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Europa munduko ekonomiarik lehiakor eta dinamikoena bihurtzea da Kontseilu Europarrak Lisboan
2002ko martxoan finkatutako helburua. Ildo horretan, Unibertsitateak prestakuntzaren, ikerketaren
eta berrikuntzaren oinarriak direla kontuan hartuta, ekonomiaren eta ezagutzaren gizartearen arda-
tzak ditugu. Batzordearen iritziz, bikaintasuna ezaugarri duen unibertsitate-ingurunearen premia
dago. Horrela, 2010ean sortzekoa den Goi Hezkuntzaren Europar Guneak Batasuneko herrialde
guztiek aipatutako erronkari eman dioten izaera estrategikoa uzten du agerian.

Horretarako, ordea, Europako Erakundeek, Gobernu eta Unibertsitateek gogoeta sakona egin
beharko dute Goi Hezkuntzan eragina duen faktore-multzoaren inguruan:

- Titulazioen diseinua, kasu bakoitzean behar diren lanbide-gaitasunen arabera.
- Gastuaren finantzaketa eta efizientzia.
- Efizientzia hezkuntzan eta kudeaketan.
- Ekonomiaren eta produkzioaren munduarekiko harremanak.
- Gune komuna sortzea ahalbidetuko duen araudia.

Horietan guztietan behar-beharrezkoa da erakunde eta unibertsitateetako maila guztietan elkarla-
nean jardutea, hau da, Sistema osoak baterako gogoeta burutu eta erabakiak hartzea, aipatutako
eraldaketa sakona gauzatu ahal izateko.

Esanak esan, eraldaketa ezinezkoa izango da Unibertsitate bakoitzak eredu berriaren aldeko kon-
promiso aktiborik hartzen ez badu, Unibertsitate bakoitzak kalitatea lortzeko ahaleginik egiten ez
badu, alegia, beti ere kalitatea hezkuntza eta, oro har, Unibertsitatearen jarduna hobetzeko aukera
emango duen etengabeko jarreran datzala ahaztu gabe. 

Europar gunera moldatzeko egin dugun apustua irmoa da benetan. Egungo zehaztugabetasun-egoe-
rak ezarritako mugak gorabehera, aurrerapausoak ari gara ematen oinarrizko zenbait diseinutan:

- MENDEBERRI proiektuak prestakuntza-estrategiari erantzuten dio eta Europar Kreditua kontzep-
tuak hartzen ditu barne. Iazko ikasturtean abiarazitako esperientzia ikastaro eta titulazio berrieta-
ra hedatu da emaitzak ikusi ondoren, uste bezain bikainak izan baitira.

- Enpresa-munduarekiko loturak, etengabeak MONDRAGON UNIBERTSITATEAn, erruz areagotuko
dira, Enpresen eta Unibertsitatearen arteko harremanetan are gehiago sakonduko delako presta-
kuntza, aholkularitza, berrikuntza eta ezagutza-transferentzia indartzeko.

- Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak oinarrizko erremintatzat erabiliko dira, kalitatea
prestakuntza-prozesu pertsonalizatuagoa eta eraginkorragoaren baitan moldatzeko. Diseinatu den
IKT plana ezarriz lortuko da hori.

- Unibertsitateak alor akademikoan eta ikerketan eta kudeaketan efizientziarik handiena lortzea eta
eskuragarri dauden baliabideak ahalik eta gehien aprobetxatzea helburu dituen Barne Eredua disei-
natuko da.

Horiek horrela, aipatzekoa da Kooperatiben VIII. Kongresuak Unibertsitatearen inguruan hartuko
duen erabakiaren garrantzi berezia, euskarri paregabea izango baita Goi Hezkuntzaren Europar
Gunera egokitzeko prestakuntzan eta berrikuntzan gainditu beharko diren erronkei aurre egiteko.

Adierazitako erronkari hamarkada honetan zehar heldu beharko zaio, eta azken emaitzaren arabe-
rakoa izango da, hein handi batean, Unibertsitatearen etorkizuna. Erronkari tinko eta adorez ekin
diogu, gure gizarte, enpresa eta erakundeen zerbitzura egongo den Unibertsitate-proiektuan bete-
betean sinesteak ematen digun gogo biziarekin. Gure irakasleen kapital zientifiko eta humanistiko-
aren laguntza dugu, MONDRAGON UNIBERTSITATEA osatzen dugun guztion babesa, eta jakina,
zeregin horretan bakarrik ez gaudela jakinik –hori argi ikusi genuen Kooperatiben azken
Kongresuan– aurrera egiteko ditugun indar eta bultzadarekin.

Inaxio Oliveri Albisu
MONDRAGON UNIBERTSITATEko  errektorea
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MONDRAGON UNIBERTSITATEA unibertsitate gaz-
tea da, 1997an sortua eta maiatzaren 30eko
4/1997 legeak ofizialki onartua. Irakaskuntza alo-
rrean ibilbide eta eskarmentu handia duten hiru
hezkuntza-kooperatibak bultzatu zuten:
Mondragon Eskola Politeknikoa “Jose Mª
Arizmendiarrieta” Koop. Elk.ak, ETEO Koop.
Elk.ak eta Irakasle Eskola Koop. Elk.ak, hain zuzen
ere.

Goi Eskola Politeknikoa 1943an jarri zen abian
José María Arizmendiarrieta Arrasateko kooperati-
ben sortzaileak bultzatuta. Ikastetxe hau izan zen
gizartean garapen handia izan zuen mugimendua-
ren eragilea. Mugimendu horrek, gazteen presta-
kuntzan oinarrituta, enpresak sortzea bultzatu
zuen lankidetzaren bitartez. Lehenengo koopera-
tiba Fagor Koop. Elk.a izan zen, 1956an sortua.
Gero, 1959an Euskadiko Kutxa finantza erakun-
dea sortu zen eta harrezkero kooperatiba ugari

sortu dira. Industria, banaketa eta finantza arloko
kooperatibek osatzen duten multzoak eta MON-
DRAGON UNIBERTSITATEA buru duen hezkuntza-
sistemak Mondragon Corporación Cooperativa
(MCC) osatzen dute gaur egun.

Goi Eskola Politeknikoaren Ingeniaritzako irakas-
kuntza-jarduerak eta ikerketa teknologikoko jar-
duerak mekanika, elektronika, informatika, industri
diseinu, antolakuntza eta telekomunikazioko alo-
rretan sartzen dira.

Gaur egun hiru campus ditu: jatorrizkoa Arrasaten,
2001eko maiatzean Gipuzkoako Ordizia herrian
inauguratu zena eta 2002ko uztailean Bizkaiko
Markina herrian inauguratu zena.

Oñatiko Enpresa Zientzien Fakultatea 1960an jarri
zen abian, José Mª Arizmendiarrieta jaunak adore-
tutako gazte talde baten ekimenez.

11 aipamen
historiko laburra
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Historian zehar, administrazio-enpresaren alorrera
zuzenduriko prestakuntzan aritu da gehien bat eta
alor horren garapenak eraman du Zuzendaritza,
Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza, Gestio
Informatika eta Zuzendaritzako Idazkaritza alorrak
jorratzera.

Gaur egun hiru campus ditu: jatorrizkoa Oñatin,
2002ko otsailean Elgoibarren inauguratu zena eta
Bidasoako campus-a 2003ko apirilean inauguratua,
non, Enpresa Zientzietako Diplomatura inpartitzen
den.

1978an Irakasle Eskola sortu zen Eskoriatzan eta
gaur egun Humanitateak eta Hezkuntza Zientzien
Fakultatea da. Hasiera batean hezkuntza alorreko
profesionalen prestakuntzan aritu zen batik bat,
baina jarduera hori humanitate alorrera zabalduz
joan da eta antolakuntzetako giza-faktorearen
kudeaketarako pertsonen prestakuntza eta
Psikopedagogiako Lizentziatura ere bere gain hartu
ditu.

Fakultate honek helburu bikoitza bete nahi du:
batetik, ezagutzak eta gaitasunak transmitituz
gazteria heziko duten pertsonak prestatu; eta bes-
tetik, enpresetako giza harremanen alorreko kude-
aketa eta koordinazio-lanetarako profesionalak
prestatu.

