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EXECUTIVE

MBA

Gure
Executive MBA
masterraren
formatuak
zure ibilbide
profesionala eta
prestakuntzarik
onena uztartzeko
aukera
ematen du:

FORMATUA:
Asteburuetan garatutako aurrez
aurreko prestakuntza, urtean
zehar on line prestakuntza
lagungarriarekin osaturik.
IRAKASTORDUAK:
65 kreditu, 450 irakastordu.
2021-2022 EDIZIOA:
2021eko urriaren 1etik
2022ko abenduaren 17ra.
IZENA EMATEKO EPEA
2021eko apirilaren 12tik
irailaren 16ra.

SAIOAK:
• Ostiraletan: 16.00 – 21.00
• Larunbatetan: 8.15 – 13.15
OPORRALDIAK:
• Udan: uztaila eta abuztua.
• Gabonetan: bi aste.
• Aste Santuan:
bi aste.
TOKIA:
UPV/EHUren Ekonomia eta
Enpresa Fakultatea (Sarriko).
Agirre Lehendakaria, 83
48015 Bilbo.

Hiru hamarkada
baino gehiago
Euskadiko zuzendarien
ibilbide profesionalak
sustatzen

Executive MBA–Enpresen Zuzendaritza
eta Kudeaketa Masterrak aukera paregabea
eskaintzen dizu zure ibilbide profesionala
sustatzeko eta aldatzeko.
Gure programak beharrezko tresnak emango
dizkizu, zure zuzendaritza-trebetasunak
eta -gaitasunak indartu eta garatzeko
eta zure ibilbide profesionala ahalik eta
eraginkortasun handienarekin bultzatzeko.
Horrez gain, interes handieneko harreman
profesionalen sare batean integratuko zaitu.

Enpresen Zuzendaritza eta Kudeaketa
Masterra-Executive MBA (Universidad
del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitateko graduondoko titulua)
Ekonomia eta Enpresa Fakultatean (Sarriko)
ematen da 1988/89 ikasturteaz geroztik.
UPV/EHUko Enpresa Institutuak
antolatzen du, eta Bizkaiko Foru Aldundiko
Ekonomia Sustatzeko Sailak eta Enpresaren
Ekonomia Ikertzeko eta Garatzeko
Emilio Soldevilla Fundazioak (FESIDE)
babesten dute.

Zergatik ikasi
gure Masterra
Gaur egun, erakundeei arrakasta lortzen lagunduko dieten trebetasunak
eta ezagutzak eskatzen ditu zuzendaritza-funtzioak. Lidergoa, ikuspegi
estrategikoa, trebetasun analitikoa eta pentsamendu disruptiboa
dira, besteak beste, Executive MBA masterrean sustatzen ditugun
zuzendaritza-gaitasunak; zure ibilbide profesionalean eta zuzendaritzan
hazten lagunduko dizuten gaitasunak dira.
Zure enpresan igo nahi baduzu, asmo handiagoko beste proiektu
batzuetara jauzi egin nahi baduzu edo zeure negozioa sortu nahi baduzu,
hauxe da zure Masterra.
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ZURE IBILBIDE
PROFESIONALA
BULTZATZEA
Hobetu zure trebetasunak,
berritu zure tresnak eta
ezagutu enpresa-munduko
azken joerak, eta guztia ibilbide
arrakastatsua duten irakasle
eta profesional onenen eskutik.
Gure Executive MBA
masterra zure curriculumean
gehitzea, beraz, balio handiko
aintzatespen gehigarria
izango da bilatzen duzun
bilakaera lortzeko, eta, gainera,
masterrak zure eskura jarriko
ditu aukera profesional berriak
eta kontaktu sare zabala.
Gainera, Michael Page
aholkularitzaren laguntza
izango duzu, behar duzun
guztietan zure lanbideproiekzioan orienta zaitzan.
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LIDERGOA

