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Sarrera 
 

 Programa honen bitartez, gure hautagaitzak unibertsitate-komunitateari esku-hartze 
lerro batzuk proposatu nahi dizkio. Esku-hartze lerro horiekin gure unibertsitatearen 
ezaugarri izan behar diren identitate zeinuak indartu nahi ditugu.  

 

 Hautagaitza hau osatzen dugunok oro har unibertsitate instituzioari dagozkion 
helburuak konpartitzen ditugu: 

 

1) Ezagutza sortzea eta beronen transmisio kritikoa; hau da, ikerketa ekintzen 
garapena, lantze intelektuala eta kultur ekoizpenaren lantzea helburu 
unibertsalarekin, eta ez inguru hurbilenera mugaturik. 

 

2) Formazioa, irakaskuntza-ikaskuntza prozesu integral moduan ulertuta. 
Unibertsitatearen egitekoa da, goi formazioko eskaera sozialak asetuz, euren 
ekintza gara dezaketen profesionalak osatzea, eta baita hiritarrei kultur eta 
ezagutza maila altuagoak ematea. Unibertsitateak gizarte justu eta 
demokratikoago baten alde egiten du era horretan, eta kultur izaerako ondasunak 
eskuratzeko modua errazten du, azken batean, hiritarren ongizatearen eta 
gizarte-kohesioaren alde eginez. 

 

3) Ezagutzak sortzeak eta transmititzeak edozein herriren garapen sozialaren eta 
garapen kulturalaren eragile moduan lortzen duen garrantzia kontuan hartuta,  

garapen ekonomiko eta kulturalaren alde egitea, unibertsitate-ekintzaren 
zabaltze eta proiekzioaren bitartez. 

 

Hauexek dira edozein unibertsitate-erakunderen hiru egitekoak, eta, gobernuaren 
unibertsitate-programan edozein esku-hartze proposatzen delarik, egiteko horietara zuzendu 
behar da. Zuzen nahiz zeharka, eurak lortzea bideratu behar du. 
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UPV-EHUren egungo egoera 
 

 Unibertsitate mailan azken urteotan egin diren erreformek (esan genezake, 
gehienbat, azken hilabeteotan) datozen urteetako bilakaera zehaztuko dute oso modu 
erabakigarrian. LOU-a, orain dela gutxi erabakitako Euskal Unibertsitate Sistemaren Legea 
eta Unibertsitatearen estatutu berriak berritasun garrantzitsuak dira unibertsitateko arauen 
paisaiaren baitan. Aldaketa horiek egokitze-prozesu bizi bat egitera behartuko gaituzte, eta 
unibertsitatearen beraren barruko arauak berritzera. Baina, gainera, jokabideak hartzera 
behartuko gaitu horrek guztiak, eta, era berean, modurik eraginkorrenean, irakasleen figura 
bezalako gaien  berritasunetara egokitzeko neurriak hartzera. 

 

  Beste era batera esanda, izaera akademikoko erreforma handiei aurre egin 
beharrean gaude. Ikasketa-planen erreforma prozesua amaitzearekin batera (egin kontu 
erreforma edo egokitze partzialak erantsi zitzaizkiela aurrez berriztutako planei), 
sakonagoak diren erreformak datozkigu; esate baterako, Espainiako hezkuntza-autoritateek 
proposaturiko unibertsitate-ikasketen egituren erreforma. Logikoa den bezala, MECyD-ek 
Unibertsitate Koordinazio Kontseilura igorri dituen dekretuen edukiari buruz ari gara, 
guztia ere, gaur egungo Europarekiko konbergentziaren prozesu barruan. Esan beharrik ez 
dago goizegi izango litzatekeela edozein aurreikuspen zehatz egiteko, besteak beste, 
hauteskunde aurreko giroan gaudelako. Hala ere, ematen du ondo bereizitako zikloek 
osatzen duten ikasketa unibertsitario ofizialen egiturara hurbiltzen ari garela, ziklo biak ere 
balio ofizialeko tituluak eman ditzaketenak. 

 

