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INGENIERÍA

EMPRENDIMIENTO

GESTIÓN DE 
EMPRESAS

EDUCACIÓN

HUMANIDADES

COMUNICACIÓN

GASTRONOMÍA

ARRASATE-MONDRAGÓN
   tel. 664 29 86 83 | onarpena.ing@mondragon.edu

   tel. 664 29 87 04

GOIERRI | tel. 943 88 00 62 | bulegoa@goierrieskola.org

ORONA IDEO
   tel. 664 29 86 83 | onarpena.ing@mondragon.edu

   tel. 664 29 87 04

BILBAO-AS FABRIK   tel. 664 29 86 83 | onarpena.ing@mondragon.edu 

(ZORROZAURRE)   tel. 664 29 87 04

OÑATI | tel. 943 71 80 09 | rigarza@mondragon.edu 

BIDASOA | tel. 943 63 91 29 | ioiartzabal@mondragon.edu

BILBAO-BILBAO BERRIKUNTZA |
FAKTORIA (BBF) | tel. 944 25 51 62 | ieguren@mondragon.edu

OÑATI | tel. 943 71 80 09 | rigarza@mondragon.edu 

BIDASOA | tel. 943 63 91 29 | ioiartzabal@mondragon.edu

BILBAO-AS FABRIK |
(ZORROZAURRE) |

 tel. 944 25 51 62 |  ieguren@mondragon.edu

ESKORIATZA | tel. 943 71 41 57 | harrera.huhezi@mondragon.edu

BILBAO-AS FABRIK
(ZORROZAURRE) 

| tel. 943 71 41 57 | harrera.huhezi@mondragon.edu

ARETXABALETA | tel. 943 71 31 40 | harrera.huhezi@mondragon.edu

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN | tel. 943 57 45 00 | grado@bculinary.com

MONDRAGON
UNIBERTSITATEA
RECTORADO
Loramendi 4
20500 ARRASATE-MONDRAGÓN  
Gipuzkoa
tel. 943 71 21 85 
info@mondragon.edu
www.mondragon.edu
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INGENIARITZA

EKINTZAILETZA

ENPRESA
KUDEAKETA

HEZKUNTZA

HUMANITATEAK

KOMUNIKAZIOA

GASTRONOMIA

ARRASATE
   tel. 664 29 86 83 | onarpena.ing@mondragon.edu

   tel. 664 29 87 04

GOIERRI | tel. 943 88 00 62 | bulegoa@goierrieskola.org

ORONA IDEO
   tel. 664 29 86 83 | onarpena.ing@mondragon.edu

   tel. 664 29 87 04

BILBO-AS FABRIK   tel. 664 29 86 83 | onarpena.ing@mondragon.edu 

(ZORROZAURRE)   tel. 664 29 87 04

OÑATI | tel. 943 71 80 09 | rigarza@mondragon.edu 

BIDASOA | tel. 943 63 91 29 | ioiartzabal@mondragon.edu

BILBO-BILBAO BERRIKUNTZA |
FAKTORIA (BBF) | 

tel. 944 25 51 62 | ieguren@mondragon.edu

OÑATI | tel. 943 71 80 09 | rigarza@mondragon.edu 

BIDASOA | tel. 943 63 91 29 | ioiartzabal@mondragon.edu

BILBO-AS FABRIK |
(ZORROZAURRE) |

 tel. 944 25 51 62 |  ieguren@mondragon.edu

ESKORIATZA | tel. 943 71 41 57 | harrera.huhezi@mondragon.edu

BILBO-AS FABRIK
(ZORROZAURRE) 

| tel. 943 71 41 57 | harrera.huhezi@mondragon.edu

ARETXABALETA | tel. 943 71 31 40 | harrera.huhezi@mondragon.edu

DONOSTIA | tel. 943 57 45 00 | grado@bculinary.com
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ATE IREKIAK 2019 - 2020

ONARPEN PROBAK

IZEN EMATEAK, ONARPENA ETA MATRIKULA

IKASTEKO DIRULAGUNTZAK

ZERBITZUAK

• INGENIARITZAK

Mekanikako Ingeniaritza (Dual) 

Industria Diseinuko eta Produktu Garapeneko Ingeniaritza (Dual)

Industria Antolakuntzako Ingeniaritza (Dual) 

Industria Elektronikako Ingeniaritza (Dual) 

Informatikako Ingeniaritza (Dual) 

Energiaren Ingeniaritza (Dual) 

Prozesu Industrialetako Ekoteknologien Ingeniaritza (Dual)

Ingeniaritza Biomedikoa (Dual)

Ingeniaritza Mekatronikoa (Dual)

• EKINTZAILETZA

Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza (LEINN)

• ENPRESA KUDEAKETA

Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza (myGADE-Dual) 

Business Data Analytics (BDatA)

• HEZKUNTZA

Haur Hezkuntza 

Lehen Hezkuntza 

• HUMANITATEAK

Humanitate Digital Globalak

• KOMUNIKAZIOA

Ikus-entzunezko Komunikazioa 

• GASTRONOMIA

Gastronomia eta Sukaldaritza Arteak
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INGENIARITZAK

ARRASATE

AZAROA 30 LARUNBATA 10:30
Mekanikako Ingeniaritza 
Industria Diseinuko eta Produktu Garapeneko Ingeniaritza
Industria Antolakuntzako Ingeniaritza
Industria Elektronikako Ingeniaritza
Informatikako Ingeniaritza
Ingeniaritza Biomedikoa
Ingeniaritza Mekatronikoa

URTARRILA 11 LARUNBATA  10:30

MARTXOA 14 LARUNBATA  10:30

MAIATZA 21 OSTEGUNA 17:30

MAIATZA* 27 ASTEAZKENA 17:30

GOIERRI

AZAROA 28 OSTEGUNA  17:30

Mekanikako Ingeniaritza
OTSAILA 8 LARUNBATA 10:30

MARTXOA 26 OSTEGUNA  17:30

MAIATZA* 27 ASTEAZKENA 17:30

ORONA IDEO

ABENDUA 14 LARUNBATA 10:30

Energiaren Ingeniaritza
Prozesu Industrialetako Ekoteknologien Ingeniaritza

OTSAILA 1 LARUNBATA 10:30

APIRILA 2 OSTEGUNA 17:30

MAIATZA 16 LARUNBATA 10:30

MAIATZA* 27 ASTEAZKENA 17:30

BILBO

URTARRILA 15 ASTEAZKENA 18:00

Ingeniaritza MekatronikoaMARTXOA 11 ASTEAZKENA 18:00

MAIATZA 6 ASTEAZKENA 18:00

INGENIARITZAK: HIRIETAN AURKEZPENA

BILBO AZAROA 7 OSTEGUNA 18:00

GASTEIZ AZAROA 12 ASTEARTEA 18:00

DONOSTIA ABENDUA 11 ASTEAZKENA 18:00

EKINTZAILETZA

BILBO

AZAROA 14 OSTEGUNA 18:00

Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza (LEINN)

ABENDUA 12 OSTEGUNA 18:00

OTSAILA 1 LARUNBATA 11:00

MARTXOA 28 LARUNBATA 11:00

MAIATZA 7 OSTEGUNA 18:00

OÑATI

AZAROA 30 LARUNBATA 11:00

ABENDUA 19 OSTEGUNA 18:00

OTSAILA 15 LARUNBATA 11:00

MARTXOA 28 LARUNBATA 11:00

MAIATZA 7 OSTEGUNA 18:00

BIDASOA

AZAROA 23 LARUNBATA 11:00

ABENDUA 19 OSTEGUNA 18:00

OTSAILA 29 LARUNBATA 11:00

APIRILA 2 OSTEGUNA 18:00

MAIATZA 9 LARUNBATA 11:00

*Batxilergoko lehen mailan dauden ikasleei zuzendutako ate irekia.

2019-2020

ATE
IREKIAK

2
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ENPRESA KUDEAKETA

OÑATI

AZAROA 30 LARUNBATA 11:00

Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza (myGADE-Dual)

ABENDUA 19 OSTEGUNA 18:00

OTSAILA 15 LARUNBATA 11:00

MARTXOA 28 LARUNBATA 11:00

MAIATZA 7 OSTEGUNA 18:00

BIDASOA

AZAROA 23 LARUNBATA 11:00

ABENDUA 19 OSTEGUNA 18:00

OTSAILA 29 LARUNBATA 11:00

APIRILA 2 OSTEGUNA 18:00

MAIATZA 9 LARUNBATA 11:00

BILBO

AZAROA 16 LARUNBATA 11:00

Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza (myGADE-Dual) 
Business Data Analytics (BDatA)

ABENDUA 14 LARUNBATA 11:00

OTSAILA 8 LARUNBATA 11:00

MARTXOA 26 OSTEGUNA 18:00

MAIATZA 7 OSTEGUNA 18:00

HEZKUNTZA

ESKORIATZA

AZAROA 9 LARUNBATA 11:00

Haur Hezkuntza
Lehen Hezkuntza

ABENDUA 14 LARUNBATA 11:00

OTSAILA 8 LARUNBATA 11:00

APIRILA 25 LARUNBATA 11:00

BILBO

AZAROA 7 OSTEGUNA 18:00

OTSAILA 8 LARUNBATA 11:00

APIRILA 23 OSTEGUNA 18:00

KOMUNIKAZIOA

ARETXABALETA

AZAROA 9 LARUNBATA 11:00

Ikus-entzunezko Komunikazioa

ABENDUA 14 LARUNBATA 11:00

OTSAILA 8 LARUNBATA 11:00

APIRILA 25 LARUNBATA 11:00

BILBO

AZAROA 7 OSTEGUNA 18:00

OTSAILA 8 LARUNBATA 11:00

APIRILA 23 OSTEGUNA 18:00

HUMANITATEAK

BILBO

AZAROA 7 OSTEGUNA 18:00

Humanitate Digital GlobalakOTSAILA 8 LARUNBATA 11:00

APIRILA 23 OSTEGUNA 18:00

GASTRONOMIA

DONOSTIA 

ABENDUA 14 LARUNBATA 10:30

Gastronomia eta Sukaldaritza Arteak
OTSAILA 13 OSTEGUNA 18:30

MARTXOA 28 LARUNBATA 10:30

MAIATZA 9 LARUNBATA 10:30

BERRIA
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INGENIARITZAK

ARRASATE

URTARRILA 25 LARUNBATA 

MARTXOA 28 LARUNBATA 

EKAINA 17 ASTEAZKENA

GOIERRI

URTARRILA 25 LARUNBATA 

MARTXOA 28 LARUNBATA 

EKAINA 17 ASTEAZKENA

ORONA IDEO

URTARRILA 25 LARUNBATA 

MARTXOA 28 LARUNBATA 

EKAINA 17 ASTEAZKENA

LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZA 
(LEINN)

BILBO

AZAROA 28 OSTEGUNA

URTARRILA 9 OSTEGUNA

OTSAILA 13 OSTEGUNA

APIRILA 2 OSTEGUNA

MAIATZA 21 OSTEGUNA

OÑATI

ABENDUA 9 ASTELEHENA

URTARRILA 8 ASTEAZKENA

OTSAILA 27 OSTEGUNA

APIRILA 1 ASTEAZKENA

MAIATZA 11 ASTELEHENA

BIDASOA

AZAROA 28 OSTEGUNA

URTARRILA 16 OSTEGUNA

MARTXOA 5 OSTEGUNA

APIRILA 30 OSTEGUNA

MAIATZA 16 LARUNBATA

ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA 
ZUDENDARITZA (myGADE)

BIDASOA

URTARRILA 15 ASTEAZKENA

MARTXOA 11 ASTEAZKENA

MAIATZA 13 ASTEAZKENA

OÑATI

URTARRILA 16 OSTEGUNA

MARTXOA 12 OSTEGUNA

MAIATZA 14 OSTEGUNA

BILBO

URTARRILA 14 ASTEARTEA

MARTXOA 10 ASTEARTEA

MAIATZA 12 ASTEARTEA

HAUR HEZKUNTZA · LEHEN HEZKUNTZA

ESKORIATZA

URTARRILA 18 LARUNBATA 

MARTXOA 28 LARUNBATA 

EKAINA 16 ASTEARTEA

IKUS-ENTZUNEZKO KOMUNIKAZIOA

ARETXABALETA

URTARRILA 18 LARUNBATA 

MARTXOA 28 LARUNBATA 

EKAINA 16 ASTEARTEA

HUMANITATE DIGITAL GLOBALAK

BILBO
MARTXOA 28 LARUNBATA

EKAINA 16 ASTEARTEA

GASTRONOMIA ETA SUKALDARITZA ARTEAK

DONOSTIA
APIRILA 25 LARUNBATA

EKAINA 6 LARUNBATA

MADRIL MAIATZA 16 LARUNBATA

ONARPEN
PROBAK

BUSINESS DATA ANALYTICS (BDatA)

BILBO
MARTXOA 5 OSTEGUNA

MAIATZA 13 ASTEAZKENA



IZEN EMATEAK, ONARPENA 
ETA MATRIKULA
IZENA EMATEKO EPEAK

IZEN-EMATEA PROBA
ESPEZIFIKOA

AURRE-ONARPENA ONARPENA MATRIKULA

IZEN EMATEA FORMALIZATZEA

Internet bidez: www.mondragon.edu/inskripzioak

Unibertsitateko campusetan: ordutegia: 08:30-12:00 eta 14:30-17:30.