Executive MBA masterrak
zure gaitasunak eta
potentzial osoa garatzen
lagunduko dizu, pertsonen
eta erakundeen lidergo- eta
kudeaketa-trebetasunak
nabarmentzen dituen
prestakuntzarekin. Gure
programa ez da ezagutzen
transmisiora mugatzen;
erakundeetarako liderrak
indartzen ditu.
Zure lidergo estiloa neurtu
ahal izango duzu, baita
zure jokabidea eta faktore
motibatzaileak ere, zeure
burua hobeto ezagut dezazun
eta lider eraginkorragoa
izan zaitezen.
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METODOLOGIA
ETA PROGRAMA
Metodologia berritzaile
eta oso praktiko batekin
lan egiten dugu, bai aurrez
aurreko klaseetan bai on line
irakaskuntza lagungarrian.
Gure programaren edukiak
ingurunearen eta inguruneak
erakundeetan duen eraginaren
ezagutza handiagoa ekarriko
dizu; horien ikuspegi globala
emango dizu, baita arlo
funtzionalen, negozioeredu desberdinen, ikuspegi
estrategikoaren, kudeaketateknika aurreratuen eta
kudeaketa-arloan hedatzen ari
diren joeren arteko erlazioen
ikuspegi globala ere.
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ESPERIENTZIA
PARTEKATUA
ETA ‘NETWORKING’
Gure Executive MBA masterra
prestakuntza-programa bat
baino gehiago da. Harreman,
jardun eta garapen profesionaleko foro iraunkorra da, eta
kideen banako eta taldeko
zuzendaritza- eta ekintzailetzagaitasuna hobetzeko eta
enplegagarritasun-maila
areagotzeko balio du.
Gure ikasleen heterogeneotasunak —prestakuntzan zein
hainbat sektoretako
esperientzian— ikaskuntza
garrantzitsua ekartzen du,
betiere kezkak partekatzen
dituzten eta esperientzia eta
enpresa-ezagutza handia
duten pertsonekiko
harremanaren bidez.
Masterra amaitu ondoren,
lehen mailako ekitaldiez eta
profesionalez baliatzen jarraitu
ahal izango duzu Graduatuen
Elkartearen bidez.
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TOPAKETAK
PROFESIONAL
ETA ENPRESA
ARRAKASTATSUEKIN
Gure harreman-sare zabalari
esker, erantzukizun goreneko
lanpostuetan arrakasta duten
profesionalek lehen pertsonan
azalduko dizkigute haien
esperientzia eta ezagutzak.
Punta-puntako erakundeetako
300 liderrek baino gehiagok
partekatu dute haien
esperientzia 33 urte hauetan
Executive MBA masterra egin
duten 1.300 zuzendariekin.

ITZULERA MAXIMOA
LEHIARIK GABEKO
PREZIO BATEAN
Master hau konpromiso,
esperientzia eta kalitate
handiko profesional talde batek
antolatzen du. Unibertsitate
publiko baten (UPV/EHU)
barruan garatzen da, eta
Unibertsitate horrek zure esku
jartzen ditu bere baliabide
guztiak. Horrez gain, beste bi
erakunderen babesa ere badu:
erakunde publiko bat (Bizkaiko
Foru Aldundia) eta erakunde
pribatu bat (FESIDE). Bi erakunde
horiek ekonomikoki laguntzen
dute masterraren garapena.
Gainera, bere izaeragatik, ez du
etekin ekonomikoa bilatzen,
etekin soziala baizik. Horri
guztiari esker, 4.900 euroko
prezioan egin ahal izango
da aparteko balioa duen
eskaintza hau.

Gure ikasleen
profila
Gure Executive MBA masterra zuzentzen zaie lan-esperientzia
duten eta haien enpresa-ezagutzak, zuzendaritza-trebetasunak
eta harreman pertsonalak hobetzeko eta kontrastatzeko interesa
duten profesionalei, batez ere zuzendaritzako kideei.