Gainera, MONDRAGON UNIBERTSITATEAren egitu-
rak euskarri lana egiten duten erakundeen sare
sendoa ere badu. Hauen artean aipagarrienak tek-
nologi ikerketa alorreko Ikerlan eta Ideko dira,
nazioarte mailan ospe handia duten eta
Unibertsitateko antolakuntzaren oinarrizko zutabe-
ak diren teknologi zentroak.

Era berean, MCC kooperatiba taldearen, Ulma
Koop. Elk. Taldearen, Gizabidea Fundazioaren eta
Deba Garaiko Mankomunitatearen laguntza ere
badute, denak kideak baitira.

6 - 7

Memoria EUSK  23/2/04  11:55  Página 7



IKASTURTEKO ESKAINTZA AKADEMIKOA

Graduatu tituluei dagokienez, hona ikasturteko jardue-
ra aipagarrienak:
✖ Alde batetik, 2002-2003 ikasturtean

Zuzendaritzako Idazkaritza Diplomatura tituloa eza-
rri da MONDRAGON UNIBERTSITATEko titulo pro-
pio gisa, Oñatiko Enpresa Zientzien Fakultatean.

✖ Bestalde, Elgoibarreko Campus-ean Enpresen
Administrazio eta Zuzendaritzan Lizentziatura jarri
da martxan.

✖ Enpresa Zientzietan Diplomatura titulazioaren eta
bere bi ibilbide kurrikularren diseinuan egindako
lana, hots, “Enpresa Logistika eta Garraioa” eta
“Nazioarteko Merkataritza”, Bidasoa bezalako
mugaz haraindiko ingururetako arazo eta beharrei
bideratuak. 2003-2004 ikasturtean jarriko da mar-
txan MONDRAGON UNIBERTSITATEko Enpresa
Zientzien Fakultatearen eskutik, Bidasoako
Campus-ean (Irún).

✖ Magisteritza, Heziketa Fisikoa berezitasunean titu-
lazioa diseinatzen eta 2003-2004 ikasturtean ezart-
zeko behar den baimena lortzen egindako lana.
MONDRAGON UNIBERTSITATEko Humanitate eta
Hezkuntza Zientzien Fakultatean emango da.

Ondoren datoz 2002-2003 ikasturtean zehar MON-
DRAGON UNIBERTSITATEAn emandako unibertsitateko
graduatu titulazioak eta eskaintzen diren ikasketa guz-
tien ezartze-maila. 

22 txosten
akademikoa
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8 - 9

GOI ESKOLA POLITEKNIKOA

1. Zikloko ikasketak

Industri Diseinuan Injinerutza Teknikoa

Sistemen Informatikan Injinerutza Teknikoa

Industri Mekanikan Injinerutza Teknikoa

Industri Elektronikan Injinerutza Teknikoa

Telekomunikazioetan Injinerutza Teknikoa,

Telematika espezialitatean

Telekomunikazioetan Injinerutza Teknikoa,

Sistemen espezialitatean

2. Zikloan bakarrik ematen diren ikasketak

Industri Antolakuntzan Injinerutza

Industri Elektronikan eta Automatikan Injinerutza

2. Zikloko ikasketak

Informatikan Injinerutza

Industri Injinerutza

3. Zikloko ikasketak

Automatika eta Industria Elektronikoa

Portaera Mekanikoa eta Materialak

Informazio eta Komunikazio Teknologia Berriak

ENPRESA ZIENTZIEN FAKULTATEA

1. Zikloko ikasketak

Gestio Informatikako Injinerutza Teknikoa

Zuzendari Idazkaritza

Ziklo Luzeko ikasketak

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Lizentziatura

3. Zikloko ikasketak

Enpresa Zuzendaritza

HUMANITATE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA

1. Zikloko ikasketak

Irakasle Ikasketak, Haur Hezkuntza espezialitatea

Irakasle Ikasketak, Hezkuntza Berezia espezialitatea

Irakasle Ikasketak, Atzerriko Hizkuntza espezialitatea

2. Zikloan bakarrik ematen diren ikasketak

Psikopedagogia Lizentziatura

Ziklo Luzeko ikasketak

Humanitate-Enpresa Lizentziatura

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

Aurreko urteetan ezarritakoa

Ezarri berria

Memoria EUSK  23/2/04  11:55  Página 9



GRADUATU-ONDOKO ESKAINTZA

MONDRAGON UNIBERTSITATEAn etengabeko ikaskun-
tzaren aldeko apustua egin dugu. Teknologi aurrerape-
nen eta gizarte-aldaketen ondorioz, eremu guztietako
profesionalek eboluzionatu eta ezagutzak, gaitasunak
eta trebetasunak eskuratu behar dituzte etengabe.

Ikasleek ikasten, lanbidearen alorreko etorkizuneko
eskakizunei aurre hartzen eta hobetzen jarraitu dezaten,
Mondragon Unibertsitateak etengabeko prestakuntza-
ikastaro ugari eskaintzen dizkie aukeran. Ikastaro labu-
rrez osatutako eskaintza zabala ez ezik, graduatuondo-
ko 23 Master eta Unibertsitate Aditu ikastaro ematen
ditu, besteak beste, Management, Industri Kudeaketa,
Finantza, Informatika, Telekomunikazio, Humanitate eta
Hezkuntzaren alorretan.

Bestalde, Negozio Eskolak, MONEk, konponbide inte-
gralak eskaintzen ditu enpresek zuzendaritza garatzeko
dituzten beharretarako. Mondragon Unibertsitateak,
MCCek eta LKSek sustatutako zentro horretan MBA-
Executive programa eskaintzen dute, beste hainbaten
artean.

MONDRAGON UNIBERTSITATEko graduatu-ondoko titu-
lu propioei dagokienez, aipagarriak dira abian jarri diren
4 master berriak eta 6 unibertsitate aditu izateko ikasta-
roak. Lehendik zeuden 13 tituluekin batera, 23 titulazio-
ko eskaintza osatzen dute eta hainbat arlo hartzen dituz-
te. Honako hauek dira graduatu-ondoko titulazio berriak:

✖ “Management” arloan, abian jarri da Enpresa
Zientzien Fakultatean ematen den Ekintzaletasuna
eta Teknologia Masterra.

✖ Arlo “Zientifiko Teknikoa”-an, Enpresa Zientzien
Fakultatean inpartitzen den Web Aplikazioen
Modelatu eta Garapena Masterra jarri da abian eta
Goi Eskola Politeknikoan berriz, Software
Ingeniaritza Masterra eta Cisco Sareen Konfigurazioa
Unibertsitate Aditu Ikastaroa.

✖ “Hezkuntza” arloan, eskaintza bi postgradu berrita-
ra zabaldu da: Hizkuntzen Kudeaketa Unibertsitate
Aditu Ikastaroa eta Irakas-Ikasteko Prozesuen
Kudeaketa Unibertsitate Aditu Ikastaroa, biak
Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatean
inpartituta.

✖ Azkenik, “Industri Kudeaketa” arloan, ondorengo
postgraduak ezarri dira: Teknologi Berrikuntza eta
Garapena Masterra, Proiektuen Kudeaketa
Unibertsitate Aditu Ikastaroa, Logistika Integrala
Unibertsitate Aditu Ikastaroa eta ETE-tan Ezagutzaren
Kudeaketa Unibertsitate Aditu Ikastaroa, denak Goi
Eskola Politeknikoan inpartituta.

Bestalde, amaitu da ikasketa planen planifikazio eta
diseinu prozesua, eta baita datorren ikasturtean, 2003-
2004an, ondorengo graduatu-ondoko titulu propioak
ezartzeko behar den baimena lortzekoa ere:
✖ “Management” arloan, Enpresa Zientzien

Fakultatean abian jarriko diren Banka Burtsari buruz-
ko Masterra eta Enpresa Zerga Unibertsitate Aditu
Ikastaroa.
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✖ Arlo “Zientifiko Teknikoan”, Goi Eskola
Politeknikoan abian jarriko den Informatika
Segurtasun Unibertsitate Aditu Ikastaroa.

✖ “Hezkuntza” arloan, Humanitate eta Hezkuntza
Zientzien Fakultatean inpartituko den Entzumena eta
Mintzaira Unibertsitate Aditu Ikastaroa.