Erantsi beharreko agiriak: NANaren fotokopia edo eskaneatutako kopia.

ONARPENA ETA MATRIKULA

Mondragon Unibertsitateko graduko ikasketetan onartua izateko prozesuak honako fase hauek ditu: izen-ematea, hautaketa (proba bereziak 

eta elkarrizketa pertsonal osagarriak daude, titulazioaren arabera), onarpena eta matrikula. 

Mondragon Unibertsitateko gradu bakoitzeko onarpen prozesua 

www.mondragon.edu/eu/ikasketak/graduak/onarpena web orrialdean dago argitaratua.

Behin ikasketetan onartuak direnean, ikasleek matrikula egin ahal izango dute. 

2019ko azaroaren 4tik 2020ko ekainaren 16ra arte.

2019ko azaroaren 4tik 2020ko ekainaren 5era arte.

2020ko ekainaren 29tik 2020ko uztailaren 3ra.

2020ko ekainaren 29a.

APARTEKOA (Goi Eskola Politeknikoa, Enpresagintza 
Fakultatea, Humanite eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea)

APARTEKOA

ARRUNTA

ONARTUEN PUBLIKAZIOA

2020ko uztailaren 21ean eta 22an. (Leku hutsak dituzten titulazioen kasuan)

ARRUNTA (Goi Eskola Politeknikoa, Enpresagintza Fakultatea, 
Humanite eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea)

ARRUNTA (Gastronomia Zientzien Fakultatea)

APARTEKOA (Gastronomia Zientzien Fakultatea)

2020ko ekainaren 29tik 2020ko uztailaren 13ra arte. 
(Plaza hutsak dituzten titulazioen kasuan)

2020ko ekainaren 6tik 2020ko uztailaren 13ra arte. 
(Plaza hutsak izanez gero)

5
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IKASTEKO DIRULAGUNTZAK

BEKA OFIZIALAK

Matrikula, material didaktikoa, hiriarteko 
joan-etorriak, probetxu akademikoa, 
egoitza, ezohikoa.
-  Eusko Jaurlaritzako beka orokorra.
-  Espainiako Gobernuko Hezkuntza, 

Kultura eta Kirol Ministerioaren beka 
orokorra.

-  Prezio publikoen dirulaguntzak:
- Familia ugarientzako dirulaguntzak.
- Familian kideren bat ezgaitua duten 

familientzako dirulaguntzak.
- Terrorismoaren biktimei eta haien 

familiei dirulaguntzak.
- Genero-indarkeriaren biktimei eta 

egoitza berean bizi diren haren 
mendeko 25 urtetik beherako seme 
alabei dirulaguntzak.

- Batxilergoan ohorezko matrikulak 
lortzeagatiko dirulaguntzak.

ATZERRIRA 
MUGIKORTASUNA

-  Erasmus eta beste programa batzuk.
-  Ikasketak atzerrian egiteko diru-

laguntzak.
-  Mugikortasunerako diru-laguntza 

osagarriak.
-  Praktikak eta GBLak atzerrian egiteko 

aukera.

LAN-IKASTE 
PARTEKATZEAGATIK BEKAK: 
FORMAZIO DUALA

- Ingurugiro erreal batean (enpresa, 
zentro teknologikoa, ikerketa 
laborategia edo erakundea) 
praktikaldian jarduteko aukera.

- Gradu Bukaerako Lanerako laguntza-
poltsa.

Bekabide

... eta gainera

Bekabide programarekin, Mondragon Unibertsitateak ikasleen eta euren familien 
ahalbide ekonomikoetara egokitzen ditu ordainketak, arazo ekonomikoak ez daitezen 
unibertsitatean ikasteko oztopo izan.

Mondragon Unibertsitatean ikasteak ekarriko lituzkeen gastuak eta diru-sarrerak 
kontuan hartuta, kasuan kasuko azterketa egiten du; ondoren, erantzun pertsonalizatu 
bat emateko:
· Interesik gabe.
· Lehenengo urtetik hasita.
· Konpromisorik gabe.

KONTAKTUAK

-  Goi Eskola Politenikoa: Irati Lamariano 
 (ilamariano@mondragon.edu, 664 268 352) 

- Enpresagintza Fakultatea: Rosa Igarza 
 (rigarza@mondragon.edu, 943 718 009) 

- Humanitate eta Hezkuntza Zientzien 
Fakultatea: Oihana Otaduy 

 (bekabide.huhezi@mondragon.edu, 943 714 157)

- Gastronomia Zientzien Fakultatea - BCC: 
Idoia Elizalde 

 (ielizalde@bculinary.com, 943 574 500)
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ALUMNI 
Alumni da Mondragon Unibertsitatearen ikasle ohien elkartea. 
Hurrengo zerbitzuak eskaintzen ditu: kirol zerbitzua, liburutegi zerbitzua 
eta bertako baliabide informatikoak eta instalazioak erabiltzeko aukera, 
lan-poltsa propioa, deskontuak, hitzaldiak...

BIBLIOTEKA
- Fakultate guztietan.
- Haririk gabeko sarea.
- Bakarka zein taldeka lan egiteko gelak.
- Ordenagailu gelak.
- Eskanerrak.
- Fotokopiagailuak.
- Inprimagailuak.
- Ikus-entzunezko ekipoak.
- Mailegu zerbitzua.
- Prestakuntzarako behar dituzun aplikaziotara sarrera.

OSTATUA
- PEDRO BITERI ETA ARANA IKASTETXE NAGUSIA: ikaste prozesuan 

lagungarri izango den erakundea.
·  IZENA EMATEKO EPEA: 2018ko azaroaren 6tik, 2019ko ekainaren 

1era.
· Ikastetxe Nagusiak zerbitzua ematen die Eskoriatza, Aretxabaleta, 

Arrasate eta Oñatiko campusei.
· www.mondragon.edu/eu/zerbitzuak/ostatua-1

- NUMAD STUDIOS: Basque Culinary Center-eko ikasleentzako ikasle-
egoitza berria. numadstudios.com

KIROL ZERBITZUA
Lehiaketetan parte hartzeko aukera, ekimen programa zabala, hainbat 
kirol instalazio eta sarrera doan.

KULTURA ETA AISIA
Kultura eta aisialadiko jarduera ugari: tertuliak, hitzaldiak, jarduera 
artistikoak…

ENPLEGU / ORIENTAZIO ZERBITZUA
Orientazio zerbitzuaz gain, lan poltsa ere eskaintzen du LANBIDErekin 
elkarlanean.

INFORMAZIO SISTEMA
Baliabide teknologiko aurreratuenak.

KoNet
KoNet Mondragon Unibertsitateko aplikazio mugikorra da. Aplikazio 
honen bidez, ikasleak eskura izango ditu Unibertsitateak eskaintzen 
dizkion zerbitzu, informazio eta baliabideak bere mugikor edo tabletean.

ZERBITZUAK
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ARRASATE
Loramendi 4

20500 ARR ASATE
Gipuzkoa

tel. 664 29 86 83 | 664 29 87 04 
onarpena.ing@mondragon.edu

GOIERRI
Arranomendia 2
20240 ORDIZIA

Gipuzkoa

tel. 943 88 00 62
bulegoa@goierrieskola.org

ORONA IDEO
Fundazioa eraikuntza. 

Jauregi bailara z/g 
20120 HERNANI-GAL ARRETA

Gipuzkoa

tel. 664 29 86 83 | 664 29 87 04
onarpena.ing@mondragon.edu

BILBO
AS FABRIK

Zorrozaurre
48014 BILBO

Bizkaia

tel. 664 29 86 83 | 664 29 87 04
onarpena.ing@mondragon.edu

Ingeniaritzak

GRADU
DUALAK
· Mekanikako Ingeniaritza.

· Industria Diseinuko eta Produktu 
    Garapeneko Ingeniaritza.  

· Industria Antolakuntzako Ingeniaritza. 

· Industria Elektronikako Ingeniaritza.

· Informatikako Ingeniaritza.

· Energiaren Ingeniaritza. 

· Prozesu Industrialetako 
Ekoteknologien Ingeniaritza.

· Ingeniaritza Biomedikoa.

· Ingeniaritza Mekatronikoa.
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ZER DA LEARNING 
FROM REALITY 
INGENIARITZETAN?

98 ikasle 
  IKERKETA 
  PROIEKTUETAN       
  aritzea

 525 
ikaslek 

IKASKETAK 
ETA LANA
partekatzea 

PBL (Project Basic Learning) 
metodologian ikastea

Eginez Parte-hartze 
aktiboarekin

Talde lanean

+50 
urteko esperientzia 
FORMAZIO 
DUALA aplikatzen

10 hilabeteko 
GRADU 

BUKAERAKO 
LANA 

ENPRESAN 
egitea
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Mekanikako Ingeniaritzan graduatua.  

(2017ko ikasketa plana).

1986ko apirilaren 1eko 12 Legeak xedatzen 

dituen ingeniari teknikoentzako lanbide 

atribuzioekin.

Ikasketa hauek amaitzerakoan, eta Eusko 

Jaurlaritzaren 47/2012 dekretuaren arabera, 

Hizkuntzen Europako Erreferentzi bateratuko

C1 Maila baliokide den euskara ziurtagiria jaso 

daiteke.

* Ikasketak egiteko euskara jakin behar da eta 

ingeleseko B1 maila gomendatzen da.

Mekanikako
INGENIARITZA

Inoiz amestu al duzu gizartean erabiltzen ditugun orotariko 

makinak diseinatu eta eraikitzearekin? Adibidez, robotak, 

hegazkinak, ibilgailuak, makina industrialak, bizikletak... Horrela 

bada, zure gradua Ingeniaritza Mekanikoa da.

Ingeniaritza Mekanikako graduak espezializazio aukera zabala eskaintzen 

du eta horrek aukera asko eskainiko dizkizu teknologia modernoen 

garapenean ekarpenak egiteko.

Ingeniari mekanikoek sistema mekaniko, makina edo instalazio industrialak 

sortzeko, diseinatzeko, fabrikatzeko, mantentzeko eta merkaturatzeko 

gaitasuna dute, beti ere jasangarritasuna kontutan izanda. Hori guztia 

lortzeko, graduan zehar ondorengo arloak lantzen dira: solidoen eta 

fluidoen mekanika, termodinamika, materialak, fabrikazio teknologiak, 

diseinu mekanikoa, automatika, ekoizpena, proiektu mekanikoak eta 

jasangarritasuna.

Ikasketa plan honek Europa 
mailako kalitate zigilua lortu du.

IRTEERA 
PROFESIONALAK
·  Diseinu teknikaria.
·  Prozesu ingeniaria.
·  Kalitateko teknikaria 

edo arduraduna.
·  Teknikari komertziala edo 

arduraduna.
·  Proiektu burua.
·  Ingeniaritza saileko arduraduna.
·  Irakaskuntza.

AIPAMENAK
DISEINU MEKANIKOA I FABRIKAZIO PROZESUAK I BIOMEKANIKA

Arrasate eta Goierri

Euskera, gaztelania eta ingelesa

6.360 euro (1. ikasmaila, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/mekanika

Gizartearen gaurko eta 
etorkizuneko beharrei 
erantzuteko makina 
funtzionalak eta 
fi dagarriak garatzen 
ikasiko duzu.  
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Bilatzen nuena eskaintzen zidalako aukeratu nuen Mondragon 

Unibertsitatea, esparru praktikoari teorikoari bezain besteko 

garrantzia ematen diolako eta nire ikasketak hiru hizkuntzetan 

egiteko aukera ematen zidalako: euskara, ingelesa eta gaztelania.

