
Plazera da guretzat iragartzea Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoak, Espainiako Proiektuen 
Zuzendaritza eta Ingeniaritza Elkartearekin (AEIPRO) lankidetzan, gonbidatzen zaituztela Proiektuen Zuzendaritza eta 
Ingeniaritzako Nazioarteko XXVII. Kongresuan parte hartzera, dela komunikazioak edo posterrak aurkeztuz, dela, 
besterik gabe, kongresura bertaratuz. Kongresua Donostiako Galarretako campusean egingo da, 2023ko uztailaren 
10etik 13ra, formatu mistoan (uztailak 10-11 online, eta uztailak 12-13 aurrez aurre). 

Batzorde Antolatzailearen asmoa da kongresu hau nazioarteko eztabaidarako eta ideia trukerako foro bihurtzea 
proiektuen zuzendaritzarekin eta ingeniaritzarekin lotutako profesional eta enpresa guztientzat, unibertsitateko 
irakasleentzat eta berez esparru horretakoak diren askotariko jakintza arloekin lotutako ikertzaile guztientzat.  

Nobedade moduan, aurten eta aurrerantzean ere SCOPUSek indexatuko du akta liburua; beraz, hemendik, interesa 
duten pertsona guztiak animatzen ditugu kongresu honetan aktiboki parte hartzera eta beren ezagutzak eta 
esperientziak partekatzera, eta, ahal bada, ingelesez egitera, hurrengo edizioetan indexazioa bermatzeko. Ekitaldi ona 
da Proiektuen Zuzendaritzaren eta Ingeniaritzaren munduaren barruan sartzen den gai aukera zabala aberasten 
laguntzeko. 

AURKEZPENA 

CALL FOR  
PAPERS

  
Laburpenak bidaltzeko azken eguna:  

Komunikazioak bidaltzeko azken eguna: 

Komunikazioen onarpenaren jakinarazpena: 

Hizlariak inskribatzeko azken eguna: 

 Kongresuko egunak:

   
Proiektuen Zuzendaritza eta 
Ingeniaritzako Nazioarteko XXVIl. 
Kongresua
   
2023ko uztailak 10-13  
Donostia-San Sebastián

EGUTEGIA 
  

2023ko otsailak 8 

2023ko apirilak 19 

2023ko maiatzak 31 

2023ko ekainak 7 

Online, 2023ko uztailak 10-11 

Aurrez aurre, 2023ko uztailak 12-13 



  
Kongresuko idazkaritza:  

Parte hartzeko informazioa: 

  
secretaria.congreso@aeipro.com  

https://congresos.aeipro.com  

ARLO TEMATIKOAK 

HARREMANAK 

Kongresua ingeniaritzako proiektuen esparruaren adierazgarri diren hamar arlo tematiko hauetan (AT) 
egituratuta dago: 
  
1. ARLO TEMATIKOA. Proiektuen zuzendaritza eta kudeaketa 

2. ARLO TEMATIKOA. Ingeniaritza zibila, hirigintza eta lurralde antolaketa. Eraikuntza eta arkitektura 

3. ARLO TEMATIKOA. Produktuko, prozesuetako eta diseinu industrialeko ingeniaritza 

4. ARLO TEMATIKOA. Ingurumen ingeniaritza eta baliabide naturalen kudeaketa  

5. ARLO TEMATIKOA. Efizientzia energetikoa eta energia berriztagarriak 

6. ARLO TEMATIKOA. Landa garapena eta garapenerako lankidetza proiektuak 

7. ARLO TEMATIKOA. Informazioaren eta komunikazioen teknologiak. Softwarearen Ingeniaritza 

8. ARLO TEMATIKOA. Arriskuen kudeaketa eta segurtasuna 

9. ARLO TEMATIKOA. Hezkuntza berrikuntza proiektuen zuzendaritza eta ingeniaritza 

10. ARLO TEMATIKOA. Jardunbide egokiak eta enpresa kasuak 
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