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

10 - 11

Graduatu-ondoko eskaintza akademikoa. MONDRAGON UNIBERTSITATEko titulu propioak

2001-2002 Ikasturtea 2002-2003 Ikasturtea

Ikasketen ezartze-maila

Aurreko urteetan ezarritakoa

Ezarri berria

Management Arloa
Enpresa Zuzendaritza Masterra- MBA Executive
Enpresa Zuzendaritza Masterra- MBA
Enpresa Kooperatiboen Zuzendaritza Masterra
Enpresen Informazio Sistemak Masterra 
(ERP-BAAN)
Finantza Zuzendaritza Masterra
Enpresa Proiektuen Zuzendaritza Masterra
Ekintzaletasun eta Teknologia 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
Logística Integrala Unibertsitate Aditu Ikastaroa
Ezagutzaren Kudeaketa ETE-tan Unibertsitate 
Aditu Ikastaroa 
Arlo Zientifiko Teknikoa
Sistema Telematikoak Masterra
Web Aplikazioen Modelatu eta Garapena Masterra
Software Ingeniaritza Masterra
Cisco Sareen Konfigurazioa Unibertsitate Aditu  Ikastaroa
Hezkuntza Arloa
Informazio eta Komunikaziorako Teknologiak
Formazioan Masterra
Ikastetxeen Zuzendaritza Masterra
Hizkuntzen Kudeaketa Unibertsitate Aditu Ikastaroa
Irakas-Ikasteko Prozesuen Kudeaketa 
Unibertsitate Aditu Ikastaroa
Enpresarako Humanitatea Arloa
Pertsonen Garapena eta Kudeaketa Estrategikoa Masterra
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MATRIKULATUTAKO IKASLEAK

MONDRAGON UNIBERTSITATEAn 2002-2003 ikastur-
tean matrikulatutako ikasle kopurua 3.949koa izan da,
2001-2002 ikasturtean 3.718 izan zelarik.
Matrikulatutako ikasle guztien artean, 3.563k lehenen-
go eta bigarren zikloko unibertsitate-ikasketak egin
dituzte eta beste 386k, aldiz, hirugarren zikloko eta
graduatu-ondoko ikasketak. 2001-2002 ikasturteare-
kin alderatuz, %6ko igoera izan da.

MONDRAGON UNIBERTSITATEAn matrikulatutako

ikasle kopuruen bilakaera

GEP

59,17%

EZF

18,5%

HUHEZI

22,4%

Ikasle banaketa Fakultateka. 

2002-2003 ikasturtea.

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003 

2.605

2.800

3.430

3.718

3.949
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12 - 13

Azken bi ikasturteetako memorietan adierazi bezala,
MONDRAGON UNIBERTSITATEAK Mendeberri Proiek-
tua deritzon hezkuntza-eredu berria jarri du abian,
gizartean sortzen ari diren behar eta aldaketei erantzu-
teko, horien ondorioz hezkuntza-kontzeptua ere erro-
tik eraldatu 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 egi-
teko, proiektuak zuzentzeko, erabakiak hartzeko,
negoziatzeko 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,
informazioaren eta komunikazioaren teknologia
berriek eskaintzen dituzten aukerei ere ahalik eta eteki-
nik handiena ateratzen zaie.

Aurtengo ikasturtean zehar hezkuntza prozesuaren
berringeniaritzan oinarritutako proiektu handi hori
garatzeko egin dugun lanaren nondik norakoak uler
daitezen, orain arte emandako urratsak labur-labur
ekarriko ditugu gogora.  

1999-2000 ikasturtean hezkuntza-eredua aldatzeko
beharrari 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 prestakuntzan zehar garatu beharre-
ko gaitasun espezifikoak (tekniko eta metodologikoak,
hau da, jakitea eta egiten jakitea), pertsonalak (izaten

33 hizkuntza eredu berria
MMeennddeebbeerrrrii  pprrooiieekkttuuaa
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jakitea) eta sozialak (elkarrekin bizitzen jakitea) zehaztu
ziren. Unibertsitateak, gainera, zeharkako hainbat
balore eta gaitasun ere landu ditu, gure unibertsitate-
komunitatean ikasitako profesionalen ezaugarri bereiz-
garri izango direnak, edozein titulaziotako ikasketak
egiten dituztela ere.

2001-2002 ikasturtean zehar, curriculum-garapena
landu genuen nagusiki. Ikasketa-planak berriro disei-
natu genituen, lanbide-profilean oinarrituta.
Hezkuntza-proiektu berritzaileagoak dituzten unibert-
sitateak izan genituen kontuan, hala nola,
Danimarkako Aalborg, Holandako Maastricht,
Monterrey-ko Teknologi Institutua (Mexiko) eta
Massachussets Institute of Technology. Azkenik, fin-
katutako profilak lortzeko erabili beharreko metodo-
logiak zehaztu genituen: proiektuen garapenean, ara-
zoen konponbideetan eta kasuen azterketan oinarri-
tutako metodologia, batik bat.

2002-2003 ikasturtean, curriculuma diseinatzen jarrai-
tu dugu eta proiektua ezartzen hasi gara.Aurtengo
ikasturtean, aurreikusitako plangintzari jarraiki, espe-
rientzia pilotuak jarri dira abian, eta beraz, aurreko bir-
diseinatze-azterketaren ondorioak gauzatzen hasi
behar izan dugu. 

Fakultate bakoitzean titulazio bat aukeratu eta espe-
rientzia pilotuak egin dira guztietan. Honako hauek
dira aukeratutako titulazioak:
✖ Elektronikako Ingeniaritza Teknikoa.

✖ Enpresa Administrazio eta Zuzendaritzako
Lizentziatura.

✖ Irakasle Ikasketak-Hezkuntza Bereziaren
Espezialitatea.

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.

Rolen eta metodoaren aldaketari dagokionez, lan han-
dia burutu dugu horien inguruan.

Denboraren antolamendua diseinatu da titulazio
bakoitzean, ezagutza tekniko eta metodologikoaren
arteko oreka, jakintzaren eta egiten jakitearen artekoa
lortzeko (teoria, klase praktikoak, ariketak, etab. uztar-
tuz). Era berean, irakatsi eta ikasteko prozesuan ikasle-
ei dagokien protagonismoa azpimarratu da. 

Azkenean, irakasgai guztiak barne hartzen dituen dizi-
plinarteko proiektua egin dugu.
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44 Ikerketa eta 
Garapena

2002-2003 ikasturtean, MONDRAGON UNIBERTSI-
TATEAren 2000-2008rako Plan Estrategikoan finkatu-
tako Ikerketa Estrategia garatzen jarraitu dugu. Hauek
izan dira bi ardatz nagusiak: unibertsitateko irakasle-
en ikerketa-gaitasuna indartzea eta epe ertain eta
luzerako lankidetza-hitzarmenak sinatzea enpresekin
eta ikerketari lotutako beste erakunde batzuekin.
Horien guztien bidez, ezagutza sortzeko, hartzeko eta
hedatzeko bide egonkor jarraikorrak ezartzea da
MONDRAGON UNNIBERTSITATEAren asmoa.

2002-2003 ikasturtean, ondorengoak jarduera-ildoak
gauzatu dira aipatutako funtsezko bi ardatzak jorra-
tzeko:
✖ MONDRAGON UNIBERTSITATEKOko irakasleen

ikerketa-lanak ugaritzea. 
✖ Ikerketa-lanak espezializazio-alor zehatzetan anto-

latzea.
✖ Erakunde ikertzaile berrien garapena sustatzea

bai oinarrizko ikerketa bideratuan bai ikerketa
aplikatuan.

✖ Enpresa eta erakunde ikertzaileekiko elkarlana
indartzea, urte anitzeko hitzarmenen bidez. 

✖ GARAIA Berrikuntza Gunea garatzen laguntzea.