PBL metodologia azpimarratuko nuke. Hiruhileko bakoitzeko 

proiektu bat garatu behar dugu taldeka, horrek dakarren askatasun 

eta ardura guztiarekin. Zain egoten naiz proiektua noiz iritsiko! 

Gainera, lan mundura gerturatzen gaitu metodologia honek; 

gerora, enpresan, erronkei taldean erantzun beharko diegu eta. 

Enpresek geroz eta profil internazionalagoak bilatzen dituzte. 

Horregatik, Gradu Bukaerako Lana Mondragon Unibertsitateko 

“Errendimendu altuko mekanizatuen” ikertaldean egingo dut, 

atzerriko Danish Advanced Manufacturing Research Center 

(DAMRC) zentroan.

“Gradu Bukaerako 
Lana Danish 
Advanced 
Manufacturing 
Research Center-en 
(DAMRC) egingo dut”

Asier Barbeito Albizu
DONOSTIA
MEKANIKAKO INGENIARITZA, 4. maila
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Tituluaren helburu nagusia diseinuko ingeniariak formatzea da, produktu, 

kontzeptu eta zerbitzu berriak sortzeko gai direnak eta enpresari eta 

merkatuari balio erantsia emango diotenak. Industria diseinatzaileek 

diziplina anitzeko izaera duen ingurune batean garatzen dute beren 

jarduera profesionala, non sormenak eta berrikuntzak garrantzi handia 

duten.

Industria diseinatzailearen lana inguratzen gaituzten produktuei forma 

ematea da, pertsonen egunerokoa errazteko: telefono mugikorrak, ontziak, 

kontsumo produktuak… guztia, modu sortzaile eta berritzailean; beti ere, 

ingurumena errespetatuz.

Industria Diseinua enpresa berrikuntzarekin harreman estua duen jarduera 

bat da, industria diseinuko ingeniaria baita industriak etorkizunean 

gauzatuko dituen proposamen berriak planteatzeko ardura duena.

Industria diseinuko profesionalak diseinua, fabrikazioa eta produktuaren 

garapena bezalako kontzeptuak menperatu behar ditu. Bere lana 

kontsumitzailearen eta erabiltzailearen beharrak ezagutzetik hasten da 

eta produktuaren komertzializazioarekin amaitzen da. Diziplina anitzeko 

ingeniaritza honek industria diseinuko profesionalari enpresa bateko 

departamentu askotan lan egiteko aukera ematen dio.

Industria Diseinuko eta Produktu 

Garapeneko Ingeniaritza graduatua. 

(2017ko ikasketa plana).

Ikasketa hauek amaitzerakoan, eta Eusko 

Jaurlaritzaren 47/2012 dekretuaren arabera, 

hizkuntzen europako erreferentzi bateratuko 

c1 maila baliokide den euskara ziurtagiria jaso 

daiteke.

* Ikasketak egiteko euskara jakin behar da eta 

ingeleseko B1 maila gomendatzen da.

Ikasketa plan honek Europa 
mailako kalitate zigilua lortu du.

IRTEERA 
PROFESIONALAK
·  Produktu garapenaren 

departamentuko diseinatzailea.
·  Berrikuntza departamentuko 

diseinatzailea.
·  Marketin eta komunikazio 

departamentuko diseinatzailea.
·  Industria diseinuko kabinete 

bateko diseinatzailea.
·  Freelance diseinatzailea, nork bere 

enpresa sortuta.

Industria Diseinuko  
eta Produktu 
Garapenerako
INGENIARITZA

“Diseinuak ederra 
behar luke, erabilgarria 
eta pertsonentzako 
irisgarria” 

Bruno Munari 

Arrasate

Euskera, gaztelania eta ingelesa

6.360 euro (1. ikasmaila, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/diseinua
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Teknologiaren inguruko ikasketak egin nahi nituen. Nire interesak 

eta Mondragon Unibertsitatearen metodologiak bat egiten 

zutenez, Mondragon Unibertsitatearen aldeko hautua egin nuen. 

Behin gradua hasita, nire espektatibak bete ziren: proiektu bidezko 

ikasketa autonomoa eta praktikotasuna egunerokoan txertatzen 

baitira.

Produktu berriak diseinatzen ditugu, enpresa errealekin 

kolaboratzen dugu… Metodologia honi esker diseinuaren alor 

ezberdinak ezagutzen ditugu, gure burua definitzen laguntzen 

gaitu eta etorkizuneko lanpostuetarako prestatzen gaitu. Izan ere, 

Eredu Dualari esker, ikasketak eta unibertsitateko Mekanika eta 

Ekoizpen Industrialeko departamentuko praktikak uztartzen ditut. 

Bizitza ez da soilik lanetik kanpo disfrutatzea. Zure esku dago lanean 

gozatzea, eta ni horretarako bidea egiten ari naiz Mondragon 

Unibertsitatean, bidean disfrutatuz.

Amaia Uriarte García
GASTEIZ
INDUSTRIA DISEINUKO ETA PRODUKTU GARAPENERAKO 
INGENIARITZA, 3. maila 

“Gure burua 
definitzen dugu 
eta etorkizuneko 
lanpostuetarako 
prestatzen gara”
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Industria Antolakuntzako 

Ingeniaritza graduatua. 

(2017ko ikasketa plana).

Ikasketa hauek amaitzerakoan, eta Eusko 

Jaurlaritzaren 47/2012 dekretuaren arabera, 

hizkuntzen europako erreferentzi bateratuko 

c1 maila baliokide den euskara ziurtagiria jaso 

daiteke.

* Ikasketak egiteko euskara jakin behar da eta 

ingeleseko B1 maila gomendatzen da.

Ikasketa plan honek Europa 
mailako kalitate zigilua lortu du.

IRTEERA 
PROFESIONALAK
·  Produkzio-zuzendaria.
·  Erosketa-arduraduna.
·  Banaketaren koordinatzaile 

logistikoa.
·  Kalitate-arduraduna.
·  Mantenu-jardueren 

koordinatzailea.
·  Proiektu-kudeaketaren 

arduraduna.
·  Irakaskuntza.

Industria 
Antolakuntzako
INGENIARITZA

Goi Eskola Politeknikoko Industria Antolakuntzako Ingeniaritzan graduatu 

direnek lehiakorrak eta iraunkorrak egiten dituzte industri eta zerbitzu-

jarduerak. Ildo horretan, produktuen, zerbitzuen eta teknologi prozesuen 

hobekuntza eta berrikuntza sustatzen dute, eta baita antolakuntza-

ereduena ere. Antolakuntza ereduaren barruan hainbat ardura-

lanpostutan aritzen diren profesionalak dira. Industria Antolakuntzako 

Ingeniaritzan graduatu dena taldeetako liderra izaten da, eta pertsonen 

partaidetza eta inplikazioa sustatzen ditu enpresen erronka estrategikoak 

aurrera eramateko. Gainera, ikuspegi globala eta estrategikoa kontuan 

hartuta hartzen ditu erabakiak, interes-taldeak aintzat hartuta, hala nola, 

hornitzaileak, bezeroak, lan-taldeak, akziodunak, gizartea, ...

Produktuak 
eta prozesuak 
hobetuz enpresen 
lehiakortasuna 
bermatzea baduzu 
helburu, hau da 
zure gradua.

Arrasate

Euskera, gaztelania eta ingelesa

6.360 euro (1. ikasmaila, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/antolakuntza
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Mondragon Unibertsitatea aukeratu nuen bere hezkuntza-

sistema garaira egokitzen delako, momentuko nahiz etorkizuneko 

beharrei erantzuten dielako eta ikasketak errealitate horren baitan 

antolatzen dituztelako.

Formazio Dualari esker lan mundua ezagutzeko aukera dut. 

Automobilgintza enpresa batean aritu naiz lanean, graduan 

ikasitakoa praktikan jartzen. Esparru profesionaleko hainbat 

konpetentzia ere ikasten dituzu honela, erantzukizuna kasu. Horrez 

gain, PBL metodologiari esker, taldeetan arazo errealei aurre egiten 

ikasten dugu. 

Gradu Bukaerako Lana Errumanian egiteko aukera ere izango 

dut, Ulma Packaging enpresan. Ziur nago asko ikasiko dudala eta 

esperientzia horrek asko emango didala.

“Gradu Bukaerako 
Lana Errumanian 
egingo dut, 
Ulma Packaging 
enpresan”

Iraia Simancas Ubiria
GASTEIZ
INDUSTRIA ANTOLAKUNTZAKO INGENIARITZA, 4. maila 
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Industria Elektronikako 
Ingeniaritza graduatua.
(2017ko ikasketa plana).

1986ko apirilaren 1eko 12 legeak xedatzen 
dituen ingeniari teknikoentzako lanbide 
atribuzioekin.

Ikasketa hauek amaitzerakoan, eta Eusko 
Jaurlaritzaren 47/2012 dekretuaren arabera, 
hizkuntzen europako erreferentzi bateratuko 
c1 maila baliokide den euskara ziurtagiria jaso 
daiteke.

* Ikasketak egiteko euskara jakin behar da eta 
ingeleseko B1 maila gomendatzen da.

Industria 
Elektronikako 

Ingeniari elektronikoak prozesu industrialen kontrol eta automatizazioan 

eta sistema elektronikoen integrazioan egin dezakete lan, besteak beste. 

Gainera, hainbat sektoretan aurkitu ditzateke irteerak: makina erremintan, 

produktu industrialen ekoizpenean, automozioan, aeronautikan…

IRTEERA 
PROFESIONALAK
· Mantentze elektriko-

elektronikoaren arduraduna.
· I+G departamentuko teknikaria.
· Ingeniaritzako departamentuko 

proiektugilea.
· Sistemak integratzeko teknikaria.
· Ekipamendu tekniko-funtzionalen 

arduraduna.
· Energia eta ingurumenaren 

kudeatzailea eta kontrolatzailea.
· Irakaskuntza.

INGENIARITZA

Gaur egun geroz eta 
gailu elektroniko 
gehiago erabiltzen 
ditugu, nola 
funtzionatzen duten 
ikasi nahi?

Arrasate

Euskera, gaztelania eta ingelesa

6.360 euro (1. ikasmaila, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/elektronika
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Mondragon Unibertsitatetik teoriaren eta praktikaren arteko oreka 

eta 4. mailan Gradu Bukaerako Lana enpresan egitea dira gehien 

erakarri nauten gauzak.

PBL metodologiari esker proiektuen bidez ikasten dugu. Oso 

baliagarria da proiektuetan oinarrituta ikastea, ikasitakoa 

praktikara eraman baitezakezu. Gainera, taldean lan egiten ikasten 

duzu honela, elkarrekin arazoei konponbidea bilatzen. 

Enpresa mundua gertutik ezagutzeko aukera daukagu Eredu 

Dualari esker. Iaz ULMA Handlingen egin nuen lan, elektronikan. 

Esperientzia aberatsa izan zen! 

Horretaz gain, atzerrira joatekoa aukera daukagu. Ni, esaterako, sei 

hilabetez Bratislavara joango naiz Erasmus programari esker.

“Sei hilabetez 
Bratislavara joango 
naiz Erasmus 
programari esker”

Maitane Altuna Castellano
ARRASATE
INDUSTRIA ELEKTRONIKAKO INGENIARITZA, 4. maila



18

Informatikako Ingeniaritza graduatua.

(2017ko ikasketa plana).

Ikasketa hauek amaitzerakoan, eta Eusko 

Jaurlaritzaren 47/2012 dekretuaren arabera, 

hizkuntzen europako erreferentzi bateratuko 

c1 maila baliokide den euskara ziurtagiria jaso 

daiteke.

* Ikasketak egiteko euskara jakin behar da eta 

ingeleseko B1 maila gomendatzen da.

Informatikako 
INGENIARITZA

Informatika gaur egun eskaririk handienetakoa duen lanbideetako 

bat da eta oso etorkizun oparoa du. Hori dela eta, lanbide horretarako 

profesionalak prestatzea du xede titulazio honek. Gradu honetarako 

diseinatutako prestakuntza zeharkakoa eta oso erabilera anitzekoa da, 

ikasleak hainbat lanetarako trebatzen baititu: zenbait plataforma erabiliz 

(ordenagailuak, sistema txertatuak, telefono mugikorrak…) informatika-

produktuak garatzeko eta enpresa bateko informazio-sistema 

konfiguratu, kudeatu eta mantentzeko, besteak beste.