 Egitura bikoitz horrek, tituluen katalogoaren eta hauen edukiaren erreformarekin 
batera, gure unibertsitateari formazio eskaintza bete-betea, erakargarria eta kalitatezkoa 
eskaintzeko aukera zoragarria ematen dio; hau da, eskaintza lehiakor bat egiteko aukera. 
Baina hori gauzak nola egiten ditugun da, ez baikara bakarrak izango. Inguruan ditugun 
unibertsitate guztiak ahaleginduko dira leku duin bat aurkitzen gainera datorkigun goi 
formazioaren mapa konplikatuaren baitan, eta ez dugu ahaztu behar egunetik egunera 
zabalagoa dela eta urrunago iristen dela lehentxeago aipatu dugun  inguru hori. Nahiz-eta 
aurreraxeago egingo diegun erreferentzia zehatzagoa afera honi eta, materia 
programatikoari dagokionez, honek ekarriko dituen ondorioei, aurreratu egingo dugu garatu 
nahi ditugun ildo nagusietariko bat. Argi esateko, etorkizuneko graduondoko ikasketei 
garrantzi handia ematen diegu, jakina, gradu ikasketei garrantzirik kendu gabe. Hauei 
dagokienez, uste dugu UPV-EHUk gradu ikasketen eskaintza zabal eta osoa egin 
dezakeela, baina ikasketa horien katalogo ofiziala irten arte itxaron beharko da guztia 
zehazteko. Graduondoko ikasketen arloan, berriz, gure aukerak mugatuagoak direla dirudi; 
izan ere, era honetako tituluen eskaintza nahikoa ahulagoa da, berez, geure historia eta 
potentzialitateagatik legokigukeena baino. Eta uste dugu alderdi hau giltza izango dela 
etorkizun hurbilean. Ikasleek graduondoaren eremuan izango dute mugitzeko ahalmen 
handiena; horrek esan nahi du unibertsitate arteko lehiakortasuna alor horretan sortuko dela, 
batez ere. Beste alde batetik, baina aurrekoarekin lotuta, unibertsitateen prestigioa, zeinak 



 7 

batzuk besteetatik bereiziko gaituen, graduondoko ikasketen mailaren eta prestigioaren 
araberako izango da. Arrazoi hauengatik, guztiz garrantzitsua deritzogu UPV-EHU era 
honetako ikasketa-eskaintza egiteko prest egoteari: ikasketak kalitatezkoak eta entzutetsuak 
izanez gero, baldintza onenetan lehiatu ahal izango gara goi formazioan, Europa mailan.  

 

 Sortu zenetik hona, ikerketak UPV-EHUn hobera egin du, bai kantitate aldetik, baita 
kalitate aldetik ere. Era honetako ebaluazioak egiteko baliatzen diren neurgailuei jaramon 
egiten badiegu, argi eta garbi geratzen da ikerketaren hobekuntza. Horrela, bada, 90eko 
hamarkadan gure unibertsitateak 600 argitarapen zituen urteko, gutxi gorabehera, 
Teknologiaren, Zientzia Esperimentalen inguruan, eta Osasunaren inguruan. Azken 
urteotan gora egin du kopuruak, eta orain 700 argitarapen egiten dira urtean. Zoritxarrez, ez 
daukagu informazio berdina gainerako esparruei buruz, baina uste dugu, printzipioz, 
hobekuntza joerak paralelo doazela. 

 

 Bestalde, UPV-EHUko ikertzaileek gero eta arrakasta handiagoa dute beren 
ikerketa-proiektuentzako finantzazioa lortzeko administrazioen lehiaketetara aurkezten 
direnean. Berdina esan dezakegu kontuan hartzen badugu gure unibertsitateko ikertzaileen 
parte-hartzea Europako Batasunak osorik edo zatika finantzatutako deialdietan: adibidez, 6. 
Marco Programa; ikerketarako egituren deialdia (FEDER); Ministerioko azpiegitura 
zientifiko-teknologikoen (FSE) deialdia. 

 

 Aurrekoa gorabehera, gure ikerketa-jarduerako ezaugarri guztiak ez dira 
baikortasunaren seinale. Esaterako, doktore  ez diren irakasleen proportzioa oso altua da 
EHUn, eta horrek esan nahi du zati handi batek ez duela ikerketa-jarduerarik hasi, edo, hasi 
badu, ez duela arrakastarik izan. Doktore diren irakasleen artean ere, ez dute guztiek 
ikerketa era jarraituan egiten, ezta komunitate zientifiko internazionalarentzako estandartzat 
har daitezkeen kriterioen arabera ere. Egia esateko, bi fenomenook irakasleria era jakin 
batera antolatu izanaren ondorioa erakutsi baino ez dute egiten: eskolak ematearen gaineko 
beharrizanei eman zaie garrantzia, ez ikerketaren gaineko helburu edo beharrizanei. 

 

 Aurrekoari programan behin baino sarriago aipatuko dugun kontu bat gehitu behar 
zaio; alegia, laguntza teknikoko langileen kopuru benetan urria. Hau administrazio eta 
zerbitzu mailako pertsonal defizitak eragin du, zeina guztiok ezagutzen dugun. 

 

 Adierazitako arrazoiak direla medio, gure unibertsitateko ikerketa-jarduerak 
hobetzeko asko duela esan dezakegu; hobekuntza horrek gure tamainarekin eta  
homologazio internazionalaren inguruan dugun itxaropenarekin bat egingo lukeen 
kalitatearekin bat letorkeen ikerketa-ekoizpenera zuzenduko gintuzke.  

