NEGOZIOEN KUDEAKETA ETA LAN HARREMAN ETA GIZA
BALIABIDEETAKO GRADU BIKOITZ BERRIA
Hurrengo 2019-2020 ikasturtean, lehenengo aldiz eskainiko da Negozioen Kudeaketa eta Lan Harreman eta
Giza Baliabideetako Gradu Bikoitza. Guztira, 360 kreditu banatuko dira 5 ikasturtetan. Klaseak Leioako
Giza Baliabide eta Gizarte Langintza Fakultatean eta Bilboko (Elkano) Ekonomia eta Enpresa Fakultatean.
Gradu bikoitz honen ezaugarriak hobeto ezagutzeko Fakultateko dekano Angel Eliasi elkarrizketa egin
diogu.
-Nola sortu zen Negozioen Kudeaketa eta Lan Harreman eta Giza Baliabideetako Gradu Bikoitz honen ideia?

Pedro Gómez irakaslearen ekimena izan zen. Horrez gain, UPV/EHUko Elkanoko Ataleko Ekonomia eta Enpresa Fakultatean
koordinatzailea eta dekanordea ere bada. Ekimena proposatu ostean, bi zentroetako 12 irakasle elkartu eta proposamena 11
elkarrekin lantzen hasi ziren. Azkenean, proposamen hori bi zentroetako batzarretan aho batez onartu zen, eta, beranduago,
Estatutuko sortutako Graduko Batzordean eta UPV/EHUko Gobernu Kontseiluaren azkeneko bileran (pasa den 2018ko
azaroaren 18koa).
-Zer ekarpen berri egiten dio ikasleen prestakuntzari?

Bi graduak bost urteren buruan lortu ahal izatea, 360 kredituko ikasketa plan batekin. Gainera, plan horrek ikasleak gaitzen ditu
alor ezberdinetako negozioen prozesuak eta operazioak ulertzeko eta beharrezko tresnak aplikatzeko hori guztia kudeatzean;
globalizatutako merkatuen testuinguruan errealitate ekonomikoa eta enpresariala eratzen duten markoak, elementuak eta
harremanak ulertzeko; bezeroez arduratzeko, aholkuak emateko eta ordezkatzeko, eta Lan Harremanen alor guztietan modu
egokian negoziatzeko; jarrera soziala azaltzeko pertsonek eta giza kolektiboek esparru soziolaboralean eta enpleguaren
esparruan sufritzen dituzten marjinazio, opresio eta baztertze sozial, kulturak eta generozkoen aurrean.
-Titulazio honek handitzen du ikasleen txertaketa lanean?

Noski. Izan ere, beharrezko tresnak eta ezagutzak irakasten dira zure aholkularitza edo bestelako enpresa proiektu bat martxan
jartzeko. Gainera, aukera dute administrazio publikoan tamaina guztietako enpresetan lan egiteko, honako hauek egiten:
enpresen eta giza baliabideen gestio integrala, nazio arteko marketinaren gestioa, finantza-zuzendaritza, kontu-ikuskaritza eta
aholkularitza laboral eta sindikala gizarte graduatu gisa, ordezkaritza judiziala, administrazio publikoen gestioa, lan-arriskuen
prebentzioa, unibertsitateko edo bigarren hezkuntzako irakaskuntza, etab.
-Gradu bikoitz hau egiteko, ikasleek ezaugarri bereziak izan behar dituzte edo edozein ikaslek du aukera karrera
egiteko?

Garrantzitsuena motibazioa da, eta, kasu honetan, ezinbestekoa da pertsona analitikoa, antolatua eta planifikatua izatea;
ekonomiaren, enpresen eta ildo guztietako lan kontuen funtzionamenduan interesa edukitzea eta gure errealitate sozial,
kultural eta politikoarekin sentikorra eta konprometitua izatea.
-Zenbat plaza eskainiko dira urtero? Zeintzuk izango dira hautaketa irizpideak?

Guztira 30 plaza eskainiko dira, gradu bakoitzak bere numerus claususetan dituenetatik kenduko direnak. Matrikulatzeko
irizpidea titulazio guztietako irizpide orokorra da, hau da, nota altuenetik baxuenera ordenatuta ikasle bakoitzaren espediente
akademikoaren arabera.
-Non irakatsiko da, Ekonomia eta Enpresa Fakultatean edo Lan Harreman eta Gizarte Langintzako Fakultatean?

Gradu bikoitz hau bi titulaziok osatzen dute, eta, nahiz eta Lan Harreman eta Gizarte Langintzako Fakultatera atxikita egon,
ikasle bakoitzak dagokion fakultatean egingo da gradua. Horrenbestez, Negozioen Kudeaketako Gradua Ekonomia eta Enpresa
Fakultateko Elkanoko Atalean egingo da, Bilbon, eta Lan Harreman eta Giza Baliabideetako Gradua gure Fakultateko egoitzan,
Leioan. Kontuan hartu behar da ikasleak 2 egun egongo direla fakultate batean eta 3 bestean. Gainera, ikasgaiak gradu
bakoitzeko gainontzeko ikasleekin jasoko dituzte, ordutegi eta gela berean, hautatutako hizkuntzaren arabera.
-Zer ekarpen egiten dio gradu bikoitz honek euskal gizarteari?

Badakigu enplegu gutxi egotea eta lanaren kalitate baxua gaur egungo gizartearen ardura nagusiak direla. Aldi berean, enpresa
gehienak txikiak edo ertainak dira, eta aholkularitza eta kudeaketa egokiak behar dituzte. Horregatik, gradu bikoitz horrek
pertsonen gizarte beharrizanekin konpromiso handia erakusten duten profesionalak arlo juridikoan eta ekonomikoan
prestatzeko beharrari erantzuten dio.
Lan Harreman eta Gizarte Langintza Fakultateko buletina – 2018ko abendua