Hortaz, ikasketa-planaren helburua ikasleak honako eduki hauek 

bereganatzea da: programazioa, ordenagailuen ingeniaritza, 

softwarearen ingeniaritza, informazio-sistemak, sistema adimendunak, 

sistema eragileak, sistema txertatuak, sistema banatuak eta sareak. 

Prestakuntza horri esker, ikasleak hainbat lan-ingurunetara egokitzeko 

gauza izango dira.

IRTEERA 
PROFESIONALAK
·  Sistema informatikoak aztertu, 

diseinatu, garatu eta ezartzea.
·  Sistema informatikoak ebaluatu, 

optimizatu, mantendu eta 
administratzea.

·  Enpresen produktuak, prozesuak 
eta zerbitzuak teknologikoki 
antolatu eta berritzea.

·  Azken erabiltzaileak aholkatu eta 
trebatzea.

·  Informatika-proiektuetan parte 
hartzea.

·  Produktu edo zerbitzu 
informatikoak garatzeko enpresak 
sortzea.

·  Irakaskuntza.

Zatoz eta 
ikasi mundua 
aldatzen ari diren 
teknologiak 
erabiltzen!

Arrasate

Euskera, gaztelania eta ingelesa

6.360 euro (1. ikasmaila, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/informatika
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Informatika ingeniaritza graduan zehar informatikarekiko neukan 

irudia guztiz aldatu zait. Nuen ezagutza estereotipoen baitakoa 

izanda hasi nuen gradua, baina informatikak izan ditzakeen 

erabilpen amaigabeen zati handi bat ezagututa iritsi naiz 4. mailara. 

Mondragon Unibertsitateak eskaintzen duen hezkuntza eredu 

praktikoari esker, talde lanean proiektuak aurrera eramaten ikasi 

dut. Eredu Dualari esker, ibilbide akademikoaren azken bi urteak 

lanean igaro ditut, unibertsitateko ikerketa sailean. Bizitza errealeko 

proiektuetan hartu dut parte, arazoei konponbidea bilatzen, eta 

klasean ikasitakoa lan munduan erabilgarria dela ikusi ahal izan dut.

Orain, erronka moduan, Gradu Amaierako Lana enpresa batean 

egingo dut, esparru profesionala are gehiago ezagutzeko 

helburuarekin.

Ainhoa Arruabarrena Ortiz
HONDARRIBIA
INFORMATIKAKO INGENIARITZA, 4. maila 

“Informatikarekiko 
neukan irudia 
guztiz aldatu zait”
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Energiaren Ingeniaritzan graduatua.

(2017ko ikasketa plana).

Ikasketa hauek amaitzerakoan, eta Eusko 

Jaurlaritzaren 47/2012 dekretuaren arabera, 

hizkuntzen europako erreferentzi bateratuko 

c1 maila baliokide den euskara ziurtagiria jaso 

daiteke.

* Ikasketak egiteko euskara jakin behar da eta 

ingeleseko B1 maila gomendatzen da.

Energiaren
INGENIARITZA

Etorkizun jasangarriago baten alde, energia ahalik eta modu 

eraginkorrenean kudeatzea du helburu Mondragon Unibertsitateko 

Energiaren Ingeniaritza Graduak. Energiaren sorkuntza sistemak aztertu 

eta diseinatzeko (energia berriztagarriak, adibidez) eta banaketa eta 

metaketa-sistemez arduratzeko (bateria, adibidez) prestatuko ditugu 

etorkizuneko energiaren ingeniariak. Egungo behar energetikoak 

antzeman beharko dituzte, enpresen beharrei erantzunez, ikerketaren 

bidez eta sistema, prozesu eta produktu berriak diseinatuz.

Industria iraultzaz geroztik, munduak bizi izan duen garapen hazkorra 

2.000 milloi urtean zehar lurrean metatutako erregai fosiletan oinarritu 

da. Garapen honek karga handia eragin du ingurumenean eta baita 

baliabideen urritzean ere. Horregatik, mende honetako erronka 

nagusienetako batzuk energiaren erabilera efizientea eta energia iturri 

berriztagarrien garapena dira.

IRTEERA 
PROFESIONALAK
Ondorengo gaietan diseinatzailea, 
teknikaria eta aditua:
· Energia berriztagarrien 

integrazioa.
· Elektromobilitatea.
· Biltegiratze sistemak.
· Smart grids.
· Energia-efizientzia industrian eta 

eraikuntzan.
· District heating.
· Energia auditoria.

Irtenbide 
iraunkorrak 
etorkizuneko 
erronka 
energetikoei 
aurre egiteko.

Orona Ideo

Euskera, gaztelania eta ingelesa

6.360 euro (1. ikasmaila, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/energia
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Mondragon Unibertsitatetik nabarmendu daitekeen ezaugarri bat 

praktikotasuna da. Nire kabuz erronka bati aurre egin eta proiektu 

bat garatzeko aukera izateak etorkizunerako prestatzen dit, beste 

ikuspegi bat ematen dit. Gu geu sortzaile izan gara eta modu 

horretan esperientzia hartzen joan gara.

Proiektuen bitartez ikasgelan ikasitakoa kanpora ateratzen dugu 

eta errealitate bihurtzen dugu. Harrigarria da zenbat gauza egin 

ditzakegun gure kasara: ur emariak duen energia iturri berriztagarri 

moduan erabiltzeko urtegia, honen elektronikaren diseinua, 

inplementazioa…  Gainera, geroz eta balio handiagoa duten 

autonomia, trebezia, talde lana eta iniziatiba bezalako gaitasunak 

eskuratzen ditugu.

“Harrigarria da 
zenbat gauza egin 
ditzakegun gure 
kasara”

Izaskun Aizpurua Arconada
ANDOAIN
ENERGIAREN INGENIARITZA, 3. maila
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Titulu honen helburua ikasleak fabrikazio teknologietan trebatzea da, 

ingurumenean duten eragina kontuan hartuta. Gradu honetako ingeniariak 

prozesu industrialak menperatzeko eta enpresetan ekoizpen berdearen 

kontzeptuak txertatzeko gai izango dira. Horrela, ondorengo eremuetan 

lan egiteko prestatuko dira

- Teknikoki, ekonomikoki eta ingurumenaren ikuspuntutik jasangarriak 

diren prozesuen diseinua.

- Produktu lehiakorren diseinua, heren bizi-zikloan oinarrituta, 

lehengaien produkziotik hasi eta merkatutik atera arte.

- Produktuen material egokiaren aukeraketa, ekoizpenak materialen 

azken propietatetan duen eragina kontuan hartuta.

- Energiaren sorkuntza elektriko, termiko eta berriztagarrien azterketa 

erabilpen arduratsua  emateko.

- Baliabideen berrerabiltze- eta birziklatze-metodoen inplementazioa, 

lur, aire eta ur tratamenduak aintzat hartuta.

Prozesu Industrialeko Ekoteknologien 

Ingeniaritzan graduatua.

(2017ko ikasketa plana).

Ikasketa hauek amaitzerakoan, eta Eusko 

Jaurlaritzaren 47/2012 dekretuaren arabera, 

hizkuntzen europako erreferentzi bateratuko 

c1 maila baliokide den euskara ziurtagiria jaso 

daiteke.

* Ikasketak egiteko euskara jakin behar da eta 

ingeleseko B1 maila gomendatzen da.

IRTEERA 
PROFESIONALAK
·  Prozesu industrialetan ingeniaria.
·  Produktu garapen ingeniaria.
·  I+G departamentua: teknologia 

industrialak eta material berriak.
·  Energia-baliabideen optimizazioan 

espezializatutako kontsultorea.
·  Enpresa industrialeen 

departamentu teknikoak.

Prozesu 
Industrialetako 
Ekoteknologien
INGENIARITZA

Etorkizunari 
begira dagoen 
betiko ingeniaritza 
bat: teknologia, 
enplegagarritasuna, 
iraunkortasuna.

Orona Ideo

Euskera, gaztelania eta ingelesa

6.360 euro (1. ikasmaila, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/ekoteknologia
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Ekoteknologien gradua oso interesgarria iruditu zitzaidan hasiera-

hasieratik. Kuriositate handia piztu zidan. Gainera, ikasteko 

metodologia ezberdina zela ikusteak asko erakarri ninduen.

Proiektuen bidez ikastean teoria praktikan jartzen duzu: tailerrean 

orduak pasatzen ditugu, txostenak idazten ikasten dugu, 

aurkezpenak egiten… Talde lanean aritzen gara, gainera, eta hori 

oso garrantzitsua da.  Irakasleekin dugun harremana oso gertukoa 

da, beti daude laguntzeko prest, eta hori eskertzekoa da.

Enpresa mundua ezagutzeko aukera ere badaukagu. Iaz Eredu 

Dualean aritu nintzen Orklin eta aurten proiektua han egingo dut. 

Esperientzia oso ona da, nola antolatzen ikasteko, hala ardurak 

hartzeko eta lan munduaz ikasteko. Izugarria da gradua enpresa 

batean bi urteko esperientzia izanda bukatzea!

“Izugarria da 
gradua enpresa 
batean bi urteko 
esperientzia 
izanda bukatzea!”

Iratxe Rekondo Guerra
DONOSTIA
PROZESU INDUSTRIALETAKO EKOTEKNOLOGIEN INGENIARITZA, 3. maila 
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Ingeniaritza Biomedikoan graduatua.

(2017ko ikasketa plana).

Ikasketa hauek amaitzerakoan, eta Eusko 

Jaurlaritzaren 47/2012 dekretuaren arabera, 

hizkuntzen europako erreferentzi bateratuko 

c1 maila baliokide den euskara ziurtagiria jaso 

daiteke.

* Ikasketak egiteko euskara jakin behar da eta 

ingeleseko B1 maila gomendatzen da.

IRTEERA 
PROFESIONALAK
· Produktu, zerbitzu edo prozesuen 

diseinatzailea:

Diagnosirako
Eskanerrak, ekografoak, 

“lab on a chip”, eta abar.

Tratamendu eta 
errehabilitaziorako
Desfibrilatzaileak, beso 

robotikoak, eta abar.

Bizi kalitatea 
hobetzeko 
Teleasistentzia, telemonitorizazioa, 

eta abar.

Kirol errendimendua 
hobetzeko
Pulsometroak, monitorizazioak, 

material berriak, eta abar.

· Osasun instalakuntzen 
kudeatzailea.

Biomedikoa
INGENIARITZA

Titulu honen xedea zera da: ingeniaritza alorreko printzipioak, ezagutzak, 

jarrerak eta gaitasunak medikuntzara pasatzea; Osasun zientzietako 

esparru teknologikoetan giza baliabide kualifikatuen hutsuneak bete ahal 

izateko.

Osasun zientziak eta medikuntza bereziki, teknologietatik etekin gehien 

ateratzen duten esparruetako batzuk dira. Izan ere, geroz eta aukera 

gehiago zabaltzen direnez, aurrerapen teknologiko hau sortu eta 

kudeatuko dituzten ingeniarien ikasketak definitu eta sortu ditugu.

Gradu Bukaerako 
Lana osasun alorreko 
enpresa estrategiko 
eta erreferenteetan 
egiteko aukera: Griff ols, 
Medtronic, Dominion...

Arrasate

Euskera, gaztelania eta ingelesa

6.360 euro (1. ikasmaila, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/biomedika
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Medikuntzaren esparruko ingeniaritzaren bat ikasi nahi nuen. 

Inguruko unibertsitateak aztertu ondoren, Mondragon 

Unibertsitatera joatea erabaki nuen, graduaz gain hezkuntza 

ereduak ere erakartzen ninduelako: irakasleekin dugun 

gertutasuna, PBL metodologia eta Eredu Duala.

Eredu Dualari esker, unibertsitateko fluido mekanikako lerroan 

nabil lanean. Esperientzia ederra ari da izaten, proiektuen bitartez 

laborategian kontzeptu berriak ikasi eta horiek medikuntzaren 

alorrera eramateko aukera baitaukat. 

Oso gustura nagoenez, Gradu Bukaerako Lana ere bertan egingo 

dut, kontzeptu horiek esperimentalki eta numerikoki aztertzeko. 

“Proiektuen bidez 
laborategiko 
kontzeptuak 
medikuntzaren 
alorrera eramaten 
ditut”

Antton Sanjuan Esnaola
AZPEITIA
INGENIARITZA BIOMEDIKOA, 4. maila 
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Ingeniaritza Mekatronikoan graduatua.

(2020ko ikasketa plana).

