
 
 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ENPRESA + UNIBERTSITATEA PROGRAMA 

 

2021eko urtarrila 

 



 
 

 2 

 

 

EDUKIEN AURKIBIDEA 
 

 

1. 4GUNE erronken bidezko Enpresa+Unibertsitatea programa 

• Zer da eta zer eskaintzen du erronken bidezko Enpresa+Unibertsitatea 
programak? 

• Nola garatzen da 4GUNE erronken bidezko Enpresa+Unibertsitatea 
programa? 

• 4GUNE erronken bidezko Enpresa+Unibertsitatea programaren balantzea 

• Hurrengo pausoak 

 

2. Zer da 4GUNE eta nork sustatzen du? 

• 4GUNEren balio bereizgarriak. 

• 4GUNEren helburuak. 
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1. 4GUNE ENPRESA+UNIBERTSITATEA  

Zer da eta zer eskaintzen du Enpresa+Unibertsitatea programak? 

4GUNE Enpresa+Unibertsitatea Ingeniaritza, Zientzia eta Teknologiako Unibertsitate Hezkuntzako 
Klusterraren programa bat da, xede du unibertsitatea enpresara hurbiltzea eta bien arteko lankidetza 
praktikoa sustatzea. Enpresa erronken bidez egingo da hori, aktibazioa lortu eta unibertsitateko 
ikasleek eta irakasleek parte hartzea sustatzeko.  

Programak, halaber, bat egiten du Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak sustatzen duen Unibertsitatea-
Enpresa 2022 euskal estrategiarekin. Programak Euskadiko garapen sozialerako eta ekonomikorako 
palanka bat izan nahi du, Europako eta nazioarteko testuinguru batean, euskal gizarte modernoago, 
bidezkoago eta jasangarriago bat eraikitzen laguntzeko. 4GUNE Enpresa+Unibertsitatea programak 
helburu hauek ditu: 

• Gaitasun handiko giza kapitala garatzea eta finkatzea erraztea.  

• Enpresa erronkei erantzun optimoa eta balio handiagokoa ematea. 

• Talentua goiz atzematea eta atxikitzea, neurri eta irismen handiagoko erronkak ebazten 
jarraitu ahal izateko. 

• Ezagutza transferentzia sustatzea, eta bikaintasun ingurune bat sortzen laguntzea.  

• EAEko unibertsitateen sarearen eta enpresen baliabideak optimizatzea.  

• Gazteen trebakuntza eta prestakuntza indartzea.  

Berezko helburu orokorretatik harago, programak hainbat onura ekarriko dizkie eragile guztiei: 

Ikasleei: 

• Hazkuntza profesionala: Gaitasun zientifiko eta teknologikoak garatzea.  

• Hazkuntza pertsonala: zeharkako gaitasunak garatzea ekoizpen sektorearekin harremanetan 
egotearen bidez. 

• Enplegagarritasuna hobetzea: ikaskuntza eta ekintzailetzarako tresnak sustatzea. 

• Ordaindutako prestakuntza praktikoa: lehenbiziko hurbilketa bat lan merkatura, ordainsari eta 
guzti. 

Enpresei: 

• Unibertsitateko talentua antzematea. 

• Erronkak ebaztea unibertsitatearekin batera pentsatutako erantzunen bidez.  

Irakasleei: 

• Irakasle jarduketaren bilakaera: eskarmentu praktikoa duten profesionalen prestakuntzan 
laguntzeko.  

• Transferentzia eremuak aitortzea programa gauzatzeko sinatzen diren akordioen bidez. 

• Ikerketako proiektu industrialak sustatzea. 

Unibertsitate zentroei: 
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• Konexioa, irakasleen eta enpresen arteko harremana. 

• Zentroen harreman zuzena enpresekin, erakundeekin eta abarrekin.  

• Ikerketako proiektu industrialak sustatzea. 

 

Nola garatzen da 4GUNE Enpresa+Unibertsitatea programa? 