             

 Beste alde batetik, zaila da balioesten zein neurritan laguntzen dion gure 
unibertsitateak euskal gizartearen garapen ekonomiko eta kulturalari. Ez da egiten horren 
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gaineko estimatzerik; beste erakunde batzuei dagokienean, ordea, egiten dira. Uste dugu, 
hala ere, gizartean gure eragina eta sartzea, bene-benetan handia dela, gero eta handiagoa, 
eta euskal gizarteak handituz doan interesa erakusten duela bere unibertsitateari buruz. 
Unibertsitateko ikasleen kopurua ikaragarriro hazi da azken hamarkadotan. Bere presentzia 
enpresetan eta administrazio publikoetan nabarmena da, hainbestekoa, ezen aurrerapenari 
eta ongizate sozialari ematen dien laguntza handia izan behar du nahitaez. Gainera, lehen 
azpimarratu dugun legez, gero eta gehiago eta garrantzitsuagoak dira unibertsitatearen eta 
enpresa munduaren arteko harremanak. Haatik, uste dugu egon garen baino modu zuzen eta 
esplizituagoa egon behar garela gizartean; horrela, gure eragina kulturaren, formazioaren 
eta garapenaren eragile gisa, araututako formazioaren barruko ohiko jarduerak baino 
harantzago helduko da. Horrexegatik, bada, dudarik gabe, hau modu tinkoan bultzatu 
beharreko alderdia delakoan gaude, gizartean presentzia handi eta zuzenagoa izateak orain 
baino laguntasun handiagoa eman diezaguten lagunduko duela sinesten baitugu.  

 

 Unibertsiate sistema, bere osotasunean, egun, egoera berezian dago eta ziurtasunik 
eza eragiten du. Hau horrelaxe da inguruko zenbait alderditan aldaketa sakonak gertatzen 
ari direlako, eta ezin delako jakin nola eragingo dioten aldaketa horiek unibertsitateari. 
Unibertsitatera etorri diren gazteen kopurua eten gabe hazi da hainbeste denboran, baina 
lehenengo bider historian, beherantz egiten hasi da, nahiz-eta, beste alde batetik, 
unibertsitate ikasketak egiten dituzten gazteen ehunekoa oraindik ere handituz doan. 
Beherakada horrek (demografiaren ondorioa da), beste eragin batzuk ekar ditzake, 
positiboak edo negatiboak izango dira, nola aurre egiten diegun da kontua.  

 

 Aldi berean, inguruko unibertsitateak goi formazioko (arautua zein ez) eskaintza 
ugaritzen ari dira; eta gure komunitateko ikasleak hartzeko gaitasuna duten entitateak, 
berdin. “Barruti bakarra” delakoa abian jartzeak handitu egin du unibertsitate ikasleak 
bereganatzeko lehiakortasuna. Baina ez gara Espainiako unibertsitateen eremura mugatu 
behar. Europako Batasunaren barruko mugak kentzeari esker eta Europako Batasunean 
batetik bestera mugitzeko gero eta erraztasun gehiago dagoelako, ikasleei posible zaie beste 
estatu batzuetako eskaintzak hautatzea. Fenomeno hori, gainera, sendo haziko da, behin 
unibertsitate esparrua eraikitzea amaitu, eta esparru horrek forma hartzen duenean. Honek 
guztiak ez du zertan txarra izan gure unibertsitatearentzat; fenomeno hauei aurre egiteko 
gaitasuna eta eszenatoki berrietara egokitzeko gaitasuna gure geroaren faktore 
erabakigarriak izango dira.  

 

 Aurrekoaren ondoan, unibertsitatean onartuak diren ikasleen formazio mota eta 
gizarte eragileek eskatzen dutena unibertsitateko irakaskuntza tradizionaletik ikaragarri 
urrun daude. Irakaskuntza ertaineko erreformak gure ikasleen aurretiko formazio soslaia 
aldatu du. Goi formazioaren eskariak, berriz, aurrez ikus daitekeen bezala, batez ere, 
formazioari berari lotutako alderdiak ugaritu beharra eragingo du: ezagutzak metatu baino 
gehiago ikasten ikasi beharko da, ezagutzak sortzen eta aplikatzen ikasi, ezagutza berri 
horiek garapen ekonomikora eta kultur eta gizarte aberastera zuzendu. Bestalde, formazio 
jarraituaren beharrizanak eta beharren eten gabeko eguneratzea gehituz doaz ingurumari 
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honetan, non ezagutzen berrikuntza abiada bizian gertatzen den. Horregatik guztiagatik, oso 
garrantzitsua da jakintza adarren oinarrizko alderdien prestakuntza. 