Ikasketa hauek amaitzerakoan, eta Eusko 

Jaurlaritzaren 47/2012 dekretuaren arabera, 

hizkuntzen europako erreferentzi bateratuko 

C1 maila baliokide den euskara ziurtagiria jaso 

daiteke.

* Ingeleseko B1 maila gomendatzen da.

Ingeniaritza Mekatronikoa industria prozesuen instalazio eta hobetze 

lanak egitera, sistema eta ekipamendu ezberdinak garatzera, eta hauen 

mantentzeaz eta muntatzeaz arduratzera bideratuta dago.

Elektronika, mekanika, kontrol edo automatizazio teknika eta ezagutzak 

era uztartuan lantzeak, industria sektore ezberdinetako ateak zabalduko 

dizkio, kontsumo ondasunena edo makina erremintarena, kasu.

Ikasleak eginez ikasiko du: laborategi zein tailerretan gauzatuko 

ditu ikasgai ezberdinetako aktibitate praktikoak, zeintzuk 3. eta 4. 

ikasturteetan enpresan garatuko diren praktikekin osatuko diren.

Fabrikazio Mekanikoa, Instalazio eta Mantentzea edo Elektrizitatea-

Elektronika familietako Goi Mailako Heziketa Ziklorik burutu duen ikasleari  

2. kurtsoko ikasgaiak baliozkotuko zaizkio. Ondorioz, Graduaren iraupena 

hiru urtekoa izango da ikasle hauentzako.

IRTEERA 
PROFESIONALAK
·  Makineria automatikoen muntai 

eta mantentze-lanen arduradun 
teknikoa.

·  Muntai eta mantentze lan-taldeen 
kudeatzailea.

·  Diseinu eta garapen 
mekatronikoen ingeniaria.

·  Automatizazio ingeniaria.
·  Irakaskuntza.

Mekatronikoa
INGENIARITZA

Gradu Duala: Ikasleak 
3. eta 4. ikasturteetan 
enpresa esparru erreal 
batetan gauzatu beharko 
ditu ikasketa planaren 
parte diren praktikak.  

Arrasate eta Bilbo

Euskera, gaztelania eta ingelesa
(Arrasate eta Bilbo)

Gaztelania eta ingelesa (Bilbo)

6.360 euro (1. ikasmaila, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/mekatronikoa

BERRIA BILBON
SOMORROSTRO 

IRAKAS-GUNEAREKIN ELKARLANEAN
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Ingeniaritza ikasketak egin nahi nituela argi nuen arren, 

espezialitatea aukeratzea kosta egin zitzaidan. Horregatik, 

Ingeniaritza Mekatronikoa ikastea pentsatu nuen, hainbat alor 

biltzen dituen gradua bait da.

Betidanik gustatu izan zait ikasitakoa praktikan jartzea eta gradu 

honetan horretarako aukera izan dut. Bi urte hauetan, laborategiak 

maiz bisitatu ditugu, PBL garaian batez ere, proiektuen bidez 

ikasten baitugu. Honek benetan motibatu nau, klasean ikasitakoa 

non aplikatu daitekeen ikusi bait dut.

Gainera, Formakuntza Dualari esker, azken bi urteetan lana 

eta ikasketak partekatu ahal izan ditut, ikasturte honetan 

ALDAKIN GIPUZKOA SLn, eta lortzen ari naizen lan esperientzia 

etorkizunerako oso baliagarria izan daitekela iruditzen zait.

“Klasean ikasitakoa 
non aplikatu 
daitekeen ikusi 
ahal izan dut”

Eñaut Errazkin Alkorta
ZARAUTZ
INGENIARITZA MEKATRONIKOA, 3. maila
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Ekintzailetza

GRADUAK 
· Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntza.

LEINN

OÑATI
Ibarra Zelaia 2
20560 OÑATI

Gipuzkoa

tel. 943 71 80 09
rigarza@mondragon.edu 

BIDASOA
Leandro Agirretxe plaza 1

20304 IRUN
Gipuzkoa

tel. 943 63 91 29
ioiartzabal@mondragon.edu

BILBO
Bilbao Berrikuntza Faktoria (BBF)

Uribitarte kalea 6 
48001 BILBO

Bizkaia
tel. 944 25 51 62

ieguren@mondragon.edu

Madril LAB
MADRID

Bartzelona LAB 
BARCELONA

Valentzia LAB
  VALENCIA

Querétaro LAB 
MÉXICO

Shangai LAB 
CHINA

PUEBLA LAB
MÉXICO

SEÚL LAB
COREA DEL SUR

MONDRAGON TEAM ACADEMY LABS
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ZER DA LEARNING 
FROM REALITY  
EKINTZAILETZAN?
Team Learning by Creating

% 94,7ak
esparruko

LANA topatzea

Enpresak eta proiektu 
ekintzaileak sortu

Berrikuntza eta 
sormena garatu 

4 helmuga eta 25 aste 
munduan zehar

Sare baten 
parte taldean 

lana egiten

Eraldaketa 
pertsonala

SAREAN LAN EGITEA 

1.800 
ekintzailetik gorako 
komunitatean
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LEINNen graduatu ondoren, Team-Entrepreneurra izango zara, ondoko gaitasun 

hauekin:

• Ekintzaile senari bizitza eman, eta komunitateak, lider kulturaniztunak eta aldaketa-

sortzaileak ahaldunduko ditu.

•  Elkarrekin negozio esanguratsu, berritzaile eta errentagarriak sortuko ditu, 

mentalitate globalarekin eta konpromiso lokalarekin.

...mundu askoz hobeago batean sinesten dugulako.   

Finlandian sortutako metodo aitzindaria da, oinarrian “Team Learning by 
Creating” duena

1.  Enpresak eta proiektu ekintzaileak sortu:
zure enpresa propioa sortuko duzu lehen urtetik eta enpresa hori izango da zure 

ikaskuntza-tresna graduko lau urteetan.

2.  Berrikuntza eta sormena garatu: 
 Bultzatzen dituzun proiektuetako arrakasten eta akatsen bidez ikasiko duzu, zure 

proiektuak hazten doazen heinean trebetasunak eta gaitasunak garatuko dituzu.

3.  4 helmuga eta 25 aste munduan zehar: 
 Europan, AEBetan, Txinan eta Indian zehar bidaiatuko duzu, zure harreman sarea 

zabaltzeko eta zure negozioa eta proiektuak nazioartean bultzatzeko.

4.  Sare baten parte taldean lana egiten: 
 Talentua biderkatu egiten da taldean, horregatik, talde batean parte izango zara 

lehen astetik eta graduan zehar elkarrekin haziko zarete.

5.  Eraldaketa pertsonala: 
 Eraldaketa pertsonalaren bidez, zure ikaskuntza-prozesuaren buru izango zara, eta 

taldeak eta talentua gidatzeko trebetasunak eta gaitasunak eskuratuko dituzu.

Lidergo
EKINTZAILEA ETA 
BERRIKUNTZA (LEINN)

ZER DA MTA?
MTA - MONDRAGON TEAM ACADEMY 
nazioarteko taldekako ekintzailetza-
laborategi sarea da, bere baitan 1.800 
pertsona hartzen dituen komunitatea. 
Ikaslearen banakako lidergoan, 
nazioarteko bizipenetan eta lan 
kooperatiboan oinarritutako ikasketa 
sustatzen dugu. 
We are ordinary people doing 

extraordinary things in teams.

IRTEERA 
PROFESIONALAK
· %47 barne ekintzailetzan: 

Berrikuntzaren kudeatzailea 
(Open Innovation), negozio 
berrietako sustatzailea, marketin 
globaleko kudeatzailea eta 4.0 
komunitatea, talde autogestionatuen 
dinamizatzailea.

·  %35 ekintzaile enpresari (30 start-up 
martxan).

·  %18a master eta beste formazio 
batzuetan.

Lidergo Ekintzailea eta Berrikuntzan 

Mondragon Unibertsitateko graduatua.

(2014ko ikasketa plana).

LABORATEGIAK
Oñati, Bidasoa, Bilbo, Madril, Bartzelona, 
Valentzia, Querétaro (Mexiko), Puebla (Mexiko), 
Shanghai (Txina) eta Seul (Hego Korea)

Euskera, gaztelania eta ingelesa

8.250 euro (1. ikasmaila, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/leinn
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Beti nahi izan dut zerbait desberdina egin, asteko egun bakoitza 

abentura bat bilakatuko duen zerbait. Egun arruntak, hain justu, 

arruntak izateari utziko zion zerbait. Esperimentatu egin nahi 

nuen, ikasi, garatu, erronkak gainditu, motibatu... pertsonalki eta 

profesionalki hazi. Egonezin horrek LEINN graduarekiko interesa 

piztu zidan, bere “Learning by doing” metodologiagatik, ikaste-

bidaiengatik eta mundua aldatzeko duen grinagatik.

Lehen egunean, 18 ezezagunekin batera, enpresa bat sortu genuen. 

Ordutik, taldean, proiektu errealak sortzen, garatzen eta amaitzen 

ditugu. Modu honetan, ez dugu soilik ikasten eta eboluzionatzen, 

baizik eta gure burua gainditzeko eta enpresak, taldeak zein 

negozioak kudeatzeko kapazak garela ziurtatzen dugu. 

Proiektuak beste herrialdeetara estrapolatu behar ditugunean 

dator erronka, errealitatea eta jokalekua guztiz aldatzen baitira. 

Begiratu, ulertu eta egokitu egin beharra daukazu. Finlandiako 

hotzetik, Estatu Batuetako Silicon Valley-eko puntako teknologiara, 

behin Indiako Brick estatu jendetsutik pasata, Txinako dragoi 

lotiraino. Guztiak arau desberdinak dituzten erronka desberdinak 

dira. 

Gradu honetan lortzen duzun balio profesional eta pertsonalak 

aukera ematen die gazteei mundua beste betaurreko batzuekin 

ulertzeko, esfortzua baloratzeko, taldean lanean aritzeko, egiten 

dugun horretan sortzen dugun inpaktua ulertzeko... barrutik 

kanpora, ekintza txikien bidez gauza handiak egitea lortzen baitugu.

“Jende arruntak 
aparteko gauzak 
egin ditzakela 
erakutsi dit 
LEINNek”

Tasio Camarero Saez de Viteri  
MADRID
LIDERGO EKINTZAILEA ETA BERRIKUNTZA (LEINN), 4. maila
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OÑATI
Ibarra Zelaia 2
20560 OÑATI

Gipuzkoa

tel. 943 71 80 09
rigarza@mondragon.edu 

BIDASOA
Leandro Agirretxe plaza 1

20304 IRUN
Gipuzkoa

tel. 943 63 91 29
ioiartzabal@mondragon.edu

BILBO
AS FABRIK

Zorrozaurre
48014 BILBO

Bizkaia

tel. 944 25 51 62
ieguren@mondragon.edu

Enpresa kudeaketa

GRADUAK 
· Enpresen Administrazioa eta Zuzendaritza. 

myGADE-Dual

· Business Data Analytics.
BDatA
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ZER DA LEARNING 
FROM REALITY  
ENPRESA KUDEAKETAN?

500 
ENPRESA baino 
gehiagorekin
kolaboratzea

10 
ENPRESA 
baino gehiago 
ikasgelan izatea

4 
urteko 
esperientzia 
DUALA izatea

%91ak
esparruko LANA 
topatzea

Ikasketa 
ERRENDIMENDU 
ALTUKO 
taldeetan izatea

Ikaslegoaren

%100ak 
NAZIOARTEKO 

ESPERIENTZIA biziko 
duela bermatzea

Garapen
PROFESIONAL eta 

PERTSONALERAKO 
tutoretza 

pertsonalizatuak

BDatA myGADE
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Oñati, Bidasoa eta Bilbo

Euskara, gaztelania eta ingelesa (Oñati)
Euskara/gaztelania eta ingelesa (Bidasoa)
Gaztelania eta ingelesa (Bilbo)

Akademikoa: 6.550 euro (1. ikasmaila, 60 ECTS)
Enpresa: 7.750 euro (1. ikasmaila, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/mygade

Enpresen 
ADMINISTRAZIO 
ETA ZUZENDARITZA 
(myGADE)

Mundu inoiz ez bezala ari da aldatzen. Enpresak zuzentzen eta 

kudeatzen ikastea ez da inoiz horren erakargarria izan.