MONDRAGON UNIBERTSITATEKO IRAKASLEEN
IKERKETA-LANAK UGARITZEA

MONDRAGON UNIBERTSITATEAk ikerketa areagotzea-
ren alde egiten jarraitu du alor guztietan: Oinarrizko
Ikerketa Bideratuan, Ikerketa Aplikatuan eta
Berrikuntzan. Horien arteko oreka bilatu du uneoro,
gizartean duen misioa betetzeko.
Aipatutako helburua lortzeko, MONDRAGON
UNIBERTSITATEAk partaidetza handiagoa izan du
Estatuko eta Nazioarteko I+G Programetan:
✖ Eusko Jaurlaritzaren Zientzia, Teknologia eta

Ikerketa Planean, Mikroenergia, Wireless,
Errendimendu Handiko Fabrikazio Programa,
Material eta Prozesu Adimendun eta Enpresa
Digital Hedatuen programetako proiektuen bidez.

✖ I+G+B-ko Plan Nazionalean, Informazio teknologia,
Energia, Diseinu eta Industri Produkzioko programetan.

✖ Europako V. eta VI. Programa Markoetan. V.
Programa Markoan,  PRIMA eta NOISELESS
(Mekanikaren alorra) eta KFLOW (Informazio
Sistemak) proiektuekin hartu dugu parte. VI.
Programa Markoan 12 proposamen berri egin eta
STREP Proiektu bat lortu dugu.
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2002-2003 ikasturtean, MONDRAGON UNIBERTSI-
TATEko irakasleek ikerketa-lanetan batez beste eman-
dako denbora %23koa izan da (iazko ikasturtean
%20,5ekoa). 

Europako unibertsitateetan MONDRAGON UNIBERTSI-
TATEA ezagutzera emateko eta bere irudia sustatzeko
asmoz, “Marie Curie. European Scientific Workshop”
hitzaldiak antolatu eta bultzatu zituen unibertsitateak.
Kursaal Jauregian, Donostian, egin ziren 2002ko aza-
roaren 28tik 30era bitartean, eta nazioarteko partai-
detza handia izan zen: 400 bat lagunekoa.
Unibertsitateak, ezagutza zientifikoaren alde egiteko,
31 ponentzia aurkeztu ditu kongresuetan eta 17 lan
argitaratu dira nazioarteko zientzi aldizkarietan. 

2002-2003 ikasturtea erabakigarria izan da ikerketa
sendotzeko, bigarren urtez jarraian MONDRAGON
UNIBERTSITATEAren doktorego-tesiak defendatu dire-
lako bere bi Fakultatetan. Horrela, Ikerketa-ildoak sus-
tatzeko bide berri bat urratu da.

IKERKETA-LANAK ESPEZIALIZAZIO-ALOR ZEHATZE-
TAN ANTOLATZEA 

2001-2002 ikasturtean gogoeta buru zen MONDRAGON
UNIBERTSITATEAren ikerketa-lana zein espezializazio-alo-
rretan gauzatu beharko litzatekeen ikusteko. 2002-
2003ko ikasturtean, berriz, Unibertsitateak bere irakasleak
prestatzeko eta espezializatzeko jorratu beharko lituzkeen
ikerketa-ildoak zehazteari ekin zaio, helburuak kontuan
hartuta: irakaskuntza-lanerako euskarriak eskaintzea
(prestakuntza arautua eta etengabea) eta
Unibertsitatearen enpresa bezeroen egungo eta etorkizu-
neko premiei erantzutea (batik bat, berrikuntza-beharrak
garatzeko lankidetza-hitzarmen zientifiko-teknologikoak
gurekin sinatu dituztenei erreparatuz).

Aipatutako espezializazioa lehen urratsa izan da aukeratu-
tako alorretan masa kritikoa sortzeko bidean. Izan ere, alor
horietan berrikuntzaren kulturan aurrera egiteko premia
duen gizarteari euskarri egokia emateko behar den bikain-
tasun-maila lortu nahi da. 

ERAKUNDE IKERTZAILE BERRIEN GARAPENA
SUSTATZEA 

2002-2003 ikasturtean, aurreko urteetan abiarazitako
ekimenak hazi eta finkatu egin dira. Horren adibide
ditugu, besteak beste, CIDAE Ikerketa Institutua,
Banaketa Aktibo eta Elektroteknologietako Oinarrizko
Ikerketa Bideratuta garatzen ari dena, eta MIK
(Mondragon Ikerketa Kudeaketan), Enpresa
Kudeaketako Ikerketa Aplikatuan diharduena.

ENPRESA ETA ERAKUNDE IKERTZAILEEKIKO
ELKARLANA INDARTU 

2002-2003 ikasturtean zehar, aurreko urteetan gurekin
lankidetza-hitzarmenak sinatu zituzten Teknologi eta
Sektore Zentroekiko elkarlana errotu egin da. Ildo horre-
tan, IDEKO, IKERLAN eta INASMET elkarteekiko harrema-
nak azpimarratu behar dira, berrikuntza-proiektu eta iker-
keta-jarduera asko eta asko horiekin elkarlanean gauzat-
zen ditugu eta.

Beste Unibertsitateekiko lankidetza-hitzarmenei dagokie-
nez, INSA (Toulouse), Ecole de Design Nantes Atlantique,
Torinoko Politekniko eta Milaneko Politeknikoarekin sina-
tu ditugu. Bestalde, izen handiko hainbat
Unibertsitaterekin ari gara elkarlanean: besteak beste,
Aachen Universität, KU Leuven, Kungsl Tekniska
Hogskola, Portsmouth University eta Sheffield Hallam
University-rekin. 

Azkenik, aipatzekoa da “Lankidetzazko Ikerketa Eredua”
garatu dugula, unibertsitatearen ikerketa-lanak eta
enpresen berrikuntza-beharrak parekatu ahal izateko.
Ikasturte honetan eredua hainbat enpresatan landu dute,
hala nola ORONAn, MCCko Konformazio Taldean eta
Mondragón Automationen, eta emaitza ona izan da. Era
berean, aurreko urteetako jarduerak gauzatzen jarraitu
da.

GARAIA BERRIKUNTZA GUNEA GARATZEN
LAGUNTZEA

GARAIA Berrikuntza Gunea egia bihurtutako asmoa da
dagoeneko: lorpen horretan MONDRAGON
UNIBERTSITATEAren lana funtsezkoa izan da orain arte,
eta halaxe izango da aurrerantzean ere. Apustu horre-
kin bat, 2002-2003 ikasturtean zehar, MONDRAGON
UNIBERTSITATEAk GARAIA Berrikuntza Gunean kokatu
nahi duten ikerketa-unitateak garatzeko ekimen guz-
tietan hartu du parte eta Potentzia erdiko Elektronika
Ekipoen Saiakuntzetarako Laborategia Berrikuntza
Gunera eramaten lagundu du. Laborategi horrek eta
aurreko urteetan bertara joandako Komunikazio eta
Potentzia Elektronikako Laborategiek hurbilagoko zer-
bitzuak eskainiko dizkiete I+G departamentuak edo
zerbitzu jakin batzuk Garaia Gunera eramaten dituzten
enpresei.
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MONDRAGON UNIBERTSITATEAk unibertsitate-
eskaintza bereizia eskaintzen du, eta bere ezaugarri
nagusietako baten ondorioz, balio erantsi espezifi-
koa du, prestakuntza akademikoa/enpresako presta-
kuntza binomioaren garapenean oinarrituta.

Harreman hori hainbat elementuk bermatzen dute:  
✖ 80 enpresa baino gehiago eta 67.000 langile

dituen MCC korporazio handiaren parte iza-
tea.