Gure ikasleen askotariko
profil akademikoei
esker, eta ikasleak
askotariko sektoreetakoak
eta enpresetakoak
direnez gero, ideien eta
esperientzien trukea
sustatzen duen benetako
ikaskuntza-ekosistema
garatzen da, eta horrek
maila profesionalean
hazteko aukera
emango dizu.
Masterrean sartzeko,
ezinbestekoa izango da
unibertsitate-titulazioa
edukitzea.
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Batez besteko lanbideesperientziako urteak

Batez besteko adina

Profil akademikoa

% 65

Ingeniaritzak

% 10

Zuzenbidea

% 10

Ekonomia / EAZ

% 15

Beste batzuk

Arlo funtzionala

% 20

Goi-zuzendaritza

% 40

Eragiketa
Zuzendaritza

% 17

Marketina

% 12

Teknologia

%5

Finantzak

%6

Beste batzuk

* Lanpostuen ehuneko bat (% 20 gehienez) enpresa-esperientzia handia duten langabeei zuzenduko zaie.

Gure Executive MBA masterra egin dutenek
lan egiten duten enpresetako batzuk:

Executive MBA
gomendatuko nioke
ikasteko gogoa duen eta
bere karrera profesionalari
bultzada emateko gogoa
duen edozein profesionali,
aukera eta esperientzia
paregabea baita.

Nuria Carrillo Martín
GESTAMPeko Tooling ingeniaria
Executive MBA 2021

Niri ondo etortzen zait
ikustea zeintzuk diren
korronte berriak, pentsaera
berriak… MBA Executive
honek teknologi berrietarako
eta pentsamolde
berrietarako gaitasunak
emango dizkit.

Jon Mikel Korta Imaz
Banco Sabadelleko Eskualdeko zuzendaria
Executive MBA 2021

Metodologia

Plan akademikoaren xedea da zure potentziala
ahalik eta gehien kanporatzeko eta zure ibilbide
profesionalean beste urrats bat egiteko behar
dituzun ezagutza eta tresna guztiak eskaintzea.

• T
 opaketak izen handiko profesionalekin.

Ikasi enpresa-zuzendaritzaren, goizuzendaritzako erabakiak hartzearen eta
arazo konplexuak konpontzearen oinarriak.
Baliatu zuzendaritzako lider bihurtzeko eskura
dituzun aukera guztiak.

• B
 anako zein taldeko lanak egiteko
tutoretza pertsonalizatua.

• B
 isitak enpresetara.
• E
 npresen sorrera, tutoretzapean.
• E
 npresa erreal baten plan estrategikoa.

• J okabide, motibazio eta lidergoko
diagnostiko pertsonalizatuak.
• I kasgelaz kanpoko team building jarduerak.
• L
 an-orientazio orokorra eta espezifikoa.

Gure metodologia malguari eta
praktikoari esker, ikasleek kudeaketateknikei buruzko ezagutzak eskura
ditzakete eta zuzendaritza-gaitasunak eta
-trebetasunak gara ditzakete.

Ikasleek plataforma baten laguntza balia
dezakete masterraren jarraipena egiteko.

Gure MBA masterrean alderdi hauek
jorratzen dira:

Ebaluazioa

• I rakasleen eta ikasleen azalpenak,
esperientzia guztien onurarako
partekatzen dutenak.
• Focus group.
• Enpresa-simulazioko praktikak (business
game eta role playing).
• Kasuaren metodoa.

— Programa akademikoaren modulu bakoitzean proposatzen diren lanak, banakakoak
zein taldekakoak, eta Master Amaierako
Lana (enpresa erreal baten plan estrategikoa).
— Master presentzialaren atalean, saioen
% 75era gutxienez bertaratu beharko da.

Programa
Programa funtsezko
10 arlotan oinarritzen da:

KONTABILITATEA
(60 ORDU)

ENPRESA, INGURUNEA
ETA ESTRATEGIA
(130 ORDU)
•
•
•
•
•

I ngurunearen analisia.
Enpresaren analisia.
Helburuak finkatzea.
Estrategiak formulatzea.
Plan estrategikoa lantzea,
ezartzea eta kontrolatzea.
• Aginte-koadroa.
• Enpresa-informazioko eta
lehia zaintzeko sistemak.
• Ekintzailetza eta negozioen
garapena.

• K
 ontabilitate-printzipioak.
Egoera-balantzea.
• Egoera-orri ekonomikoak
eta finantzarioak.
• Kostuen kontabilitatea.
• Egoera-orri finantzarioen
analisia.
• A nalisi estrukturala eta
ekonomikoa.