Enpresen Administrazioan eta Zuzendaritzan unibertsitate titulu bat 

aurkitzea erraza da, baina egungo jakintza teknikoak jasotzea, 

nazioarteko esperientzia zirraragarriak bizitzea, 4 urteko 

lan-esperientzia izatea eta enpresek eskatzen dituzten 

zuzendaritza eta kudeaketa alorreko konpetentzia profesional 

zein pertsonalak garatzea beste kontu bat da. Horren ondorioz 

jaio zen myGADE+, lan-merkatuak eskatzen dituen 4 alderdietan 

ardaztutako hezkuntza eskaintza bakarra, etorkizuneko enpresetan eta 

enpresentzako trebatuko zaituena.

learnREAL, actDUAL, goGLOBAL eta beFUTURE

Gako hauek eragin dute %91-ko enplegagarritasun tasa izatea 

myGADE-n. Egun, myGADE+-eko profesionalak industria munduko 

zein zerbitzuetako (aholkularitzan, banketxetan, zerbitzu finantzariotan, 

kontsumora bideratutakoetan, etab.) enpresetan jarduten dute, 

zuzendaritza eta kudeaketa postuetan, nazio zein nazioarte mailan 

eta hamaika arlo desberdinetan: finantzarioa, pertsonen kudeaketa, 

marketina, informazio sistemak, zuzendaritza orokorra, etab. Bestalde, 

%10ak negozio zein proiektu berrietan ekintzaile gisara jarduteko hautua 

egin du.

learnREAL+. Disziplina desber-
dinak (estrategia, marketina, ekonomia, 
finantzak, eraldaketa digitala, etika, 
pertsonak, nazioartekotzea) inter-
konektatzeko espazioak sortzen 
ditugu, hala, konplexuak diren 
departamentuarteko enpresa egoe-
rei erantzun integralak emateko. 
Ikasketarako gaitasun handia izaten 
lagunduko dizu!

actDUAL+. Lau urteko lan-
esperientzia azpimarragarri bat 
eskaintzen dizugu. Enpresako gara-
pen profesionalean lagun izango 
duzun mentore bat izendatuko dizugu, 
ikasgelan jasotako jakintza enpresa 
dual+-ean garatzen lagunduko dizuna. 
Gainera, konpentsazio ekonomiko bat 
jasoko duzu, zure ikasketak finantziatzen 
lagunduko dizuna. 
Dinamikoa, proaktiboa eta konstantea 
izaten lagunduko dizu!

goGLOBAL+. Ezin bestekoa 
da atzerrira bidaiak edo eta 
trukeak egiteaz gain, nazioarteko 
esperientzia zirraragarriak eta esan-
guratsuak bizitzea (International 
Experience Program-a, atzerriko uniber-
tsitateetan egonaldi akademikoak 
egitea, edo eta Gradu Bukaerako Lana 
nazioarteko enpresa batean burutzea).
Ikuspegi global eta ireki bat izaten 
lagunduko dizu!

beFUTURE+. myGADE-n, mento-
ring pertsonalizatuaren bidez, zure 
ikasketa kurba diseinatuko dugu, eta 
merkatuak eskatzen dituen funtsezko 
gaitasunetan trebatzeko baliabideak 
jarriko dizkizugu eskura. 
Zure ibilbide profesionalarekin konstantea 
eta konprometitua izaten lagunduko dizu!

learnREAL+

actDUAL+

goGLOBAL+

beFUTURE+

myGADE+
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myGADEn igarotako hiru urteak oso aberasgarriak izan dira niretzat 

Eredu Dualaren esperientziari esker. Unibertsitatean ikasteko eta 

enpresan lan egiteko aukera izan dut lehen ikasturtetik, eta honela, 

esparru profesional eta pertsonalean garatu.

IKERLAN Zentro Teknologikoko finantza departamentuan aritu 

naiz lanean, hainbat konpetentzia garatuz eta ikasturtez ikasturte, 

gero eta autonomia eta ardura gehiago hartu dudalarik. Ikasturte 

honetan, bertan burutuko dut Gradu Bukaerako Proiektua, hala, 

jardun osoz ikasketa erreal eta praktiko bat eskaintzen duen 

ingurune batean egongo naizelarik, kudeaketaren alorreko erronka 

bati erantzun eman eta bertako lan taldean barneratuz.

Gainera, joan den urtean, Mexikon izan nintzen esperientzia 

internazionala bizitzen IEP programari esker. Hango unibertsitate 

batean egin nituen ikasketak eta, horrez gain, enpresa ezberdinak 

bisitatzeko eta kultura berri bat gertutik ezagutzeko aukera izan 

nuen, leku ezberdinetara bidaiatuz eta jende ezberdina ezagutuz.

“Enpresen 
errealitatea 
hurbiletik 
ezagutu dut”

Malen De la Rosa Larreategi
MUTRIKU
ADMINISTRAZIO ETA ZUZENDARITZA (myGADE),4. maila 
Ikasle DUALa IKERLAN Zentro Teknologikoan.
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ESPERIENTZIA 
PRAKTIKOA
Ikasleak, graduan zehar, hainbat 
sektoretako erakundeek (publikoak 
nahiz pribatuak, nazionalak zein 
nazioartekoak) proposaturiko 
erronkei erantzunez ikasiko du. 
Metodologia honek ikasleak lau 
urteetan zehar esperientzia praktiko 
bat garatzea ahalbidetzen du. 
Bestalde, azken ikasturtean zehar, 
ikasleak praktikak enpresa nazional 
edo nazioarteko erakunde batean 
burutuko ditu. 

LAN IRTEERAK
Hainbat arlo, bioteknologia, retail-a, 
merkataritza elektronikoa, aseguru-
etxeak, automozioa, finantzak, 
banketxeak, errealitate birtuala, 
medikuntza edo energia, kasu, 
murgilduta daude informazio 
kantitate itzeletan non datu horien 
tratamendu matematiko, estatistiko 
eta konputazionalaren beharra duten. 
Business Data Analytics-en gradua 
eginez gero, hurrengo lan mota hauek 
burutu ahalko dituzu: 

· Edozein sektoretako enpresetan 
analista / negozio aholkularia 
(Business & Data Analyst).

· Datuen zientzialaria (Data Scientist).
· Business Intelligence arduraduna.
· Bezeroen Adimen arduraduna.

Business Data Analytics-en graduatua 
datuen analisian eta erabakiak 
hartzeko bere interpretazioan sartuta 
dauden enpresa-sail estrategikoetako 
erantzukizun handiko kudeaketa 
esparruko lanpostu garrantzitsuetan 
arituko da.   

Business
DATA ANALYTICS (BDatA)
Big Data, datuen analitika edo Business Intelligence bezalako hitzek 

negozioen mundua eraldatzen ari dira – bai multinazionalen kasuan, 

zein ETE edo startup-etan. Negozioen eta gure egunerokotasunaren 

digitalizazioak enpresek lortu, jaso eta prozesatutako datuen areagotze 

esponentzial bat suposatu du. Egoera honen aurrean, datu kopuru 

handi horien interpretazioa estrategikotzat jotzen da enpresentzako.

Errealitate horrek, enpresak datuen erabileraren esanahiari eta horren 

balioari etekina aterako dioten profesionalak txertatzera bideratu ditu, 

azken urteetan horren handian izan da horrelako profilen eskaeraren 

gorakada, eskaintzari gailendu zaiola. 2017an datuekin zer ikusia duten 

4,4 milioi lan postu sortu ziren.

Gradu honetan enpresa-kudeaketa, datuen zientzia (matematika, 

estadistika, etab.) eta teknologia arloak menperatuko dituzten 

profesionalak garatuko ditugu. Ikasleek datuak erakundearentzako 

balio bihurtzeko ezagutzak eta trebetasunak bereganatuko dituzten, 

bai enpresaren, bai erakundearen hainbat alorretan hartzen diren 

erabaki estrategikoei laguntzeko, bai negozio estrategiak hobetzeko, 

zein antolaketa prozesuak hobetzeko edo negozio-eredu berriak 

diseinatzeko.

NAZIOARTEKO 
EGONALDIAK
Enpresa-errealitate ezberdinak ezagutzeko asmoz, 

gure ikasle guztiek bi egonaldi egingo dituzte campus 

nagusitik kanpo. Bigarren mailan estatuko erakunde 

batean hainbat astetako egonaldia biziko dute. 

Hirugarrenean, berriz, egonaldia hainbat hilabetekoa 

izango da, atzerrian.  

Bilbo

Gaztelania eta ingelesa

7.750 euro (1. ikasmaila, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/bdata
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Data Scientist bezala, programazio, matematika eta estatistikako 

nire ezagutzak enpresaren datuetan aplikatzen ditut, datu 

horiek dituzten informazio garrantzitsua bildu eta prozesatzeko 

helburuarekin. Besteak beste, prozesuak nola optimizatu, 

estrategiak hobetu edo produktu berriak sortzeko datuen 

kudeaketa ezinbestekoa da Laboral Kutxan.

Data Scientist lana zoragarria da eta profil profesional indartsuak 

eskatzen ditu: jakin-min handiko pertsonak, egunero ikasten 

jarduteko eta erronka berriei aurre egiteko prest daudenak.

Belén Muñiz

Business Data Analytics graduan, ikasleek enpresek eta gizarteak 

oro har, aurkeztutako erronka errealak ebatziz egingo dute lan. 

Edozein eremutan egingo dugu lan arazoei erantzun bat eman 

nahirik, esaterako, hegazkineko txartelak erosteko momenturik 

onena zein den iragarriko dugu, produktu bat erosteko dagoen 

probabilitatea aztertuko dugu edota bezero batek zerbitzu batean 

bazkidetza noiz kendu dezakeen identifikatuko dugu.

Graduaren metodologia pedagogikoak ez du soilik ikaslea 

problematika errealetan murgildu nahi, enpresa eta ikasleen arteko 

harreman jarrai bat du jomuga, hala, ikasketa prozesuak esanahi 

nabarmena izan dezan eta ikasleak konpetentzia pertsonal eta 

profesionalak, modu integral baten garatu ditzan.

Aitor Bediaga

“Datuek iragana 
hobeto 
ezagutzea 
ahalbidetzen 
digute, 
etorkizuna 
hobeto 
iragartzeko”

Belén Muñiz
DATUEN ZIENTZIALARIA LABORAL KUTXAN

Aitor Bediaga
BUSINESS DATA ANALYTICS GRADUAREN 
KOORDINATZAILEA
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ESKORIATZA
Dorleta z/g

20540 ESKORIATZA
Gipuzkoa

tel. 943 71 41 57
harrera.huhezi@mondragon.edu 

Hezkuntza

GRADUAK
· Haur Hezkuntza:

 - Atzerriko Hizkuntza.

 - Haur Hezkuntza.

· Lehen Hezkuntza:

 - Atzerriko Hizkuntza.

 - Heziketa Fisikoa.

 - Hezkuntza Berezia.

 - Lehen Hezkuntza. 
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ZER DA LEARNING 
FROM REALITY  
HEZKUNTZAN?

PROIEKTU 
ERREALETAN 
oinarrituta 
ikastea

PRAKTIKAK eta GRADU 
BUKAERAKO LANA 
eskola eta erakundeetan 
egitea

NAZIOARTEKO 
EGONALDIAK 
egitea

HEZKUNTZAREN 
BERRIKUNTZAN 
parte hartzea

TALDEAN 
lan egitea
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Haur Hezkuntzako graduatua. 
Ikasketa plana 2010eko apirilaren 4ko 
BOEan argitaratua.

2007ko abenduaren 17ko ebazpenak 
(2007.12.21eko BOE) xedatutako lanbide 
atribuzioekin.

Ikasketa hauek amaitzerakoan, eta Eusko 
Jaurlaritzaren 47/2012 dekretuaren arabera, 
Hizkuntzen Europako erreferentzi bateratuko 
c1 maila baliokide den euskara ziurtagiria jaso 
daiteke.

Haur 

Eskoriatza

Euskara, gaztelania eta ingelesa

5.50O euro (1. ikasmaila, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/hh

PROFIL 
PERTSONALA 
ETA 
PROFESIONALA
Ezaugarri pertsonalen lanketak 
garrantzi handia hartzen du graduan. 
Besteak beste, ezaugarri pertsonal 
hauetan sakonduko duzu: sormena, 
eraldaketa, ziurgabetasuna, nortasun 
kooperatiboa, konpromisoa, 
euskalduntasuna.... Ezaugarri horiek 
lortzeko, lau urtetan, tutore bat gertu 
izango duzu.
Konpetentzia profesionalei 
dagokionez, tradizionalki irakasleak 
izan duen egitekoaz gain, haren 
rolaren inguruan hausnartu duzu 
eta trebatuko zara. Haurraren 
ongizatea eta garapena helburu 
duen irakasle sentikorra izateko 
pausuak emango dituzu; gainera, 
eskola eta komunitatea barrutik 
ezagutuko dituzu eta bertan 
eragiteko aukera izango duzu. Horrez 
gain, etengabeko prestakuntzaren 
garrantziaz jabetuko zara eta 
hezkuntza eraldatzeko konpromisoa 
hartuko duzu.