4GUNEko unibertsitate zentroetako ikasleek sektore jakin bateko enpresek proposatutako erronkei 
aurre egiten diete, irakasleek eta enpresa arduradunek batera gainbegiratutako proiektuak gauzatuta. 
Proiektuak ikasleek banaka egin ditzakete, eta horietatik gradu amaierako lanak (GRAL) edo master 
amaierako lanak (MAL) ateratzen dira. Taldean ere egin daitezke, irakasgai baten barruan.  

Sekuentzia honen arabera garatzen da programa: 

1. Enpresek erronkak proposatuko dizkiote 4GUNE klusterreko idazkaritza teknikoari, otsailetik 
apirilera bitartean. 

2. 4GUNE klusterraren idazkaritza teknikoak unibertsitate zentroen artean banatuko ditu 
erronkak, maiatzean. 

3. Zentroek beren aurreproposamenak bidaliko dizkiote 4GUNE klusterraren idazkaritza 
teknikoari, maiatzetik ekainera bitartean. 

4. Enpresek beren itxaropenetara hoberen egokitzen diren aurreproiektuak hautatuko dituzte 
irailetik urrira bitartean; helburua da baterako sorkuntzako prozesu bat hastea, proiektua 
definitzeko. 

5. Proiektuak, definitu ondoren, 4 eta 6 hilabetean gauzatuko dira, azarotik aurrera. 

Klusterreko idazkaritza teknikoak prozesu osoa zainduko du, programako baldintzak eta helburuak 
betetzen direla bermatzeko.  

 

4GUNE erronken bidezko Enpresa+Unibertsitatea programaren balantzea: 

2018/2019 eta 2020/2021 EKITALDIEN BALANTZEA 

            1. taula. Enpresa+Unibertsitatea 2018/2019 

Enpresek botatako erronkak 11 

Zentroek aurkeztutako aurreproposamenak 25 

Matching-ak 10 

Abian jarritako proiektuak 10 (3 GRAL, 4 MAL eta 3 irakasgai) 

Inplikatutako fakultateak 
5: Bilboko Ingeniaritza Eskola, Gasteizko Ingeniaritza 
Eskola, Deustuko Unibertsitateko Ingeniaritza Fakultatea, 
Tecnun eta IMH 
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Erakunde laguntzaileak Automotive Intelligence Center 

Erronketan parte hartu duten ikasleen kopurua 328 (3 ikasle GRALetan, 4 MALetan eta 321 irakasgaietan)  

2. taula. Enpresa+Unibertsitatea 2020/2021 

Erronkak: 

Aurreko tauletan argi ikusten da Enpresa+Unibertsitatea programak bilakaera ona izan duela. 
Lehenik eta behin, enpresek 22 erronka bota dituzte azken deialdian, hots, programaren lehen 
edizioan egindako erronken bikoitza. Adierazle horrek, beraz, argi uzten du zein den enpresen 
parte hartzea. Hain zuzen ere, lehen deialdian sektore bakarrak hartu zuen parte; azken edizio 
honetan, ordea, hiru sektorek hartu dute parte euren klusterren bidez. Hartara, erronka gehiago 
sustatu dira ikasleen artean:  

• Automotive Intelligence Center 

• Energia Klusterra 

• AFM for Advanced and Digital Manufacturing klusterra 

Aurreproposamenak: 

Edizio honetan aurkeztu diren aurreproposamenak ere (31) lehen ekitaldikoak (25) baino gehiago 
izan dira. Eskoletan eta fakultateetan Enpresa+Unibertsitatea programa hobeto ezagutzen delako 
gertatu da, agian, igoera hori; izan ere, ekimenean parte hartu duten zentroetako zuzendaritzek 
eta sailetako arduradunek lan handia egin dute programa ezagutarazteko. Horrez gain, aurreko 

Enpresek botatako erronkak 22 

Zentroek aurkeztutako aurreproposamenak 31 

Matching-ak 24 

Abian jarritako proiektuak 
13 (1 GRAL, 9 MAL eta 3 irakasgai) + aurreko urteko 4 
proiektu 

Inplikatutako fakultateak 

7: Bilboko Ingeniaritza Eskola, Gipuzkoako Ingeniaritza 
Eskola, UPV/EHUko Informatika Fakultatea, Deustuko 
Unibertsitateko Ingeniaritza Fakultatea, Mondragon Goi 
Eskola Politeknikoa, Tecnun eta IMH 

Erakunde laguntzaileak Automotive Intelligence Center; Energia Klusterra eta AFM 
for Advanced and Digital Manufacturing 

Erronketan parte hartu duten ikasleen 
kopurua 

160 (1 ikasle GRALetan, 12 MALetan eta 147 
irakasgaietan) 
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deialdian irakasleek izan zituzten esperientzia onek ere izango zuten nolabaiteko eragina 
programaren bilakaera onean.  