✖ Enpresek Unibertsitatearekin duten harreman
estua, hainbat mekanismoren bitartez:

• Enpresek parte hartzen dute Unibertsitateko
kudeaketa-organoetan: MONDRAGON UNI-
BERTSITATEA hiru motatako kidek osatzen
dute: ikastetxe, ikasle eta enpresek.
Horregatik, euren kudeaketa-organoetan
(Zuzendaritza Batzordea, Kontseilu Errektorea,
etab.) estamentu guztiek (langile, ikasle eta
enpresek) euren ordezkaria dute eta ordezkari

honen bitartez, parte-hartze zuzena dute
Unibertsitateko kudeaketan eta erabakietan.
Gainera, Unibertsitatearen garapenean enpre-
sek duten presentzia honek eragina du ikaske-
ten norabidean. Alde batetik, merkatuak
beharrezkotzat jotzen dituen titulazioak sor-
tzen direlako eta bestetik, ikasleek benetan
zer ikasi behar duten adierazten dutelako.
•Ikerketa-proiektuak enpresek eta
Unibertsitateko irakasleek elkarlanean egiten
dituzte: Proiektu hauek egiteak
Unibertsitateko irakaslegoaren ezagutzak beti
eguneratuta edukitzea ahalbidetzen du, eta
gainera, eskaintza akademikoa lan merkatuko
premia aldakorretara pixkanaka moldatzen
joateko aukera ematen du. 
• Etengabeko Prestakuntza: testuinguru hone-
tan, eraldaketak, garapen bizkorrak eta aurre-
rapen teknologikoak premia berriak ari dira
sortzen beti gizartean, eta ondorioz, ezagu-

55 unibertsitatearen eta
enpresen arteko harremana
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tza, gaitasun eta trebetasun berriak eskatzen
zaizkie profesionalei.  MONDRAGON UNI-
BERTSITATEA ohartu da inguratzen gaituen
errealitateaz eta ahalegin handia ari da egiten
Etengabeko Prestakuntza bultzatzeko, hain-
bat 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
erdiko agintariek, tekniko espezialistek eta
enpresetako langileek filosofia eta teknika
aurreratuenak ezagutu eta garatu ditzaten
eta euren enpresetan bultza eta ezar ditzaten
daude diseinatuta.
- Eskaripeko ikastaroak: enpresa edo erakunde
jakin batentzat egiten dira, honek eskatuta.
- Ikastaro aurreratuak: espezializazio handi-
koak eta 200 ordu baino gutxiagokoak dira
eta lanean ari diren profesionalak birziklatze-
ra daude bideratuta.

✖ Unibertsitateko prestakuntza garaian ikasleek
enpresekin duten harremana. Honek ikasketa
praktikoak egitea eta lan-munduaren beneta-
ko ezagutza izatea ahalbidetzen du honako
hauen bitartez: 
- Praktikak enpresetan eta ikastetxeetan: ikas-
leek praktikak egiten dituzte  enpresa eta ikas-
tetxeetan, unibertsitateko prestakuntza osa-
tzeko. Praktiken iraupena aldatu egiten da
karreraren arabera. Dena den, ikasle bakoitzak
praktikaldian izaten duen garapenaren jarrai-
pen zuzena egiten da, bai unibertsitateko
tutorearen aldetik eta bai ikaslea praktikak
egiten ari den enpresa edo ikastetxearen alde-
tik. Kasu batzuetan praktika horiek atzerrian
egiteko aukera ere izaten da (Ingalaterran,
Latinoamerikan, etab.).
- Karrera-amaierako proiektuak: ikasleek
karrera-amaierako proiektua egiten dute ingu-
ruko enpresaren batean eta horrek, karreran
ikasitakoa praktikan jartzeko aukera bikaina
eskaintzeaz gain, beste gaitasun eta trebeta-
sun batzuk garatzeko aukera ere ematen du,
esate baterako, taldean lan egitea, komunika-
zioa, gidaritza, sormena, erabakiak hartzeko
ahalmena, etab., hau da, unibertsitateko pres-
takuntza garaian ikasi ezin diren gaiak.
Osagarri praktiko bikaina da eta lehen nahiz
bigarren zikloko ikasketen amaiera aparta.
2002-2003 ikasturtean MONDRAGON
UNIBERTSITATEko ikasleek egindako karrera
amaierako proiektuen kopurua 186koa izan
da lehen zikloan eta 113koa bigarrenean.
Proiektuaren iraupena urtebetekoa –batez ere
lehen zikloko karreretan- edo 4 hilabetekoa

izan daiteke. Proiektu guztiek unibertsitateko
arduradun baten eta enpresako beste baten
tutoretza dute. MONDRAGON UNIBERTSI-
TATEko ikasleek sektore eta enpresa askotan
egiten dute karrera amaierako proiektua, bes-
teak beste, Copreci, Euskadiko Kutxa, C.A.F.,
Ulma, Lagun Aro, MCC, Danobat, LKS,
Condesa, Eroski, E.V.E., Fagor, Gamesa,
Iberdrola, Ingelectric, Maier, Itur, Ona-Pres,
Ondoan, Orona, Orkli, Repsol, Sener,
Tuboplast, TVA, URRSA, Zahor, Anaia,
Azcoyen, Berriola eta abarretan.
- Alecop-en lan egitea, ikasketak eta lana
txandatuz: MONDRAGON UNIBERTSITATEAk
beste aukera bat eskaitzen dio ikasleari lan
mundura hurbiltzeko. Horretarako, ikasten ari
den bitartean, lanaldi erdia egin dezake
Alecop-en (Lan eta eskolako jardueren koope-
ratiba). Alecop kooperatiba-enpresa da eta
azken 5 urteotan, MONDRAGON
UNIBERTSITATEko 3.500 ikasle baino gehiagok
lana egin ahal izan dute bertan, ikasten ari
ziren bitartean. Honek, ikaslearen prestakun-
tzan laguntzeaz gain, diru iturri garrantzitsua
eskaintzen dio ikasketak ordaintzeko. 2002-
2003 ikasturtean 434 ikasle baino gehiagok
aukeratu dute ikasketak Alecop-eko lanarekin
osatzea.
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MONDRAGON UNIBERTSITATEAk bere esperientzi,
jakituria eta ezagutzen bitartez gizartea eraldatzera
bideratutako estrategia eta filosofia ditu, eta horien
barruan planteatzen duen erronka garrantzitsueneta-
ko bat beste eskualde batzuetara zabaltzea da.

Azken bi urteotan garatu eta zabaltzeko eredu espe-
zifikoa diseinatzen aritu dira lanean MONDRAGON
UNIBERTSITATEAren hezkuntza-eredu propioa beste
leku batzuetara eramatea bideratzeko helburuarekin.

Planteatu den eredua hezkuntza-sistema ardatz
duen harreman-sistema da. Harreman-sistema horre-
tan eskualdeko enpresa eta erakundeek hartuko
dute parte, gizartearen irisgarritasuna bermatuko
da, ikasi eta aldi berean lan egiteko aukera emango
da, ikerketa garatuko da eta Etengabeko
Prestakuntzaren zerbitzua eskainiko da, aldi berean,
eragin garrantzitsua izango duelarik eskualdea sus-
tatu eta garatzeko.

Eredu honekin lankidetza-hitzarmena sinatu zen
2001eko maiatzean Goierri Goi Maila Eskolarekin eta

horren emaitza izan da 2001-2002 ikasturtean
Ordizian Mekanikako Industri Ingeniaritza
Teknikoaren 1. zikloa ezarri izana.

Era berean, 2001. urtean zehar lankidetza-hitzarme-
nak sinatu dira Lea-Artibai Ikastetxearekin eta Gestio
Eskolarekin 2002-2003 ikasturtean Mekanikako
Industri Ingeniaritza Teknikoa, “Polimeroen” aukera,
ezartzeko Markinan eta Enpresen Administrazio eta
Zuzendaritzako lizentziaturaren lehen zikloa
Elgoibarren. 

Azkenik, ikasturte honetan lankidetza estuan jardun
dugu Irungo eta Hondarribiko Udalekin, eta baita
eskualde horretako enpresa eta erakundeekin ere,
Irunen enpresa-kudeaketara bideratutako unibertsita-
te-campus berria sortzeko. 2003-2004 ikasturtetik
aurrera Enpresa Zientzien Diplomatura eskaintzen
hasiko dira bi espezialiatetan: “Nazioarteko
Merkataritzan” eta “Enpresa Logistika eta Garraioa”.
Izan ere, horiek guztiak garrantzi handiko jarduerak
izan ohi dira mugen ondoan kokatutako enpresa-
inguruneetan.

66 eskualdeko 
garapena
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Ikaslearen nazioarteko harremanaren esperien-
tziak balio erantsi handia dakarkio bere formazio-
ari, gure gizartearen garapenerako eragile
garrantzitsua izanik. Gaur egun, inoiz baino
gehiago, XXI.mendeko gizarteak aurre egin behar
dien erronken artean, bi aspektu azpimarratu
behar dira, alde batetik teknologien eboluzioa eta
bestetik, merkatuen globalizazioa.