ATZERRIAN 
ESPERIENTZIA
Ikasle guztiek izango duzue 
mugikortasun esperientzia bat, 
horietatik %80 atzerrian izango 
dira. Parte hartu ahal izango duzu 
Erasmus+ eta SICUE programetan, 
eta praktikak egin ahal izango 
dituzu Euskal Herriko, Estatuko eta 
munduko hainbat eskoletan. 

HEZKUNTZA
AIPAMENAK 
ATZERRIKO HIZKUNTZA I HAUR HEZKUNTZA

0-6 urte bitarteko haurren irakaslea izan nahi baduzu, hau da 

Hezkuntzan aukeratu behar duzun gradua. Haur Hezkuntza Graduan 

garatuko dituzu konpetentzia profesionalak zein pertsonalak  irakasle 

sortzailea eta eraldatzailea izateko. 

EGINEZ IKASI
Metodologia aktiboen bidez ikasiko duzu eta horiek erabiltzen 

trebatuko zara. Ez duzu ikasgairik izango, moduluetan lan egingo 

duzulako eta lanbidetik hurbil dauden egoeratan murgilduko 

zarelako. Eskolekin harreman estua izango duzu praktikak eta 

bisitak maiz egingo dituzulako. Talde lana izango da zure ikaskuntza 

prozesuaren beste oinarri sendo bat. 

BI AIPAMEN AUKERAN
Haur Hezkuntza graduan, bi aipamen dituzu aukeran: 

• Haur Hezkuntza Orokorra.

• Atzerriko Hezkuntza. 
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Mondragon Unibertsitatean erabiltzen den metodologiak 

ikasleoi gure ikaste prozesuko protagonistak izaten uzten digu 

eta aukera daukagu modu praktiko eta dinamikoan ikasteko. 

Prozesu horretan irakasleak gure bidelagunak dira. 

Hezkuntza graduan garrantzia handia ematen zaizkie praktikei. 

Teorian ikasitakoa eskolako testuinguru ezberdinetan praktikan 

jartzeko aukera daukagu, bai Euskal Herriko, baita estatuko eta 

atzerriko eskoletan. Nik oraingoz, praktikak Euskal Herrian eta 

atzerrian egiteko aukera izan dut.

Erasmus+ programari esker Belgikan izan naiz 5 hilabetez. 

Esperientzia paregabea izan da. Belgikako hezkuntza sistema 

ezagutzeaz gain, beste hainbat herrialdeetakoa ere ezagutu dut, 

mundu guztiko jendearekin egon naizelako. Gainera, egonaldian, 

Belgikako eskola batean praktikak egin ditut. Horri esker, hango 

metodologia eta funtzionamendua ikasi ahal izan ditut.

Marina Juaristi Berasategui
BERGARA
HAUR HEZKUNTZA (ATZERRIKO HIZKUNTZA AIPAMENA), 4. maila 

“Irakasleak 
gure 
bidelagunak 
dira”
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Lehen Hezkuntzako graduatua. 
Ikasketa plana 2010eko apirilaren 4ko 
BOEan argitaratua.

2007ko abenduaren 17ko ebazpenak 
(2007.12.21eko BOE) xedatutako lanbide 
atribuzioekin.

Ikasketa hauek amaitzerakoan, eta Eusko 
Jaurlaritzaren 47/2012 dekretuaren arabera, 
Hizkuntzen Europako erreferentzi bateratuko 
c1 maila baliokide den euskara ziurtagiria jaso 
daiteke.

Lehen 
HEZKUNTZA

Eskoriatza

Euskara, gaztelania eta ingelesa

5.50O euro (1. ikasmaila, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/lh

AIPAMENAK
ATZERRIKO HIZKUNTZA I HEZIKETA FISIKOA
HEZKUNTZA BEREZIA I LEHEN HEZKUNTZA

PROFIL 
PERTSONALA 
ETA 
PROFESIONALA
Profil pertsonalean sakondu 
dezazun, besteak beste, 8 ezaugarri 
pertsonal hauek landuko dituzu 
graduan: sormena, eraldaketa, 
ziurgabetasuna, nortasun 
kooperatiboa, autonomia, ikuspegi 
kritiko-analitikoa, konpromisoa 
(lanbidearekiko, zure buruarekiko eta 
euskal komunitatearekiko). Ezaugarri 
horiek lortzeko, lau urtetan, tutore 
bat gertu izango duzu.
Tradizionalki irakasleak izan duen 
egitekoaz gain, konpetentzia 
profesionalak eskuratuko dituzu 
hezkuntzak izango dituen erronka 
konplexuei aurre egiteko. Horrez 
gain, etengabeko prestakuntzaren 
garrantziaz jabetuko zara eta 
hezkuntza eraldatzeko konpromisoa 
hartuko duzu.

ATZERRIAN 
ESPERIENTZIA
Ikasle guztiek izango duzue 
mugikortasun esperientzia bat, 
horietatik %80 atzerrian izango 
dira. Parte hartu ahal izango duzu 
Erasmus+ eta SICUE programetan, 
eta praktikak egin ahal izango 
dituzu Euskal Herriko, Estatuko eta 
munduko hainbat eskoletan. 

6-12 urte bitarteko haurren irakaslea izan nahi baduzu, Lehen 

Hezkuntza da zure gradua. Graduaren helburua irakasle sortzaileak 

eta eraldatzaileak formatzea da. Gradu honekin ikasiko duzu aurre 

egiten eskolako egungo eta etorkizuneko erronkei.

EGINEZ IKASI
Metodologia aktiboen bidez ikasiko duzu eta horiek erabiltzen 

trebatuko zara. Ez duzu ikasgairik izango, moduluetan lan egingo 

duzulako eta lanbidetik hurbil dauden egoeratan murgilduko 

zarelako. Eskolekin harreman estua izango duzu praktikak eta 

bisitak maiz egingo dituzulako. Talde lana izango da zure ikaskuntza 

prozesuaren beste oinarri sendo bat. Diziplinarteko lanak 

prestakuntza integrala eskainiko dizu. 

LAU AIPAMEN AUKERAN
Lehen Hezkuntza graduan, lau aipamen dituzu aukeran: 

• Lehen Hezkuntza.

• Hezkuntza Berezia.

• Heziketa Fisikoa.

• Atzerriko Hizkuntza.
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Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien 

Fakultateak gaiak lantzeko duen modua azpimarratuko nuke, 

talde lanean eta lan proposamenen bidez egiten baitugu lan, hau 

da, ez dugu ikasgairik eta disziplinartekotasunari ematen diogu 

garrantzia. Horrek aukera ematen digu gai bakar bat lantzeko eta 

hori erdigunera ekartzeko, honela, aldiro gai batean sakontzeko 

aukera izaten dugu. 

Etorkizunerako baliagarriak izango diren konpetentziak eta 

baliabideak eskaintzen dizkigu Lehen Hezkuntzako graduak. Ez da 

teoria ikastea hutsa, harago doa; prozesuari berebiziko garrantzia 

ematen zaio eta ez horrenbeste amaierako produktuari. 

Gainera, irakasleen gertutasunak gure ikaste-prozesuan 

etengabeko laguntza izatea dakar. Hurbileko jarraipena egiten 

digute eta gure bidelagun bilakatzen dira. 

“Proposamenen 
bidez lan egiteak 
aukera ematen 
digu gai bat 
sakontasunez 
lantzeko”

Ander Eraunzetamurgil Urdangarin
AÑORGA
LEHEN HEZKUNTZA, 3. maila 
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BILBO

AS FABRIK
Zorrozaurre

48014 BILBO
Bizkaia

tel. 943 71 41 57
harrera.huhezi@mondragon.edu

Humanitateak

GRADUAK

· Humanitate Digital Globalak.

 - Ikasketa Globalak

 - Humanitate Digitalak

BERRIA
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ZER DA LEARNING 
FROM REALITY  
HUMANITATEETAN?

IKASGELAZ KANPOKO 
PROIEKTUAK bizitzea 
gizarte-eragileekin: 
UniberZiutatea

BIDAIAK, ADITUAK 
eta AZKEN JOERAK
eskura izatea...

Modu esperientzialean 
bizitzea GIZA ZIENTZIAK 
eta HUMANITATEAK

NAZIOARTEKO 
EGONALDIAK 
egitea



NAZIOARTEKO 
EGONALDIAK
Munduko azken joerak ezagutzeko, adituen bisitak 

jasotzeko eta aditu gisa transformazio digitalean 

aritzeko, nazioarteko egonaldiak egingo dituzu. 

Digital Globalak
Giza Zientziak eta Humanitateak gustuko badituzu, modu 

esperientzialean, gizarte teknologiko globalaren erronkei 

erantzuteko prestatuko zara. 

Lehen bi urteetan fenomeno sozialen ezagutzan sakonduko duzu eta 

funtsezko trebetasunak garatuko dituzu. Hirugarren eta laugarren 

mailetan, zure espezialitatea hautatuko duzu: Ikasketa Globalak eta 

Humanitate Digitalak. Aukeratzen duzun espezialitatean zure ibilbide 

propioa diseinatuko duzu.

ALTERNATIBA PRAKTIKOA
Gizarte eta Humanitate gaiei bestelako modu batetik heltzen 

die gradu honek. Era praktiko, berritzaile eta eraldatzailean, 

erronketan oinarrituta, diziplinartekotasunetik eta kasu errealak 

aztertuta jorratuko dira gaiak. 

UNIBERZIUTATEA
Campuseko hormetatik harago begiratzen du graduak, Bilbo hiria 

ere ikasgela bihurtuko baita. Azterketarik eta klase tradizionalik 

gabe, hiriari buruz eta hiriarekin batera ikasteko aukera izango 

duzu, gizarte-eragileekin batera arituko baitzara lanean, arazo 

errealei irtenbidea bilatzen.  

NORENTZAT? 
· Giza Zientzietan eta 

Humanitateetan interesa 
dutenentzat.

· Gurean eta kanpoan zer gertatzen 
den jakin nahi dutenentzat.

· Gauza berrietan eta egiteko era 
berrietan jakin-mina dutenentzat.

NOLA IKASIKO 
DUZU? 
· Taldean.
· Erronketan eta bizipenetan.
· Diziplinartekotasuna.
· Azterketarik gabe.
· Tutoretza pertsonalizatua.

NON IKASIKO 
DUZU?
Bilboko As Fabrik campusean ez ezik, 
Bilboalde guztian zehar: ekitaldi-
eskaintza baliatuta eta gizarte-
eragileekin eskuz esku. 

IRTEERA 
PROFESIONALAK
· Teknikaria enpresa eta 

erakunde globaletan: 
diplomazian, kooperazioan, arlo 
kooperatiboetan. 

· Aditua transformazio digitalean: 
parte-harte prozesuetan, produktu 
adimendunen diseinuan edo 
publizitate digitalean.

· Gizarte-berrikuntza eta eragin 
sozialeko arduraduna.

· Hezitzailea.
· Ikertzailea.

HUMANITATE 

Bilbo. As Fabrik. Zorrotzaurre

Euskara, gaztelania eta ingelesa

6.360 euro (1. ikasmaila, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/hdg

* Unibasq-en baliozkotzearen zain.
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BERRIA
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Fernando Querejeta
IDOMEKO PRESIDENTEA

Oscar Goitia
MONDRAGON INTERNATIONALEKO PRESIDENTEA

“

“

Etorkizunean profil eta trebetasun hauek 
dauzkaten geroz eta pertsona gehiago beharko 
dituzte enpresek. Diplomazia Korporatibo 
globalaren premia ere hazi egingo da”

Humanitate Digital Globalen graduak lan merkatuaren 
eskaerari erantzuten dio: premia sozialak eta teknologia 
uztartzen trebatutako pertsonak behar dira”
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ARETXABALETA
Otalora 31

20550 ARETX ABALETA
Gipuzkoa

tel. 943 71 31 40
harrera.huhezi@mondragon.edu

Komunikazioa

GRADUAK

· Ikus-entzunezko Komunikazioa.
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ZER DA LEARNING 
FROM REALITY  
KOMUNIKAZIOAN?