PERTSONAK
ETA TALENTUA
(40 ORDU)

ERAKUNDEETAKO
LIDERGOA
(50 ORDU)
•Z
 uzendaritza, antolaketa
eta egitura.
• Erakundearen diseinua eta
aldaketaren administrazioa.
• Lidergoa.
• Negoziazioa.
• Motibazioa.
• Komunikazioa.
• Aurkezpen eraginkorrak.
• Nor bere burua ezagutzea.

• Giza faktorea eta
zuzendaritza.
• Pertsonen zuzendaritza
estrategikoa.
• Pertsonen kudeaketako
praktikak: gaitasunen
araberako kudeaketa,
talentuaren kudeaketa,
hautespena, balorazioa eta
garapena.
• Ordainsari osoa.
• Antolamendu-kultura.
• Pertsonen zuzendaritzaren
ebaluazioa eta kontrola.
• Lan-harremanak.

FINANTZAK
(60 ORDU)
• F
 inantza-matematikak.
• Enpresa-finantzaketaren
iturriak.
• N
 azioarteko finantzaketa.
• Inbertsioen aukeraketa.
• Zirkulatzailearen kudeaketa.
• P
 langintza eta kontrol
finantzarioak.
• A rriskuen kudeaketa.

INTERNAZIONALIZAZIOA
(20 ORDU)
• I nternazionalizazioestrategiak.
• Nazioarteko eragiketen
kudeaketa.
• Kulturarteko kudeaketa.

FISKALITATEA ETA
LEGE-ERANTZUKIZUNA
(20 ORDU)
• E
 npresen fiskalitatea:
BEZ, PFEZ eta Sozietateen
gaineko Zerga.
• Enpresa-zuzenbidea.
• Zuzendaritza-karguen
lege-erantzukizunak.

SMART FACTORY
(20 ORDU)

MARKETINA
(45 ORDU)
•M
 arketina: bezeroak
negozioaren gunean.
• Produktua, zerbitzua eta
balioa sortzeko esperientzia.
• Prezioak finkatzea.
• Banaketa orotako kanalen
aroan.
• Komunikazio komertziala
eta soziala, marketina.
• Marketin digitala. SEO, SEM
eta analitika digitala.
• Big datan oinarritutako
marketin-erabakiak.
• Merkataritza-negoziazioa.
• M
 arketin-funtzioaren
kudeaketa integrala.
• M
 arketin-plana.

• H
 ornikuntzak.
• Logistika.
• Lean manufactoring eta
industria 4.0.
• Proiektuen kudeaketa.

HITZALDIAK
ETA BISITAK
(50 ORDU)
Masterraren garapenean
emandako hitzaldiak,
izen profesional handiko
hizlarien eskutik, eta
inguruko enpresa
garrantzitsuetara bisitak.

BERRIKUNTZA
ETA TRANSFORMAZIO
DIGITALA
(20 ORDU)
• E
 strategia teknologikoa.
• Berrikuntzaren kudeaketa.
• Informazio-sistemak eta
Transformazio digitala.
• Blockchain.

MASTER AMAIERAKO
PROIEKTUA

Hitzaldiak 2020-2021
“Enpresarekin topaketak” izenburupean, hitzaldi-ziklo bat egiten dugu,
enpresaren eta kudeaketaren arloko profesionalen ezagutzak eta esperientziak
masterreko ikasleekin eta gizartearekin partekatzeko. Hitzaldiak hilean behin
egiten dira.

Antonio Garamendi

Cristina Echeverria

Sonia Pérez E.