Hori dela eta, MONDRAGON UNIBERTSITATEAk
nazioarteko harremanak bultzatzen jarraitzen du,
bai ikerketaren alderditik, atzerriko unibertsitatee-
kin batera ikerketa-proiektuetan parte hartuz, eta
bai ikasle-mugimenduaren alderditik, hiru
Fakultateek garatzen dituzten elkartruke-progra-
mei esker.

Programa desberdinek, postgraduak, praktikak
eta karrera amaierako proiektuak Europa,
Iparamerika eta Latinoamerikan egiteko aukera

eskaintzen dute, unibertsitate ikasketak osatuz.
2002-2003 ikasturtean alde batetik, 88 ikasle joan
ziren atzerriko unibertsitate ospetsuetara, batik
bat Europa eta Kanadara Ingeniaritzako bigarren
zikloak, arlo ezberdineko masterrak eta
Doktoretzak egitera.

Praktiken arloan, 45 ikasle inguru izan dira ikas-
turte honetan atzerrian praktikak egiten, hain
zuzen ere Latinoamerikan, Ingalaterran eta Estatu
Batuetan.

Bestalde, MONDRAGON UNIBERTSITATEko
Humanitateak eta Hezkuntza Zientzien
Fakultatearekin batera Mundukide Fundazioak
antolatutako “Truke” programari esker gauzatu
da Hegoaldeko produkzio-elkarte txikien eta
Arrasatek Kooperatiban duen esperientzien (hau
elkarte-garapenaren esperientzia gisa hartuta)
arteko elkartrukea. Honenbestez, 2002-2003 ikas-

77 nazioarteko 
harremanak
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✖ Kooperatiba Ekintzailetzari eta Eskualde
Garapenari buruzko Jardunaldiak. Enpresa
Zientzien Fakultateak antolatu zituen enpresa
eta unibertsitatearen arteko lankidetza estuari
esker, hau da, MONDRAGON UNIBERTSI-
TATEAren eta LKS Consultores-en elkarlanaren
bidez.

20 - 21

turtean, Afrika eta Latinoamerikako hainbat
herrialdetatik etorritako 14 protagonista izan
ditugu gure artean eta hauek euren ezagutzak eta
esperientziak trukatu dituzte gure
Unibertsitatearekin, inguruko kooperatibekin eta,
oro har, gizartearekin.

Kanpotik etorritakoei dagokienez, Nazioarteko
Lankidetza Programak beka eman die
Latinoamerikako graduatu-ondoko dieciocho ikas-
leri. Hauetako batzuek masterra egin dute eta
beste batzuek Doktoretza.

2002-2003 ikasturtean, MONDRAGON UNIBERTSI-
TATEko irakasleek partaidetza aktiboa izan dute
kongresu ugaritan, ponentziak aurkeztu baitituz-
te, besteak beste, teknologia, komunikazio, infor-
mazio eta ingeniaritzari lotutako alorren ingu-
ruan.

Guztira, 29 hitzaldi eman dituzte hainbat herrial-
detako Kongresuetan: Alemania, Kuba,
Bartzelona, Madril, Maroko, Kanada, Estatu
Batuak, Mexiko, Britainia Handian, eta abarretan.

Unibertsitateak berak antolatutako jardueren
artean, hauek izan dira aipagarrienak:
✖ Haur Hezkuntzako Eskolari buruzko II.

Jardunaldien Kongresua, Humanitateak eta
Hezkuntza Zientzien Fakultateak antolatua.
300 lagunek baino gehiagok hartu zuten
parte.
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LANKI

Aurtengoa LANKI kooperatiba-ikasketen institutua-
ren bigarren ikasturtea izan da. Institutuaren 2001-
2005 Plan estrategikoan aurreikusitako urratsak
eman dira, ezarritako helburuak bi norabide nagu-
sitan betez:
✖ Ikertzeko gaitasuna eta gaitasun akademikoa

izango dituen pertsona-taldea sortzea eta pres-
tatzea.

✖ Abian jarritako hiru ikerketa-ildoak garatzea. 

Ekar ditzagun gogora labur-labur institutuaren ezauga-
rri bereizgarriak:

LANKI diziplina anitzeko institutua da, eta bere helbu-
ruak eta gogoeta praktikorako eremuak gizartea alda-
tzeko proiektu kooperatiboaren gizarte- eta hezkuntza-
alderdiak dira. Berezko ezaugarriak (bere pentsamendu
eta errealitate kooperatiboa) eta giza eta gizarte-dizi-

plina anitzetako ekarpen eguneratu eta eguneratzai-
leak uztartzen ditu. Era berean, oinarrizko ikerketa
garatzen du kooperatiben gizarte- eta hezkuntza-alder-
dietan, baina batik bat, kooperatiba-garapenaren alder-
di instituzional, sozial eta hezkuntzakoetan dauden
beharrei aplikatutako ikerketa jorratzen du. Horretarako,
sarean ari da lanean hainbat erakunderekin batera.

Ikerketa Lerroak

LANKI hiru ikerketa-lerro ari da garatzen, epe luzerako
ezagutzaren esparruko ikerketa-proiektuak barne hart-
zen dituztenak.
✖ ARRASATEKO KOOPERATIBA ESPERIENTZIA ETA GIZARTE-EKONO-

MIA: ALDERDI SOZIALA ETA ETORKIZUNEKO GARAPENA.
Arrasateko Kooperatiba Esperientziaren eta, oroko-
rrean, gizarte-ekonomiaren alderdi sozialak azter-
tzea du helburu ikerketa-ildo horrek. Errealitate
enpirikoa eta prospektiba eta proposamenen alorra
jorratzen ditu. Aipa ditzagun ildo horretan murgil-
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duta dauden eragileak: MCC, Fagor Taldea, Eusko
Jaurlaritzaren Gizarte Ekonomiako Zuzendaritza eta
Emun Koop.E. 

✖ IPRESTAKUNTZA KOOPERATIBOAREN IKERKETA ETA GARAPENA

Ikerketa-ildo horretan, LANKIk eskaini nahi duen
zerbitzu nagusietako bat lantzen da: prestakuntza
kooperatiboa unibertsitatearen, enpresaren eta
eskolaren eremuetan. Helburua prestakuntza koo-
peratiboaren edukiak eta pedagogia berriro plante-
atzea da, egungo testuinguruan eta belaunaldi
berrien zalantzen baitan kokatuz. MCC, Euskadiko
Kooperatiben Goren Kontseilua eta Eusko
Jaurlaritzaren Gizarte Ekonomiako Zuzendaritza
dira ildo horretan murgildutako eragileak.

✖ IHEGOALDEKO HERRI EKONOMIETAKO KOOPERATIBEN TREBA-
KUNTZA-FLUXUARI ARRASATEKO KOOPERATIBA ESPERIENTZIATIK

APLIKATUTAKO IKERKETA. Ikerketa-ildo horren ardatza
NICEP da, Herri Ekonomietako Kooperatibei buruz-
ko Ikerketa Gunea. NICEP elkar-lankidetzarako sis-
tema batean dago, eta sistema horretako kideak,
hain zuzen, Arrasateko kooperatiba-mugimenduko
hainbat elementu eta eragile eta Hirugarren
Munduko kooperatiba txikiak dira, egoerarik txa-
rrenean dauden sektoreetan auto-kudeaketako
prozesuei esker sortuak. Elkar-lankidetzarako siste-
ma hori kooperatiba eta enpresari lotutako know-
how emateko eratu zuten, Herri Ekonomietako
Kooperatibei (CEP) auto-kudeaketa integraleko
prozesuetan laguntzeko, garapenerako lankidetza-
ren eremua eraldatzeko izugarrizko ahalmena duen
bidea urratzen hasiz. Ildo horretan parte hartzen ari
diren eragileak ondorengoak dira: Mundukide
Fundazioa, Eusko Jaurlaritzaren Lankidetzarako
Zuzendaritza eta Euskadiko Kooperatiben Goren
Kontseilua.