Aipatu beharra dago, gainera, programaren edizio honetan zentro gehiagok hartu dutela parte. 
Lehen edizioan bost zentro aritu ziren; bigarren edizioan, ordea, zazpi eskolak eta fakultatek hartu 
dute parte, gehiago edo gutxiago parte hartuta:  

• Bilboko Ingeniaritza Eskola 

• Gipuzkoako Ingeniaritza Eskola 

• UPV/EHUko Informatika Fakultatea 

• Deustuko Unibertsitateko Ingeniaritza Fakultatea 

• Mondragon Goi Eskola Politeknikoa 

• Tecnun  

• Ingeniaritza Dualaren Eskola (IMH) 

 

Proiektuak: 

Enpresen erronkak eta unibertsitateen erantzunak (aurreproposamenak) gero eta gehiago 
direnez, matching-ak ere –erronken eta proposamenen konbinazioak– askoz gehiago izan dira 
edizio honetan; beraz, argi dago zentroek eta enpresek gero eta neurri handiagoan partekatzen 
dituztela euren planteamendu eta proposamenak. Zehaztu beharra dago matching kopurua ez 
datorrela bat azkenik abian jartzen diren proiektuen kopuruarekin. Hala ere, zenbat eta matching 
gehiago, orduan eta aukera handiagoa proiektuak abiarazteko. Jakina, arrakala hori murriztea 
izango da hirugarren edizioko helburuetako bat (gai hori sakonago jorratuko da “Hurrengo 
pausoak” atalean).  

Nolanahi ere, ezinbestean azpimarratu behar dugu edizio honetan abian jarri diren proiektuen 
kopuruak izan duen gorakada. Guztira, 13 proiektu jarri dira abian, eta, erdiko edizioan AICren 
barruan egin diren 4 proiektuak kontuan hartzen baditugu, 17 proiektu abiarazi dira orotara. Edizio 
bakarrean, bada, bultzada handia eman zaio programari; izan ere, abian jarri diren proiektuak 
bikoiztu egin dira. 

Hori guztia dela eta, Enpresa+Unibertsitatea programaren bigarren deialdi honek arrakasta handia 
izan duela baiezta dezakegu termino kuantitatiboetan, bai eta programa nabarmen hazi dela ere. 

 

 

 

Hurrengo pausoak 

Enpresa+Unibertsitatea programaren bigarren edizioaren ebaluazioan zehar jaso ditugun 
proposamenen harira, hurrengo edizioan zenbait aldaketa egingo dira, jarraian zehazten den 
moduan. 

Erronken deialdiari dagokionez, edizio berrian enpresa gehiagok hartuko dute parte; izan 
ere, orain arteko enpresei (AFM klusterra, Energia Klusterra eta AIC), hauek gehituko zaizkie: 
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Euskadiko Elikaduraren Klusterra eta Basque Health klusterra. Gainera, deialdia Confebasken bidez 
zabalduko da, bai eta haren kideen bidez ere (Adegi, SEA eta Cebek).  

Era berean, enpresek egutegi hutsa duen lan plan bat eman beharko dute, besteak beste. Izan ere, 
ildo horretan zehatzak izatea lagungarria izan daiteke irakasleentzat enpresen eskarira egokitzen 
diren profilak bilatzeko. Horren harira, jardunaldi bat (web mintegi bat) antolatuko da ikasleei 
erronkak aurkezteko; hala, zuzenean ezagutuko dituzte enpresen ekimenak. Jardunaldi horretan 
bertan, gainera, aurreko edizioetako proiektuak aurkeztuko dira.  