Pedro Carrascal

CEOEko presidentea

BILBOKO AIREPORTUKO
zuzendaria

EUSKO JAURLARITZAKO
Turismo, Merkataritza
eta Kontsumoko sailburua

ESKLEROSI ANIZKOITZAREN
EUROPAKO PLATAFORMAKO

Adolfo Rebollo

Juan del Hoyo

Laura Urquizu

Jon Fernández

INGETEAM multzoko
kontseilari ordezkaria

AZUL MARINO
multzoko zuzendari nagusia

REDPOINTeko
zuzendari nagusia

ORBEA, S. Coop.
Coop. kooperatibako
zuzendari nagusia

presidentea

Gonzalo Sánchez

Mikel Renteria

Isabel Iturbe

Iñigo Barrenechea

PwC España
presidentea

WALK ON PROJECTeko (WOP)
sortzailea eta liderra

BILBAO BASKETeko
presidentea

EL CORREOko
zuzendari nagusia

Xabier Sagredo

Idoia Mendia

Enrique Pedrosa

Alberto Santana

BBK-ko presidentea

EUSKO JAURLARITZAKO
lehendakariordea

SIEMENS GAMESAko
zuzendari nagusia

Historiadorea, gidoilaria eta
aurkezlea, UNED/EITB

Xabier Berzosa

Aitor Elizegi

Eduardo Zubiaurre

Javier Ormazabal

Ekoizle zinematografikoa
MORIARTI PRODUKZIOAK

BILBOKO ATHLETIC
CLUBEKO presidentea

CONFEBASKEKO
presidentea

GRUPO VELATIAko
presidentea

Enpresetarako bisitak
Enpresa-sarearen instalazioak, esperientziak eta kudeaketa-moduak
zuzenean ezagutzeko bisitak, baita team building jarduerak garatzeko ere.
Taldeak kudeatzeko eta pertsonak garatzeko metodologia berritzaileak
erabiliko dira.

UXARTE

MERCEDES-BENZ

SIDENOR

Bizkaiko sagardotegia,
bere fruta- eta sagardoekoizpenaren kalitateagatik
ezaguna.

Automobilgintza sektoreko
multinazional honek
Gasteizen daukan
produkzio-planta.

Altzairu berezien ekoizpena;
Europako merkatuan
kalibrazio-produktuen
hornitzailea.

FAGOR ELECTRÓNICA

OUTDOOR TRAINING

Europako teknologiako
osagai elektronikoen garapena
eta fabrikazioa

Jarduera-enpresekiko
lankidetza eta erakundeei
zuzendutako Team building
esperientziak.

MONDRAGON
ASSEMBLY
Automatizazioko eta
mihiztadurako soluzioen
garapenean espezializatutako
nazioarteko taldea.

Irakasleak
Gure irakasleak enpresaren eta aholkularitzaren munduan izen handia duten
kanpoko profesionalak eta UPV/EHUko Ekonomia eta Enpresa Fakultateko
irakasle doktoreak dira, baita lanbide-esperientzia eta zuzendaritza-prestakuntza
handia duten, beste unibertsitate batzuetako irakasleak ere.

ENPRESA, INGURUNEA
ETA ESTRATEGIA
Oihana VALMASEDA ANDÍA
Nerea SAN MARTÍN ALBIZURI
Oskar VILLARREAL LARRINAGA
Idoia IDÍGORAS GAMBOA
Domingo GARCÍA MERINO
María SAIZ SANTOS
Eneko DELGADO

PERTSONAK ETA TALENTUA SMART FACTORY
Jon LANDETA RODRÍGUEZ
Juan Luis URRUTIA TXOPITEA
María SAIZ SANTOS
Josep CAPELL GUIU
José Luis ZAYAS CALVO
Pedro Pablo RAMOS REGALADO
Fernando DE SANTIAGO
Jaime SEGALÉS FIDALGO

FINANTZAK
Gerardo ARREGUI AYASTUY
Miguel Ángel PÉREZ MARTÍNEZ
ERAKUNDEETAKO
Luis SANGRÓNIZ BILBAO
LIDERGOA
Juan SANTOS FERNÁNDEZ
Jon BARRUTIA GÜENAGA
Txomin ITURRALDE JAINAGA
Imanol BASTERRETXEA MARKAIDA Emilio CALVO IRIARTE
Javier MARTÍNEZ ALDANONDO
Pedro Pablo RAMOS REGALADO
MARKETINA
Jon LANDETA RODRÍGUEZ
Susana TEJADA BARRENETXEA
Pedro GÓMEZ RODRÍGUEZ
Lucia SÁEZ VEGAS
Alex RAYÓN JEREZ
Federico PÉREZ SENDRA
Pilar ZORRILLA CALVO
Vicente GUTIÉRREZ AGUIRRE
Julián PANDO GARCÍA
Gloria APARICIO DE CASTRO
Imanol TORRES MELERO
Gorka GOIKOETXEA EGIZABAL
KONTABILITATEA
Marcela ESPINOSA PIKE
Eduardo MALLES FERNANDEZ
Igor ÁLVAREZ ETXEBERRIA
Josune AMONDARAIN ARTECHE
Teodoro CARABALLO ESTEBAN