ERAKUNDE eta 
KOMUNIKAZIO 
ENPRESETAN 
praktikak eta 
proiektuak egitea

KOMUNIKAZIOA eta 
IKUS-ENTZUNEZKOEN 

esparru guztiak jorratzea

ERRONKA ERREALEN 
bidez ikastea

NAZIOARTEKO 
EGONALDIAK 
egitea

TALDEAN 
lan egitea



Ikus-entzunezko Komunikazioan graduatua.
Ikasketa plana 2010eko apirilaren 4ko BOEan 
argitaratua.

Ikasketa hauek amaitzerakoan, eta Eusko 
Jaurlaritzaren 47/2012 dekretuaren arabera, 
Hizkuntzen Europako erreferentzi bateratuko c1 
maila baliokide den euskara ziurtagiria jaso daiteke.

Ikus-entzunezko 
Ikus-entzunezkoak gustuko badituzu, Mondragon Unibertsitateko 

Ikus-entzunezko Komunikazioa da aukeratu behar duzun gradua. 

Ikus-entzunezko Komunikazioa zuzenduta dago, modu praktiko 

eta sortzailean, egungo komunikazio eta ikus-entzunezko arloetan 

murgildu nahi duenarentzat. 

Aretxabaleta

Euskara, gaztelania eta ingelesa

5.520 euro (1. ikasmaila, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/iko

IRTEERA 
PROFESIONALAK
·  Produktore eta kudeatzaile ikus-

entzunezkoetan.
·  Erredaktore, diseinatzaile grafiko, 

eduki kudeatzaile Interneten eta 
bestelako hedabideetan.

·  Ikus-entzunezkoen produkzio eta 
postprodukzioa (irudia, soinua, 
grafismoa, animazioa...).

·  Komunikazio korporatiboko 
arduraduna.

·  Zuzendari, gidoigile eta ikus-
entzunezko errealizadore.

PRAKTIKAK 
ETA GRADU 
BUKAERAKO 
LANAK
-  Komunikazioaren alor guztietako 

enpresetan egin ahal izango dituzu 
praktikak. Horretarako, erakunde 
askotako eskaerak jasotzen ditugu 
ikasturtero; zuk ere proposatu ahal 
izango duzu praktikak non egin nahi 
dituzun. 

-  Gradu Bukaerako Lanek, bestalde, 
enpresa edo erakundeen kezka edo 
arazo errealei erantzuten diete.

ATZERRIKO 
EGONALDIAK 
Erasmus programaren bidez, Europako 
herrialdeetan egonaldiak egiteko 
aukera izango duzu. Latinoamerikara 
joateko aukera ere izango duzu.

PRAKTIKOA
Oso modu praktikoan landuko dituzu komunikatzaile baten 

konpetentzia profesionalak: modulutan lan eginda, talde lanean, 

aurkezpen askoren bidez, proiektu errealetan, komunikazio 

enpresetako praktiketan eta abar… Horretarako, era askotako 

hainbat proiektu egingo dituzu graduan: bideoklipak, film laburrak, 

dokumentalak, irratsaioak, gidoiak, erreportaje multimediak, 

animazioak… 

PROFIL PERTSONALA
Konpetentzia profesionalak jorratzeaz gain, gradu hau eginda 

prestatuko zara, besteak beste, komunikatzaile konprometitua, 

kooperatiboa, euskalduna, kritikoa, sortzailea, ekintzailea eta 

gizarte eraldatzailea izateko. Profil pertsonal hori garatzeko ere 

gertuko tutorearen laguntza izango duzu.

KOMUNIKAZIOA

50
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Bi ezaugarri esanguratsurekin deskribatuko nuke 

Mondragon Unibertsitatearen Ikus-entzunezko 

Komunikazioa gradua: praktikotasuna eta dinamismoa. 

Edukiak ikasleoi helarazteko erabiltzen den metodologia 

berritzaileak ikasleari egiten ikasteko aukera ematen digu, 

ikus-entzunezko proiektu errealak burututa.

Mundu errealarekin daukagun etengabeko hartu-emana 

oso baliagarria da ikasleon etorkizunerako. Gainera, 

kanpoko enpresekin lanean aritzeko aukera daukagu: 

praktikaldiak, bekaldiak… Bai irakasle-ikasle eta baita ikasle-

enpresa arteko harremana ere oso estua eta gertukoa da. 

“Mundu 
errealarekin 
daukagun 
hartu-emana 
baliagarria da 
etorkizunerako”

Malen Illarramendi Beitia
EIBAR
IKUS-ENTZUNEZKO KOMUNIKAZIOA, 3. maila
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GASTRONOMIA ETA ZIENTZIEN FAKULTATEA - BASQUE CULINARY CENTER
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Juan Avelino Barriol pasealekua 101
20009 DONOSTIA

Gipuzkoa

tel. 943 57 45 00

grado@bculinary.com

Gastronomia

GRADUAK 

· Gastronomia eta 
Sukaldaritza Arteak.
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ZER DA LEARNING 
FROM REALITY  
GASTRONOMIAN?

Ikasle GUZTIEK
KANPOKO 
PRAKTIKAK
egitea GRADUKO 
ikasturte guztietan

Sektorea 
gertutik
EZAGUTZEA, 
BISITEN eta 
IKASKUNTZA-
BIDAIEN 
bitartez

Ikasleek
fakultatean 

antolatutako 
JARDUERETAN 

eta 
EKITALDIETAN 

parte hartu 
ahal izatea 

Gradu 
Amaierako 

Lanak 
sektoreko 
ENPRESA 

ONENETAN 
egitea

enfoke praktikoa duen 
metodologiarekin ikastea

Talde murriztuetan 
lan egitea

Proiektu errealetan 
oinarrituta 

Berrikuntza eta 
ekintzailetzako 

inguruetan 
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Gastronomia eta elikaduraren sektorean jardungo duten pertsona 

kualifikatuak prestatzea da graduaren helburu nagusia.

Elikagaiak ekoizteko eta lantzeko sistemak eta goi-mailako gastronomia-

zerbitzuak diseinatzeko, ezartzeko eta koordinatzeko gai izango dira, 

hainbat enpresa/jatetxe motatan edota elikadura eta gastronomiaren 

sektoreko beste edozein enpresatan. Era berean, gaitasuna izango dute 

produktu, zerbitzu eta negozio berriei buruzko proposamenak sortu eta 

garatzeko, eta sektorean aholkularitza eskaintzeko.

Lanketa hau, praktikotasunean sostengatzen den diziplinarteko 

hezkuntza eredu baten bidez egingo du ikasleak, tailer eta proiektu 

errealetan oinarriturik. Aitzindaria den fakultate honetan ikasleak 

sektorean beharrezkoak diren konpetentziak landuko ditu eta ikuspegi 

orokorra eta berritzaile bat jasoko du.

ETA SUKALDARITZA 
ARTEA

Gastronomia 

Gastronomia eta Sukaldaritza 

Arteetan gradua.

Ikasketa plana 2013ko otsailaren 

12ko BOEan argitaratua.

Donostia

Gaztelania eta ingelesa

9.200 euro* (1. ikasmaila, 60 ECTS)

www.mondragon.edu/gastronomia

* Onarpenaren zain

IRTEERA 
PROFESIONALAK
· Sukaldeburua.
· Jatetxe kudeatzailea.
· Jatetxeetako zerbitzu eta bezero-

arretako zuzendaria.
· Elikagai enpresetan elikagaien ekoizpen 

zuzendaria.
· Nekazaritzako elikagaien arloko 

eta elikagaien industriako teknikari 
ikertzailea.

· Aholkulari gastronomikoa.
· Gastronomia kritikaria.
· Ekitaldien antolatzailea.
· …

BILBIDE 
AKADEMIKOA
Ikasleek beren interesetara eta 
helburuetara gehien hurbiltzen den 
espezializazio-ibilbidea aukeratu ahal 
izango dute.
•  Elikagaien garapena eta teknologia: 

gaur egun, alderdi sentsorialek eta 
gastronomikoek garrantzi handiagoa 
hartzen dute kontsumitzaileak 
eskatzen dituen produktu berrien 
diseinuan. Ibilbide hau elikadura-
teknologiaren eta gastronomiaren 
arteko sinergian oinarritzen da.

•  Berrikuntza, Negozioa eta 
Ekintzailetza: gaur egun, 
berrikuntzak tokia du negozio-
ereduan. Ibilbide honek negozio 
gastronomikoen kudeaketaren 
arloan trebatzen ditu ikasleak, 
gastronomiaren eta elikaduraren 
sektorean berezkoak diren 
ekintzailetza, kudeaketa eta 
zuzendaritza lanak betetzeko.

•  Sukaldaritzako abangoardia:
ikasleak produktu berrien, 
sukaldaritzako tekniken eta 
ekipamenduen inguruan trebatzen 
eta espezializatzen dira. Proposamen 
gastronomiko berritzaileak 
kontzeptualizatzen ere ikasten dute, 
zentzumenen pertzepzioan eta 
metodologien diseinuan oinarrituta.
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“Basque 
Culinary 
Center-ek 
mundu osorako 
ateak zabaltzen 
dizkizu”

Claudia Ordinas Rodríguez
DONOSTIA
GASTRONOMIA ETA SUKALDARITZA ARTEA, 4. maila

Gastronomia eta astronomia izan dira nire bi pasio nagusiak. Mondragon Unibertsitateak 

Basque Culinary Center-eko Gastronomia eta Sukaldaritza Arteetako gradua martxan jarri 

zuenean, nire ametsa hori egitea zela sentitu nuen, eta beste pasioa alde batera utzita, 

ametsa egi bihurtzea erabaki nuen.

Fakultatean 3 urte egin eta gero, asko dira harritu eta aberastu nauten faktoreak. Prestakuntza 

honek, aurretik erabat ezezaguna zitzaidan gastronomiaren ikuspegi holistikoa eskaini 

dit. Gastronomia sukaldaritza baino askoz gehiago dela deskubritu dut, eta haren boterea 

zeharkakoa dela ikusi dut, beste esparru batzuekin lotu ahal izan baitut: elikagaien industria, 

aretoa eta, batez ere, zientzia.

Nire ikaskuntzaren eta hazkundearen gakoetako bat sukaldariez, ikertzaileez eta zientzialariez 

osatutako irakaslegoa izan da. Beren ezagutza modu bikainean transmititzeaz gain, arreta eta 

gertutasun paregabea eskaini dizkidate. Kulturalki dagoen giro anitz eta internazionalak ere 

liluratu egin nau, horri esker, mundu guztiko ikaskide zoragarriak ezagutu ahal izan ditut. 

Zalantzarik gabe, esperientzia onenetako bat iazko Food Alquemist Cluben egindako 

praktikak izan dira Future Food Institute (Bolonia-ITALIA). Izan ere, nire bi pasioak uztartzeko 

aukera izan nuen espazioko janariaren inguruko ikerketa eta esperimentuak egiten. 

Une hartan argi ikusi nuen gradu amaierako lana arlo horrekin lotutako zerbaitetan oinarritu 

nahi nuela, eta nire azken ikasturteko praktikak MIT Media Laben (Massachusetts – AEB) 

egiteko nahia plazaratu nuen. Lortezina zirudien arren, baina Basque Culinary Centerren 

laguntza eta harreman sareari esker, geroz eta bideragarriagoa dirudi! Horrelako leku 

prestigiotsu batean grabitaterik gabe iraunkorrak diren elikagaien bilaketan eta astronauten 

palatabilitatea hobetzeko lanean aritzea amets bat litzateke niretzat.
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Taldeka egiten ditugun 
proiektuek elkarlanean 
funtzionatzen ikasteko 
balio digute.

Iaz garraio sistema 
pneumatiko bat eta 
auto elektriko bat eraiki 
genituen.

Lehenengo mailatik 
hasita, unibertsitateko 
bizipena eta enpresako 
egonaldia tartekatu 
ahal izan ditut.

Bizitza errealeko 
arazoei aurre egiten 
jakitea ezinbestekoa 
iruditzen zait, eta 
unibertsitateak 
horretarako aukera 
ematen dit.

Seihileko bat Finlandian 
egiteko aukera izan 
dut eta esperientzia 
izugarria izan da.

Nire etorkizun 
profesionala 
gizartearentzat 
onuragarriak diren 
berrikuntzak sortzen 
irudikatzen dut.