Parte hartzaile gehienek ebaluazioan adierazi dutenaren arabera, irailerako eduki nahi dituzte 
proiektuetarako ikasle egokiak; beraz, erronkak ekinetik uztailera bitartean jakinaraziko zaizkie 
zentroei onlineko plataforma baten bidez. Horrela, proposamenak lehenago egingo lirateke, eta 
denbora gehiago egongo litzateke ikasleak bilatzeko. Prozesu hori, bada, irailean amaituko 
litzateke parte hartuko duten ikasleen hautaketarekin.  

Aurreproposamenen deialdiarekin jarraituz, hurrengo edizioan zentroak zehaztu beharko du 
irakasleek eta ikasleek zenbat ordu egingo duten lan eta zein izango den aurrekontua. Irakasleen 
kasuan, ikasleekin egin beharreko lan bilerak eta enpresara egiten diren bisitak sartuko dira, 
gutxienez, ikasleen lanorduetan. Azken gai horri dagokionez, aurrekoetan bezala, 4GUNE 
klusterraren baldintzak zentroekin partekatuko dira errespetatu beharreko gutxienekoak zein 
diren ezagut dezaten.  

Azkenik, abian jartzen diren proiektuei dagokienez, aurrerantzean eta onlineko plataformaren 
bidez, ikasleek eta irakasleek hainbat eduki aurkeztu beharko dituzte:  

• Ikasleek: Enpresaren, ikaslearen eta irakaslearen artean adostutako lan plana; posterra 
egitea (irakaslearen laguntzarekin); proiektua aurkeztea (enpresaren eta ikaslearen 
feedbackarekin). 

• Irakasleek: Ikaslearekin astean behin edo hamabostean behin egindako bileren eta 
enpresara egindako bisiten justifikazioa. Azken aurkezpenean ere hartu behar dute parte. 

Orain arte aipatutako aldaketa horiek guztiak hurrengo edizioan txertatuko dira 
Enpresa+Unibertsitatea programa hobetzeko helburuarekin. Hala ere, Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Sailaren Unibertsitate-Enpresa Estrategia Berria aurkeztu ondoren, beste aldaketa 
batzuk txertatuko dira, besteak beste:  

- Industria eremuko doktore tesietara zabalduko dira formatuak. 

- Beste kluster batzuk gehituko dira. 

- Hitzarmenak bateratuko dira. 
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2. ZER DA 4GUNE ETA NORK SUSTATZEN DU? 

4GUNE Euskadiko Ingeniaritza, Zientzia eta Teknologiako Unibertsitate Hezkuntzako Klusterra da. 
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak zuzendu eta bultzatzen du, eta honako hauek hartzen ditu 
barnean: 

- Euskal Unibertsitate Sistemako 11 zentro 

- Basque Industry 4.0 pilotaje taldea 

- Innobasque, Berrikuntzarako Euskal Agentzia 

- Confebask, Euskal Enpresarien Konfederakuntza; eta horren kideak: Adegi, Cebek eta SEA 

- SPRI, Enpresa Garapenerako Euskal Enpresa 

- AIC, Automotive Intelligence Center 
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Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Unibertsitate eta Ikerketako Sailburuordetzako 
Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritzari dagokio klusterraren presidentetza. 
Bestalde, jarduketen dinamizazioa, sistemaren modelizazioa eta RIS3 espezializazio 
estrategiarekiko lerrokatzea, besteak beste, idazkaritza teknikoaren lanak dira, eta Euskampus 
Fundazioak egiten ditu.  

Kluster gisa, helburu du Euskadiko Unibertsitatea+Enpresa lankidetza indartzen laguntzea 
Euskadiko RIS3ren agertoki berrian. 4Gune klusterraren lehen urteak, batik bat, 4.0 industriara 
bideratu dira, baina Euskadiko RIS3ren lehentasunezko arlo guztietan inpaktua izatea du asmo.  

 

4GUNEren balio bereizgarriak 

4GUNE, denbora oso laburrean, inpaktu handiko lankidetza publiko-pribatuaren erreferentziako 
praktika bilakatu da. Zenbait balio bereizgarrik eredugarri bilakatzen dute 4GUNE.  