Goizalde HERNANDO SARATXAGA
Jokin GOYARROLA UGALDE
Sergio DE MIGUEL TARONCHER
Irune QUINTANAL ELOSEGI

BERRIKUNTZA ETA
TRANSFORMAZIO DIGITALA
Andrés ARAUJO DE LA MATA
José María VILLATE BLANCO
Luis ALONSO ESPESO
Oscar LAGE SERRANO
Julián HERNANDO ARKARAZO

FISKALITATEA ETA
LEGE-ERANTZUKIZUNA
Miguel ETCHART ORTIZ
Manuela ESCRIBANO RIEGO
Antonio PÉREZ DELGADO
Martín CUBILLO VALENCIA

ZUZENDARITZA TALDEA
Jon LANDETA RODRÍGUEZ
Julián PANDO GARCÍA
Pilar ZORRILLA CALVO

INTERNAZIONALIZAZIOA
Oskar VILLARREAL LARRINAGA
José M. AMORRORTU CAMPILLO
Javier SAN MARTÍN

Enpresako eta/edo aholkularitzako profesionalak.

MASTERRAREN IDAZKARIA
Cristina ARÍSTEGUI FUENTES

mbasarriko@ehu.eus

Graduatuen
Elkartea
Beren borondatez Elkarteko
kide izan nahi duten
masterreko graduatuek
osatzen dute Elkartea, eta
haren helburua da masterreko
tituludunentzat konexio-bide
izatea eta giza eta lanbide
garapenerako bide izatea.
Dagoeneko hogeita hamaika
urte eta 500 kide inguru ditu,
eta urtez urte agerian geratzen
da Elkartearen bizitasuna.
Executive MBA masterreko
edizio honetako ikasleek
Elkarteko zerbitzu eta jarduera
guztietarako sarbidea dute,
Elkarteko kideen baldintza
berberetan.
Jarduera nagusiak arlo
hauetakoak dira:

Julián PANDO GARCÍA
julian.pando@ehu.eus

Pilar ZORRILLA CALVO
pilar.zorrilla@ehu.eus

Jon LANDETA RODRÍGUEZ
jon.landeta@ehu.eus

— Ospe handiko profesionalen
hitzaldiak.
— APDk (Zuzendaritzaren
Aurrerapenerako Elkarteak)
masterreko ikasle
guztientzat antolatzen dituen
jardueretarako sarbidea,
bi erakundeen artean
sinatutako akordioari esker.
— Zuzendaritza-prestakuntza.
— Lan-poltsa.
— Eztabaida-foroak.
— Inbertsio-sarea.
— Bisitak enpresetara.
— Afari – mahai-inguruak.
— Networking topaketak.
— Elkartekideen on line foroa.
— Padel, BTT eta golf
txapelketak.
http://sarrikombaalumni.com

Izena ematea
eta matrikula

www.ehu.eus/ieae

Ekonomia eta Enpresa
Fakultatea (Sarriko)
Agirre Lehendakaria, 83
48015 BILBO.
Bulegoak eraikina, 1. solairua,
68. bulegoa OC44
Cristina Arístegui

Izena emateko epea:

foru aldundia
diputación foral

2021eko apirilaren 12tik
irailaren 16ra.
Ordutegia:
9:00etatik 14:00etara

LAGUNTZAILEAK

Tfnoa: 94 601 37 08/09
e-mail: mbasarriko@ehu.eus
www.ehu.es/ieae
Matrikula: 4.900 €

Enpresen Zuzendaritza eta Kudeaketa
Masterrak (Executive MBA)
2021-2022 edizioaren programan
aldaketak egiteko aukera du.
2021eko apirila.

EXE CUTIVE

MBA