 

 Halaber, unibertsitateari egokitu zaion egoera aldakor horretan, gero eta handiagoa 
da unibertsitateko egresatuei lan bizitza aktiboan hezibidea emateko beharra. Ezagutzak eta 
teknologiak uneoro zaharkitzeko zorian daudenez, etorkizun hurbilean beharrezkoa izango 
da lan jardueraren garapen arrunta eten gabeko formazio programen artikulazioa. 
Unibertsitate publikoak, baina, unibertsitate pribatuen aldean, eta baita malgutasun nahiz 
egokitzeko gaitasun handiagoa duten entitateen aldean ere, ahulago daude, oro har. 
Inguruko ezein entitatek ez duenez ez gure mailako baliabiderik, ez ezagutza kapitalik eta 
ahalmenik, geure indarra, UPV-EHUren sendotasuna, baliatu behar genuke.  

 

 Aipatu ditugun fenomeno guztiak hasi dira unibertsitateari eragiten, eta epe 
ertainera are gehiago eragingo diote, baina baita inguruko unibertsitateei ere. 

  

 UPV-EHUk kontuan hartu behar diren beste ezaugarri batzuk ditu, hain zuzen, 
unibertsitatearen gaitasuna eta jokatzeko askatasuna baldintzatzen dutenak. Kontuan izan 
behar da unibertsitate handia dela, bai ikasle kopuruari dagokionez, bai zentroei eta 
departamenduei dagokienez, eta baita titulu ofizialen eskaintza zabalari dagokionez ere. 

 

 Egitura konplexua duen unibertsitatea da, egitura akademikoa Campusetan 
banaturiko lurralde egiturari gainjartzen zaiolako, elkarren arteko harremanik gabe. Egiaz, 
egungo eraketak disfuntzio ugari eragiten ditu, gehienbat, irakaskuntzaren eta zerbitzuen 
alorrean, eta konpondu egin behar dira unibertsitatearen egiturak berak unibertsitate-
jarduerak ahalik-eta egokien garatzeko balio izan dezan.  

 

 UPV-EHUk, gainera, estatutuek dioten bezala, bi hizkuntza ofizial ditu, eta 
zerbitzuak hizkuntza bietan eman behar ditu. Honek iraganean zailtasunak eragin zituen, 
edozein erakundek bestela ere izan ohi dituen zailtasunei gehitu behar zaizkien zailtasunak, 
beraz. Dena dela, bi hizkuntza ofizial izatea elementu aberasgarria da, eta 
lehiakortasunerako ezaugarria. Gaur, EAEko irakaskuntza ertaineko ikasleen osaketa 
linguistikoa kontuan hartuta, euskarazko unibertsitate ikasketen eskaintzak gure 
unibertsitatea inguruko unibertsitateen aurrean kokatzeko balio du, mesede egiten dio UPV-
EHUri, haiek ez baitute horrelako hizkuntza egoerarik, edo ez baitute berdin garatu. 
Politika linguistikoa egoki artikulatuz gero, on egingo diogu unibertsitateari, eta, horrela, 
kalitate hobeko zerbitzuak eman ahal izango ditugu.           

 

Aipamen berezia merezi du baliabideak hornitzeari dagokion guztiak. Analisi zehatz 
bat egin genezake azken urteetan jazotako gertaeren gainean. Izan ere, horien ondorioz 
UPV-EHU bere historiako egoera ekonomiko eskasenean aurkitzen da, nahiz-eta puntu 
honetan gai honek hainbestetko interesik ez izan. Arrazoiak arrazoi, argi esan genezake 
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UPV-EHUk ekonomikoki ez duela bere memento onena bizi. Honekin ez gara egungo 
koiuntura tenporalaz hitz egiten ari, egoera hau nahiko kronikoa baita UPV-EHU barruan, 
iraganean pairatutako miseriarekin alderatuta eta erlatiboki begiratuz, orain hobeto egon 
arren. EAE barruan ikasleko unibertsitate kostua Europako baxuenetakoa da. Espainiar 
Estatuko batez bestekotik hurbil dagoen datua da, baina, era berean, beste kontu askotan 
oinarritzat Europa hartu behar dugula errepikatzen denean, ez da ulertzen unibertsitateko 
gaietan Europa erreferentzia-puntu ez izatea. Bestalde, unibertsitate gastua, gure BPGrekin 
alderatuz, oso txikia da, eta ondorioak are larriagoak bihurtzen dira gastu publikoa hartuta 
konparaketarako. Ulergaitza suertatzen da, Espainiako batez bestekoa %0,91koa izatea, eta 
EAEn unibertsitatera zuzendutako gastu publikoa BPGren %0,66a izatea. Datu honen 
irakurketa oraindik gehiago zailtzen da Euskal Herria umeen eskolatze goiztiarrean 
Europako lehenengoen artean aurkitzen dela jakinda. Horrela, bada, alde batetik, eta, oro 
har, baliabide ugari, batez ere publikoak, inbertitzen diren hezkuntza sistema baten aurrean 
aurkitzen gara, eta bestetik, unibertsitateko irakaskuntzari dagokionez, baliabide oso gutxi 
bideratzen diren goi mailako sistema batekin. Egoera honi begiratuz, hautagaitza honek 
beste arlo batzuetan hainbeste balioesten dugun Europarekiko homologazioa lortzeko eman 
beharreko pausoak eta negoziazioak egiteari lehentasuna emango dio. 

