzaren eta industrializazioaren arteko mugan garatzen du, bere bezeroen produktuak eta prozesuak optimizatuz.

“Berritzeko, ikertu” da IDEKOren bokazioaren lema eta, horri eutsiz, lan egiteko modu desberdinak erabiltzen ditu, enpresen 
eta Zentro Teknologikoaren arteko elkarlana hobetzeko, uneoro bere ikerketaren emaitzak merkatura eramateko asmoarekin. 
Helburu horrekin, IDEKOk industri eskaeraren arabera egiten du lan, diziplina askotako talde mistoetan oinarrituta.

Horrez gainera, IDEKO bere bezeroekin I+Gko Urte askoko Planak lantzen ari da, epe ertain-luzera Zentroaren ikerketa ildoak 
enpresen Garapen Estrategiekin estu lotzeko, emaitzen trasbasea berma dadin eta gure I+Gren emaitzak produktu berritzaile 
bilaka daitezen.

Halaber, Ikerketa proiektu askotan ari da lan egiten, oinarrizko ikerketan zein aplikatuan, bere jakintza arloan liderrak diren 
erakunde ugarirekin eta, horretarako, funtzionamendu modu desberdinak erabiltzen ditu, horien artean pertsonal desplaza-
tuarena.

IDEKO bere ahaleginak bideratzen ari den alderdi bat pertsonalaren prestakuntza da eta, xede horrekin, doktoreak kontratatzen 
ditu eta doktore tesiak bultzatzen, ikerketa eremu desberdinetan. Apustu hori funtsezkoa izan da ikerketa gai berriei heltzeko, 
horien artean Aktuadore Mota Berriak eta Material Adimendunak Portaera Dinamikoaren Hobekuntzarako, Software Adimen-
dunak dituzten Moduluen Garapena, Neurtzeko Sistema Berritzaileak, Errore Dinamikoen Modelizazioa eta Konpentsazioa, 
Mikromekanizazioa eta Doitasun Handiko Mekanizazioa, eta Industri Produktuen Bizi Zikloaren Ingurumen Kudeaketa, guztiak 
ere Makina-Erremintaren eta Fabrikazio teknologien sektorearen lehiakortasuna hobetzera zuzenduak.

Alderdi administratiboari dagokionez, IDEKOk 2004ko ekitaldiaren amaieran guztira 4.8 M€-ko diru sarrerak izan zituen, hau 
da, bere jarduera %7 hazi zen.

Amaitzeko, IDEKO kudeaketaren bikaintasunaren alde egiten ari den apustua aipatu beharra dago, sistema horrek aukera ema-
ten duelako funtsezkotzat identifi katu diren esparru guztiak integratzeko: kalitatea, laneko segurtasuna eta osasuna,prozesuen 
bidezko kudeaketa eta EFQM.
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13organo sozialak eta zuzendaritzakoak

ERREKTORE KONTSEILUAREN OSAERA:

• Presidentea:
 Jesus Goienetxe Bilbao jn.

• Presidenteordea:
 German Castillo Lopez jn. (2005eko otsailetik aurrera)
 Xabier Sagarna Arrizabalaga jn. (2005eko otsailera arte)

• Idazkaria:
 Aitziber Arregi Iribecampos and. (2005eko otsailetik aurrera)
 Marilu Murua Lazkano and. (2005eko otsailera arte)

• Kideak:
 Iñaki Arriola Irizar jn.
 Bixente Atxa Uribe jn.
 Mikel Beitia Larrañaga jn. (2005eko otsailetik aurrera)
 Iñaki Dorronsoro Plazaola jn.
 Alberto Eguren Eguiguren jn.
 Javier Gantxegi Aldai jn.
 Txema Gisasola Zaldua jn.
 Fernando Gomez-Acedo jn.
 Ignacio Lacunza Anton jn.
 Antonio López de Lacalle jn. (2005eko otsailera arte)
 Jose Luis Madinagoitia Ibabe jn.
 Mikel Mesonero De Miguel jn.
 Arantza Mongelos Garcia and. (2005eko otsailetik aurrera)
 Jose Antonio Ugarte Elorza jn.
 Angel Oruna Otalora jn. (2005eko otsailera arte)

ZUZENDARITZA BATZORDEAREN OSAERA:

• Presidentea:
 Jesus Goienetxe Bilbao jn.

• Errektorea:
 Inaxio Oliveri Albisu jn.

• Errektoreorde akademikoa:
 Joxe Mari Aizega Zubillaga jn.
 
• Fakultateetako dekanoak eta Eskolako zuzendaria:
 Jose Luis Abaunz Zubia jn. (EZF)
 Jose Antonio Mendikute Badiola jn. (HUHEZI)
 Javier Retegui Albisua jn. (GEP)

• Zentro teknologiko laguntzaileen ordezkariak:
 Carlos Redondo Cavero jn. (IKERLAN)

• Idazkari nagusia:
 Idoia Peñacoba Etxebarria and.

• Administrazio zuzendaria:
  Milagros Belategui Trojaola and.



ENPRESA ETA ENTITATE LAGUNTZAILEAK

• ULMA Taldea
• Ideko
• Ikerlan
• MCC
• Gizabidea Fundazioa
• Debagoieneko Mankomunitatea

enpresa eta entitate laguntzaileak14