1. Zentroek egiten dute 4GUNE. Hau da, elkarrizketa maila ez da unibertsitatearena, 
supererakunde gisa, baizik eta eskolena eta fakultateena. Hala, modu dinamikoan egin 
dezakegu lan, erronkei erraz aurre egiteko. 

2. 4GUNEk ikuspegi sistemiko batekin egiten du lan. Teknologia guneek oinarrizko ikerketa 
merkatura eta gizartera gerturatzeko egiten dute lan. Zeregin hori, bada, are gehiago 
indartzen da lankidetza dinamikak ezagutza zientifikoaren iturrian bertan egiten direnean 
eta giza kapitala (ikasleak, irakasleak eta ikertzaileak) mundu mailako gizarte erronka gero 
eta konplexuagoak ebaztera bideratzen denean. 4GUNEri esker, euskal unibertsitate 
publikoetako fakultate eta eskola gehienek helburu berberarekin egiten dute lan eta 
hainbat proiektu garatzen dituzte lankidetzan, gizarteari eta enpresei ezagutza handiagoa 
transferitzeko. 

3. Proposamenek baterako sorkuntzan dute oinarria. Ekimenaren bereizgarria honako hau 
da: lurraldeko enpresen eta unibertsitateen artean elkarlanerako dinamikak sustatzen eta 
sendotzen dituela, eta dinamika horiek, era berean, lagungarriak direla 
Unibertsitate+Enpresa lankidetza sistemikoaren erreferente bihurtzeko Europan. Hala, 
4GUNEk lankidetza eta kooperazioa sustatzen ditu unibertsitate barruan, unibertsitateen 
artean eta enpresa egiturarekin, eta horixe du ezaugarri nagusi. Eusko Jaurlaritzaren 
2022rako Unibertsitate-Enpresa Estrategiarekin bat dator kooperazio sistemiko hori, eta 
helburu hauek ditu, azken batean: 

• Elkarlanean oinarritutako berrikuntza eta ekintzailetza sustatzea. 

• Unibertsitateen eta enpresen artean aliantza estrategikoak indartzea. 

• Unibertsitateko jakintza enpresa munduari transferi dakion sustatzea, eta alderantziz. 

• Ikertaldeen eta enpresen arteko harremana indartzea. 

• Hezkuntzak garapen profesionalean duen eragina handitzea. 

4. Mugaz haraindikoa. 4GUNEren egitura tokian errotuta dagoen arren, 4GUNEk mundu 
mailako erronkei erantzun nahi die, eta horrexegatik dago harremanetan nazioarteko 
beste agente batzuekin. Adimen Teknologikoko Mugaz Haraindiko Laborategia beharrezko 
euroeskualde bokazioaren adibidea da.  
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4GUNEren helburuak 

Kluster gisa, helburu du Euskadiko Unibertsitatea+Enpresa lankidetza indartzen laguntzea 
Euskadiko RIS3ren agertoki berrian. Hauek dira helburu nagusiak: 

- Euskadiren lehiakortasuna eta lidergoa hobetzea, unibertsitateko prestakuntza 
eskaintzaren zati bat definitzean, diseinatzean eta gauzatzean enpresak ere txertatuz.  

- Hainbat talde publiko eta pribaturen artean elkarlaneko eta baterako sorkuntzako ereduak 
sustatzea eta ezartzea.  

- Ekintzailetza eta ikaskuntza indartzea, enpresa erronkak lau unibertsitateetan dagoen 
talentuarekin lotuz.  

- Euskadiko RIS3ren lehentasunezko esparruetan Euskadiren posizionamendua eta 
nazioartekotzea sustatzea. 

- Talentua sortu eta erakartzea eta enplegagarritasuna hobetzea, moldakortasun handiko 
profesionalak prestatuz.   

4GUNE klusterraren lehen urteak, batik bat, 4.0 industriara bideratu dira, baina Euskadiko RIS3ren 
lehentasunezko arlo guztietan inpaktua izatea du asmo.  

 
 
  