 

Finantzazio arloan ematen den defizitak gabezia asko sortzen ditu, alderdi askotan, 
desoreka serioak eraginez. Egun, eraikuntzetan egiten ari diren inbertsioek eta 
etorkizunerako pentsatuta daudenek, gutxinaka azpiegitura egokiagoak izatea ahalbidetzen 
dute, nahiz-eta oraindik unibertsitatea sortu zenean hartutako instalazioek hutsune 
nabarmenak izan. Zoritxarrez, oinarrizko zerbitzu konkretu batzuen falta ere antzematen da. 
Hala, informatika ekipamenduen maila nahikoa eskasa dela esan beharrean aurkitzen gara. 
Informatikaren garrantzi estrategikoa kontuan hartuz, bai irakaskuntza, ikerketa eta 
kudeaketa tresna bezala, eta baita egungo edozein prozesu ekonomiko eta produktiborako 
elementu gisa ere, UPV-EHU aurrera egiteko zailtasunekin aurki daiteke. Izan ere, gabezia 
honek muga asko dakartza. 

 

UPV-EHUk lor ditzakeen baliabide materialak ebaluatzeko orduan, gizarteko arlo ia 
denetan azaleratzen ari diren informazioaren teknologia berriek aipu berezia eskatzen dute. 
Hau horrela da, irakaskuntza eta ikaskuntza modu tradizionalei beste baliabide batzuk eman 
diezaieketen laguntza kontuan hartzekoa izan badaiteke ere, informazioaren teknologia 
berriek prozesu hauei beste dimentsio berri bat gaineratzen dietelako. Aurrerakuntza 
hauekin  irakaskuntza modu berriak agertu dira, irakasle eta ikasleak denboran zein 
espazioan bat etortzera behartzen ez dutenak. Orain arte pentsa ezin zitekeen aukera ematen 
digu honek, heziketa eskaintza malgutzeko giltza, alegia. Gure ikasleriarengana zuzentzeaz 
gain, potentzialki goi mailako heziketa bat jasotzeko interesatuak dauden gizarteko sektore 
zein profesionalengana heltzea posible da orain ordutegi eta mugikortasun arazoak 
gaindituz. Teknologia berriak, gure unibertsitatean, eta baita beste batzuetan ere, dagoeneko 
erabiltzen direnak, ohiko irakaskuntzaren osagarri baliotsuak dira, eta, gainera, unibertsitate 
eskaintza gizarteko esparru gehiagotara hedatzea erraztuko dute. 
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Ezin gara ahaztu izaera orokorreko irakaskuntzarako azpiegiturez ere, eta ez gara 
informatika azpiegiturez bakarrik ari. Hemen ere gabezia nabarmenak daude.  

 

Giza baliabideen sailean, egoera guztiz desberdina da. Oro har, UPV-EHU gaizki 
prestatuta dago administrazioko langileen eta zerbitzuen aldetik; batik bat, irakaskuntzaren 
eta ikerketaren laguntzara bideraturiko zerbitzuen aldetik. Aitzitik, irakasleen baliabideei 
buruz ezin da gauza bera esan: irakasle zerrenda hazi egin da, eta horrek defizit serioenak 
neutralizatzea ekarri du. Hala ere, desoreka handia dago Departamendu batzuetako eta 
besteetako kide kopuruaren artean. Bestalde, euskarazko irakaskuntza eskaintza 
zabalagoaren garapenak eta titulazio berriak ezartzeak irakasle gehiagoren beharra sortuko 
du.             

 

Irakasle zerrendari dagokionez, irakaskuntza eskaintzari  erantzuteko beharraren 
ikuspuntutik, askitasuna edo gaitasuna dudan jarri barik, egia da azken urte hauetan 
unibertsitatean ia-ia ez dela irakasle gazterik lanean hasi. Fenomeno honen eraginak ez dira 
oraindik argi igartzen, baina ondorio batzuk nabarmenak dira dagoeneko. Badaude ikerketa 
eta irakaskuntza talde batzuk ez dutenak lan taldera batere gazterik ekarri aspalditik, hauek 
taldeari sormena, bultzada eta jarraipena emango lioketen arren. Esku-hartze lerroak behar 
dira irakasleen zerrenda berrizteko, eta, horretarako, guztiz aukerakoak izan daitezke LOU 
delakoak sortutako irakasleriaren gaineko zenbait figura. 