Ikasturtean garatutako proiektuak

TESTIGANTZA PROIEKTUA. Ikerketa-proiektu honek
Arrasatek duen kooperatiba-esperientziaren sortzaile
eta protagonisten testigantza eta diskurtsoak bildu
nahi ditu. Ikasturte honetan diskurtsoetan bildutako
informazioa prozesatzeari eta aztertzeari ekin zaio.
Ikerketaren emaitzak doktoretza tesi gisa emango dira
2003an. 

KOOPERATIBISMOA ETA ENPRESA-KULTURA BERRIA. Azken garai
hauetan, pertsona eta horren parte-hartzea antola-
mendu-kudeaketaren erdian jartzen dituen enpresa-
eredu berria azaldu da. Ikerketa honek hiru ikuspegi
desberdinetatik aztertzen du antolamenduaren paradig-
ma berri hau: azterketa historikoa, azterketa kritikoa eta
kooperatiba-ikuspegitik egindako hausnarketak. 

KOOPERATIBAK ETA EUSKARA. Ikerketa honen helburua
Arrasateko kooperatibek euskararekin izan duten eta
gaur egun duten lotura aztertzea da, eta baita etorki-
zunerako oinarriak finkatzea ere. 2001-2002 ikasturte-
an egin da ikerketa eta emaitzak liburu batean argita-
ratu dira 2002ko urrian. 

FAGOR ARRASATEREN HISTORIA ETA BILAKAERA. Ikerketa histo-
rikoa egin da eta ikerketa honetan oinarrituta Fagor
Arrasateren historia eta bilakaerari buruzko liburua
argitaratu nahi da. 

ELIKA PROIEKTUA. Elika proiektuaren helburua kooperati-
ba-prestakuntzaren birplanteamendu pedagogikorako
oinarrizko material pedagogikoa lantzea da. 2001-
2002 ikasturtean ondorengo ekintzak burutu dira:
✖ Arizmendiarrietaren pentsamoldeari buruzko bideoa

hiru hizkuntzatan (euskara, gaztelera eta ingelesa).
✖ Arizmendiarrietaren pentsamoldea didaktikotu

infograma moduan.
✖ Arrasatek duen Kooperatiba-esperientziaren sintesi

didaktikoari buruz eta Autogestioa eta Osotasunari
buruz etorkizunean egingo diren argitalpenetarako
(liburua, bideoa, infogramak) ikerketa hasi.

HEZIKETA SOZIOETIKO EREDU BATEN GARAPENA ETA PROPOSAME-
NA MENDEBERRI PROIEKTUAREN BALIO-GARAPANAREN ALDER-
DIAN.Mendeberri proiektuko titulazio pilotuetarako
zeharkako heziketa sozioetikorako proposamena egin
da ikastaroan.

LANKIDETZAREN PSIKOLOGIA. Ikerketa-proiektu honen hel-
burua beste jarduera batera hurbiltzea da, izan ere,
gure ustez, kooperatiben gaiari arlo horretatik ere hel
dakioke: psikologiatik hain zuzen ere. Horretarako,
HUHEZI eta Arizmendi ikastolaren artean antolatu
duten “Hazitegi” mintegian hartu dugu parte.

NICEP. 2001-2002 ikasturtean lehenengo urratsak
ematen hasi dira ikerketa-bide honetan: lehenengo
tresna pilotuak sortu (merkataritza-kudeaketa),
Kooperatiben munduko beste lankidetza-esperientzia
batzuekin kontaktuak (Socodevi, Québec), Sarea ize-
neko sarea diseinatzera hurbiltzea eta Mundukide
Fundazioa eta HUHEZIrekin batera Truke Programaren
hirugarren edizioa antolatzea. 

PRESTAKUNTZA KOOPERATIBOKO PROIEKTUAK. Prestakuntza
kooperatiboa da institutuaren funtsezko ardatzetako
bat. Aurtengo ikasturtean prestakuntza kooperatibo-
ko modulu bat diseinatzen eta ematen hasi dira MUko
goi-mailako zikloetako hainbat kurtsotan: Enpresa
Proiektuen Zuzendaritzako masterrean (HUHEZI) eta
ETEOko MBA masterrean, hain zuzen. Hurrengo ikas-
turterako prestakuntza sozio-etiko kooperatiboa ema-
teko proiektu pilotua diseinatu da, hiru kooperatiba-
eremu hauek barne hartuko dituena: enpresa koope-
ratiboa, MONDRAGON UNIBERTSITATEko irakasleak
eta Arizmendi ikastolako irakasleak.
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KIROL ETA OSASUN SAILEKO JARDUERAK

MONDRAGON UNIBERTSITATEko kirol zerbitzuak bi
esparrutan dihardu gehien bat. Alde batetik, eskola alo-
rrean bi irakasgai eskaintzen dira aukeran (Osasuna eta
Bizi Kalitatea); eta bestetik, eskolaz kanpoko alorrean
kirol eta osasun jardueren programa zabala eskaintzen
da 3 fakultateetan.
✖ Aukera libreko irakasgaietan,  2002-2003 ikasturte-

an 6 talde egon dira eta 132 ikaslek hartu dute
parte.

✖ Eskolaz kanpoko arloan, programa lau esparrutan
banatuta dago: prestakuntza (56 ikasle), naturako jar-
duerak (247 ikasle), egoera fisikoaren hobekuntza (139
ikasle) eta txapelketen esparrua bere fase guztiekin::

Txapelketak

FAKULTATEETAKO TXAPELKETAK: neguan eta udaberrian zehar
egin dira eta Goi Eskola Politeknikoko 578 ikaslek,

Enpresa Zientzien Fakultateko 217 ikaslek eta
Humanitateak eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko
166 ikaslek hartu dute parte.

MONDRAGON UNIBERTSITATEKO TXAPELKETA: urtero bezala,
MONDRAGON UNIBERTSITATE-ko hiru fakultateen
arteko txapelketa antolatu eta otsailaren 25ean egin
da; aurten 110 ikaslek hartu dute parte eta Humanitate
eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak antolatu du. Beste
kirol batzuen artean, saskibaloian, areto-futbolean,
frontenisean eta esku-pilotan lehiatu dira.

99 eskolaz
kanpoko jarduerak

HUHEZI

30

EZF

44

GEP

36

GUZTIRA

110

Ikasle kopurua
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EUSKADIKO UNIBERTSITATEEN ARTEKO KIROL TXAPELKETA: El
Euskadiko Txapelketa martxoaren 4an eta 12an egin
zen Debagoienan (Arrasate, Aretxabaleta,
Eskoriatza) eta MONDRAGON UNIBERTSITATEA izan
zen antolatzailea. Guztira, 81 ikaslek hartu zuten
parte eta binakako esku pilota modalitatean bakarrik
irabazi zuten.

ESPAINIAKO UNIBERTSITATEEN ARTEKO KIROL TXAPELKETA: MON-
DRAGON UNIBERTSITATEAk Espainiako Txapelketan
parte hartu duen hirugarren urtea izan da hau. 10 ikas-
le izan dira eta martxotik maiatzera bitartean 5 moda-
litatetan hartu dute parte: kros, karate, atletismo, tria-
tloia eta judo.

Aipatutako guztiez gain, ondorengo ekintzak ere
antolatu dira:
✖ Argazki-lehiaketa: 15 lan aurkeztu ziren. Hona

hemen irabazleen izenak: Maialen Martinez
Agirre, Peru Magdalena Arriaga eta Xabier
Otaño  Eguidazu, denak Goi Eskola Politekniko-
ko ikasleak.

✖ Kirol-ikuskizunak: Tau-Baskoniaren saskibaloi-parti-
dak.

Bestalde, langileei dagokienez, partaidetza ondoren-
goa izan da:
✖ Gorputzeko egoera hobetzeko programan: 59 lan-

gilek.
✖ Naturari lotutako Prestakuntza eta Ekintzetan: 27

langilek.

Azkenik, aipatu beharra dago MONDRAGON
UNIBERTSITATEko Kirol eta Osasun Zerbitzua urtez
urte indartzen ari dela eta, helburu horrekin, segu-
ruenik laster batean mamituko diren proiektu
berriak sustatzen ari dela Unibertsitatea. Zentzu
horretan, aipagarriak dira ondorengo ekimen
hauek: kirol-txartel unibertsitarioa, MONDRAGON
UNIBERTSITATEA-n kirol taldeak sortzea, aukera
libreko kredituak, etab. Era berean, sail honek
parte-hartze zuzena du Mendeberri hezkuntza-
proiektu berrian.