 

Garrantzitsua iruditzen zaigun beste alde bat lansariarena da, eta aspaldion boladan 
dauden soldata osagarriak ere bai. Uste dugu unibertsitateko irakasleek Europarekiko 
homologazioa behar dutela, beste batzuen antzera. Europako lansariak, guztientzat, 
Europako unibertsitate batean. Horixe izan liteke gure leloa gai honetan. Eta guztientzat 
diogu, horrela uste dugulako. Baina uste dugu soldata osagarrien sistemak ere betekizun 
funtsezkoa izan behar duela. Dagokion atalean itzuliko gara kontu hauetara.  

 

Kontrataturiko irakasleen inguruan figura berriak sortzeak, horrek dakarren 
guztiarekin, eta funtzionario bihurtzeko sarrera proben erregulazio berriak ziurtasunik eza 
eta zalantzak eragin dizkio irakasleen zati handi bati. Ez dugu konponbide magikorik, arazo 
hauek era egokian eta behin betiko desagerraraziko lituzkeenik. Dena dela, hitz ematen 
dugu, aukera guztiak aztertu ostean eta Eusko Jaurlaritzarekin batean (kontrataturiko 
irakasleen erregimena Eusko Jaurlaritzari ere bai baitagokio), arazoari irtenbidea ematen 
saiatuko garela. Sindikatuekin behar den legez negoziatuko dugu, jakina.         

 

 Administrazioko eta zerbitzuetako langileriaren sektore zabal batek ere merezi du 
gure arreta, aldi baterako lana izan ohi delako hauena, eta prekarietate egoeran, gainera. 
Hau, neurri handi batean, lan eskaintza publikoen garapeneko arazoengatik da, eta baita  
aplikazio edo egonkortasuna emango lukeen prozedura ezagatik ere. Aurreko kasuan 
bezala, honek ahalegin izugarria egitera behartuko gaitu UPV-EHUko administrazio eta 
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zerbitzu alorren giza kapitala bermatu ahal izateko, eta zerbitzuak langileei modu 
askiesgarriagoan eta unibertsitateari modu eraginkorragoan eman ahal izateko.  

 

 Gure gobernu-proiektuari amaiera eman aurretik, garrantzi ukaezineko kontu bat 
aipatu nahi nuke. Hautagai gisa aurkezten naizen aldetik, gustatuko litzaidake unibertsitate-
komunitateak nigan konfiantza jartzea, baina, aldi berean, esan dezadan min handia ematen 
didala hainbat eta hainbat lankidek, eginbehar akademikotik kanpoko arrazoiengatik, bizi 
duten egoera negargarriak: Campusean presentzia eta parte-hartzea murriztu beharra, 
ziurtasun neurri berezi eta zorrotzak hartu behar izana, eguneroko jarduerak babespean egin 
beharra... 

 

 Gure hautagaitzak bat egin nahi du euskal gizartearen gehiengoarekin, unibertsitate-
komunitateak jasan dituen atentatuak eta erasoak gaitzesten ditugula argi utziz. Indarkeria 
mota eta agerraldi ororen aurka gaude, eta biktimekin bat egiten dugula adierazi nahi dugu: 
geure berotasuna eta hurbiltasuna eskaini nahi dizkiegu bertotik. 

 

 Argi dugu errektoretza-taldearen lehen betebeharra unibertsitateko bizikidetza 
bermatzea dela, eta, gaurkoz, unibertsitate-gobernuaren lehen erantzukizuna mehatxupean 
eta jazarrita bizi diren unibertsitate-ikasleen askatasuna berreskuratzea da. Hori lortzeko, 
egin behar den guztia egiteko prest gaude. 

 

 
Nahi dugun unibertsitatea .... 
Jarraian, gure unibertsitaterako, Universidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitaterako, nahi ditugun oinarrizko ezaugarriak aurkeztu nahi dizkizuegu hamar 
pintzelkada orokorretan.  Nahi dugun unibertsitatea... 

...askatasuna eta elkarbizitzarako ingurunea, eta gizarte 
erreferentzia da 

Espazio unibertsitarioa ingurune librea izatea nahi dugulako, ideia guztiak askatasunez 
defenditzeko aukera ematen duena,  desberdinen arteko elkarbizitza bakez eta begirunez 
gauzatzen den ingurunea.  Ezagutza sortzeko enpresa izanik, gai askotan, interes orokorra 
dutenak, lidergoa eramateko aukera ematen duena, horrela gizarte erreferentzia bihurtuz.  

 

...irakaskuntzan eta ikerketan bikaintasunaren bila doa 
Bakarrik irakaskuntzan eta ikerketan bikaintasunaren atzetik joanda euskal gizarteari 

kalitateko zerbitzua emango diogulako,  horrela, gizartearen garapenari ekarpen egokia 
eginez eta, baita ere, bere hiritar guztien ongizate ekonomikoa eta kulturala lortuz. Guri 
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sostengua ematen digutenentzat erantzukizun ariketa da, eta gainera, horrela egiten ez 
badugu, euskal gizarteak bizkarra emango liguke. 

 

…elkarbizitza eta garatze guneak errazten dituzten Campus 
buruaskiek osatzen dute 

 

Batzuek uste dute unibertsitateko Campusak azpiegitura eta zerbitzu zenbaitetan 
eskumena duten bazterreko egiturak direla unibertsitatearen antolaketan. Hautagai talde 
honek uste du, hala ere, unibertsitateko bizitza osoa Campusetan garatzen dela, eta 
Campusak izan daitezkeela, hain zuzen ere, egitura bereziki aproposak arduradunen 
kudeaketa lanak eta erabaki hartzeak unibertsitate komunitatera hurbiltzeko.  

 

Hiru Campusak indartu behar dira, eta garatu, bakoitzak bere izate eta nortasun 
akademikoa izan ditzan, gune mistoa osatuz hola, bai bizitzan bai ezagutzan. Guk ez ditugu 
maite ikastetxe, gela eta administrazio aretoak bakarrik diren Campusak. Jakina hori ere 
badirela, baina aldi berean elkarbizitza guneak ere izan behar dute, akademia zerbitzu eta 
beste zerbitzu mota batzuekin ere. Eta buruaskiak behar dute izan: ez dadila egon zereginik, 
nahi den mota eta mailakoa izanik ere, beste gune batera joatea eskatzen duenik. 

 

… orekaz eta naturaltasunez baliatzen da bi hizkuntza ofizialez 
Bi hizkuntzak, euskara eta gaztelania, gure Erkidegoko hizkuntza ofizialak izanik, biak 

erabili behar dira naturaltasun osoz. Hori dela eta, hautagai talde hau osatzen dugunok 
konprometiturik gaude, oso-osoan, euskararen erabileraren normalizazio progresiboa 
bultzatzearekin, ez bakarrik EHUn, baizik euskal gizarte osoan ere. Normalizazio 
prozedura honek kohesio eta gizarte bateratze ezaugarria behar du izan, eta unibertsitatea 
izan daiteke, arlo honetan, gizartearen beste esparru batzuentzat erreferentzia ezin hobea. 

 

Hori dela eta, euskara bultzatzeko neurriak hartzen segitu behar dugu, hizkuntza honen 
erabilera baita, hain zuzen ere, arazoak dituena egunero erabiltzeko orduan. Hartara, 
besteak beste, irakaskuntzan eskaintza handiagoa behar dugu, ikasliburu gehiago, 
unibertsitate zerbitzuetan presentzia handiagoa, eta horixe da sustatu nahi duguna. 

 

… kalitate kulturarekin eta etengabeko hobekuntzarekin eskua 
hartua 

Unibertsitatea osatzen duten egiturek garatu behar dituzte , oro har, kalitate eta 
hobekuntza planak. Hori da guk nahi dugun unibertsitatea. Etsirik baikaude auto-ebaluazio 
prozesuek, eta haietatik atera daitezkeen hausnarketa estrategikoek ematen dizkigutela 
indar handiko lanabesak aurrera egiteko, pixkanaka hobetzeko, bai gure funtsezko 
zereginetan, bai haien euskarri bihurtzen diren zerbitzu multzoetan ere. 
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Badira, halako prozedurak direla eta, eszeptiko samar ageri direnak, beste arlo 
batzuetatik ekarriak direlakoan-edo, baina guk uste dugu kalitate plangintzak bultzatu 
dituzten Zentro, Sail, Zerbitzu eta Administrazio Unitateen kasuan, esperientzia oso ongi 
baloratu dutela han parte hartu duten guztiek. Horregatik uste dugu holako esperientziak 
bultzatu egin behar direla unibertsitate osoan. 

 

… unibertsitarioen pozbide eta garapen osoa nahi duena  
Nahi dugun unibertsitateak kezka erakutsi behar du bere kideen pozbide eta garapen 

osorako, kide hauek, helburu komun batzuek harturik, unibertsitatearen parte izateko 
harrotasuna sentitzen baitugu. 