KULTURA ETA AISIALDIKO BESTE JARDUERA
BATZUK

MONDRAGON UNIBERTSITATEko kirol eta osasun jar-
dueren eskaintzaz aparte, fakultate bakoitzak kultura
eta aisialdiko jarduera irekiak antolatzen ditu ikasle, ira-
kasle eta gainerako hiritarrentzat.

Kultur jarduerak eta Aisialdikoak

- Poesia, komiki, argazki... lehiaketak.
- Kontzertuak.
- Hitzaldiak.
- Erakusketak (pinturena, argazkiena...).
- Literatur Astea.

- Kongresuak.
- Kultur bidaiak.
- Fakultateko jaia.

Prestakuntza jarduerak

2002-2003 ikasturtean zehar, era guztietako jarduera
ugari antolatu dira:
✖ Zeharkako gaitasunak garatzeko programak.
✖ Tutoretza akademikoak.
✖ Jardunaldiak (hezkuntzari buruzkoak, ekintzailetza-

ren ingurukoak...).
✖ Aukerako kredituak (antzerkia...).
✖ Hainbat eratako ikastaroak (yoga, sukaldaritza,

musika, etab.).
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IKERLAN

IKERLAN, Teknologi Ikerketetarako Zentroa, produk-
tuen garapen integralean espezializatutako
MONDRAGON UNIBERTSITATEAren bazkide laguntzai-
lea da. 2002ko ekitaldian 12,90 milioi euroko sarrerak
izan zituen: 9 milioi enpresekin kontratatutako I+G
proiektuen bidez eta 3 milioi ikerketa orokor eta estra-
tegikoko proiektuen ondorioz.

Aurreikusitako inbertsio-planari jarraiki (eginbeharreta-
ko bat ekipamendu berria erostea zen), Arrasateko
egungo instalazioak zabaltzeko eta birmoldatzeko lanei
amaiera eman zaie. 2002ko ekitaldian 3,2 milioi euro
behar izan dira horretarako, baina Feder Fondoen eta
MCC Fundazioaren –Euskadiko Kutxa dela entitate
laguntzaile nagusia– dirulaguntzak ere eskuratu dituzte. 

Batez besteko plantilla 181 ikertzailek osatu dute, eta
41 bekadun ere aritu dira bertan. Produktuaren

Garapeneko, Diseinu Prozesuetako eta Produkzio eta
Energiako unitate operatiboei dagozkien teknologi
ezagutzaren alorretan jardun dute.

Mondragon Corporación Cooperativaren Zientzia eta
Teknologia Plana garatzeari ekin zio. IKERLANek zazpi
proiektutan hartuko du parte, besteak beste, haririk
gabeko teknologien, mikrosistemen eta erregai-pilen
ingurukoetan. 

Europari dagokionez, ahalegin handia egin dugu gure
Ikastetxea Europar Batasunaren teknologi ikerketa eta
garapeneko VI. Programa Markoaren eremuan koka-
tzeko, eta bikaintasun-sare eta proiektu integratuen
alorreko hainbat espresio interesgarri aurkeztu ditugu.

Ildo horretan, aipatzekoa da Europar Batzordeak Aware
proiektua onartu duela. Proiektu horretan IKERLAN,
MCC, Euskal Herriko beste erakunde batzuk,
Nordrhein-Westfalen eskualdeak (Alemania), Tempere
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(Finlandia) eta Norvegia ari dira parte hartzen, elkarren
artean wireless teknologietako I+G proiektu komuna
sortzeko. Europako eskualdeei buruzko 169. artikulua,
Ikerketaren Europar Gunean Informazioaren Gizarteko
Teknologiak (haririk gabekoak) indartzea helburu
duena, aplikatu ondoren sortutako proiektua da, hain
zuzen.  

Era berean, IKERLANek CIDAE, Banaketa Aktibo eta
Elektroteknologietako Ikerketa Zentroa, sortzeko lane-
tan ere jardun du, Mondragon Unibertsitatearekin,
Labein Fundazioarekin, MCCko Ingeniaritza eta
Aholkularitza eta Sistema eta Zerbitzu taldeekin eta,
azkenik, Ormazabal Taldearekin batera.

IDEKO

IDEKO Makina-Erremintan espezializatutako zentroa
da eta ezagutzaren eta industrializazioaren mugen
artean gauzatzen du bere jarduna, bezeroen produk-
tuak eta prozesuak optimizatuz.

Abangoardiako zentro izaten jarraitzeko, IDEKOk
enpresa, unibertsitate eta sektoreko erakunde aitzin-
dariekiko epe luzeko lankidetzan oinarritu du bere tek-
nologi garapeneko estrategia. Horrela, erreferentzia
teknologikoa da egun Europako Makina-Erremintaren
eremuan.

IDEKOk Ikerketa Aplikatuko (epe labur-ertaineko ikus-
pegiaz) eta Ikerketa Aurrelehiakorreko (epe ertain-
luzeko ikuspegiaz) zerbitzuak eskaintzen ditu nagusiki.

Ikerketa Aplikatuko Proiektuen artean, ondorengo
hauek nabarmentzen dira, besteak beste: brotxa-
arteztaile konplexu bat garatu du, zerratzeko prozesua
moldatzeko kontrol berritzaile bat, alabe-neurgailu
berriak aeronautikarako eta fresatzeko prozesua gain-
begiratzeko sistema aurreratu baten industrializazioa.

Ikerketa Aurrelehiakorreko Proiektuei dagokienez, eki-
taldiko zereginetako batzuk hauek izan dira: bibrazio-
en kontrol aktiborako teknologiak garatzea, bereziki
zaratatsuak diren mekanizazio-prozesuetako (puntzo-
natzea eta prentsatzea) zarata murriztea, material
arriskutsuen mekanizazioa eta artezketa-teknologia
eko-efizienteak lantzea.

IDEKOk, 2002ko ekitaldiaren bukaeran, 4,8 M€-ko
sarrerak zituen guztira: %58 I+G aplikatuko proiek-
tuen 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 kanpo-ebaluazioan.
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KONTSEILU ERREKTOREAREN OSAERA

✖ Presidentea:
Jesus Goienetxe Bilbao Jn.

✖ Presiedenteordea:
Xabier Sagarna Arrizabalaga Jn.

✖ Idazkaria:
Aitziber Arregi Iribecampos And.

✖ Batzordekideak:
Iñaki Arriola Irizar Jn.
Angel Oruna Otalora Jn.
Alberto Eguren Eguiguren Jn.
Germán Aginagalde Eléxpuru Jn.
Jose Antonio Ugarte Elorza Jn.
Fernando Gómez-Acedo Jn.
Jose Luis Madinagoitia Ibabe Jn.
Juan María Uzkudun Guruzeaga Jn.
Bixente Atxa Uribe Jn.
Victoriano Gallastegi Altube Jn.
Javier Gantxegi Aldai Jn.
Iñaki Dorronsoro Plazaola Jn.
Antonio López de Lacalle Jn.

ZUZENDARITZA BATZORDEAREN OSAERA

✖ Presidentea:
Jesus Goienetxe Bilbao Jn.

✖ Rector:
Inaxio Oliveri Albisu Jn.

✖ Director I+D:
Sabin Fernández Ugarte Jn.

✖ Decanos y Director de las Facultades y Escuela:
Jose Luis Abaunz Zubia Jn. (FCE)
Jose Antonio Mendikute Badiola Jn. (HUHEZI)
Javier Retegui Albisua Jn. (EPS)

✖ Representantes de centros tecnológicos cola-
boradores:
Javier Aranceta Aguirre Jn. (IDEKO)
Carlos Redondo Cavero Jn. (IKERLAN)

✖ Secretaria General:
Idoia Peñacoba Etxebarria And.

✖ Directora Administrativa:
Milagros Belategui Trojaola And.
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✖ Ulma Taldea
✖ Ideko
✖ Ikerlan
✖ MCC
✖ Gizabidea Fundazioa
✖ Debagoieneko Mankomunitatea
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