Unibertsitateko talde guztiak gara, ikasleak, irakasleak, gainerako langileak, erakundeak 
iritsi behar dituen helburuen eragileak. Helburu hauek komunak behar dute izan, itxaropena 
sortzeko modukoak, unibertsitate proiektuan denek parte har dezagun eta denok 
inplikaturik izan gaitezen. Horrek esan nahi du, aldi berean, gure ahaleginek eta ardurek ere 
erantzuna behar dutela izan, nori berea emanez: lan egiteko egoera egokiak, hobetzeko 
aukerak, soldata duinak irakasle eta gainerako langileentzat, formazio eta zerbitzu 
kalitatezkoak ikasleen kasuan. 

 

… zorroztasunez, gardentasunez eta zintzotasunez gobernatua  
Zorroztasunez, gardentasunez eta zintzotasunez egindako gobernu eta kudeaketa da 

ezinbesteko baldintza kalitate zerbitzuak eskaintzeko, hola bakarrik erabil baitaitezke modu 
egoki eta bidezkoan ditugun baliabideak. Zorroztasuna eta gardentasuna beharrezkoak dira, 
unibertsitarioak erakundearekin identifikatuko badira. Horrenbestez, inork ere ezin du 
kargua erabili etekinak --nolanahikoak direlarik ere-- ateratzeko bere buruarentzat, edo 
adiskideentzat, Sailentzat edo Zentroentzat. Konpromisoa hartzen dugu guztion onurako lan 
egiteko, edo, gutxienez, ahaleginak egiteko, kontu hauek ere objektibatzea ez baita gauza 
erraza. 

 

… baliabide aski badu  
Gure unibertsitateak duen baliabideen eskasiak zaildu egiten du ikaragarri, eta okertu 

askotan, gurea bezalako erakunde batek eskaini behar lukeen irakatsi eta ikertzeko 
zerbitzua. Baliabide hauek gabe, ez du gehiegi balio unibertsitarioek ahalegin handiak 
egitea eta ardurak hartzea. Baliabideak izatea ezinbesteko baldintza gertatzen da garatzeko 
eta Europako goi mailako hezkuntzarekin bat egiteko. 

 

Hortaz, berehala egingo ditugu urratsak EHUk administraziotik ateratzen duen 
finantzazioa, gure erakundearekin bat etorri behar lukeen finantzazioa izan dadin, bai duen 
gizarte garrantzi eta pisuarekin, nola euskal gizarteak gure unibertsitatez dituen 
itxaropenekin. 
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… euskal unibertsitatea da, bai, eta aldi berean Europa rekin bat 
egina eta Munduari irekia 

Gure unibertsitateak ongi kokatua egon behar du gure inguruan, erantzunak emanez 
gizarteak eskatzen dionari eta euskal kultura bultzatuz. Eta aldi berean aurrera egin behar 
du goi mailako hezkuntza dela eta, Europak azken urte hauetan zedarritu duen bidetik. 
Gune horren eragile behar du izan, gainerako europar unibertsitateekin lehiatuz eta aldi 
berean elkarlanean arituz. Hori dela eta, bategite prozesu horretan funtsezkoak diren lau 
ardatzak garatu behar ditu: ikerkuntza, titulazioak, kalitatearen eta etengabeko 
hobekuntzaren segurtatzea, eta etengabeko heziketa. 

 

Irakasle-ikasleen mugikortasuna bultzatu behar da, beste unibertsitate batzuetara joateko 
aukera izan dezaten, eta esku zabalik hartu behar ditugu Europako nahiz Munduko beste 
herri batzuetatik datozenak. Aldi berean bere elkartasuna erakutsi behar du guk dugun 
garatze maila ez duten herriekin, eta haiei laguntza guztiak eskaini dagozkion arloetan. 

 

… da, azken batean, aurrera, eta zurekin batera aurrera, doan 
unibertsitatea 

Uste dugu aipatutako gaiekin bat datozela gure unibertsitate komunitateko kide 
gehienak. Horrexegatik izango dira puntu horiek guztiak erreferentzia iraunkor guretzat. 
Gure unibertsitatearentzat nahi ditugun azpimarratutako ezaugarri multzo horiek dira 
aurrera joan nahi duen unibertsitate baten erakusgarriak; ez dugu horretan inolako 
zalantzarik. 

 

Horiek, hala ere, nahikari idealak direnez gero, segur aski ere inoiz ere ezingo dugu esan 
guztiak bete direla, baina ezinbestekoa da halako erreferentziak izatea aurrera egin nahi 
badugu. Aurrera joateko eta hobetzeko nahi horrek, ezkonformismo sistematikoak eta 
autokritikak lagunduko digute geldirik ez egoten, ez etsitzen eskuratutakoarekin. Bizitzan 
bestela ere gertatzen den gisan, garrantzizkoena da ereduari hurbiltzeko gogoa izatea, eta 
hurbiltzen saiatzea. Zernahi gisaz, badakigu aurrerapen hau, eta gobernu programa honetan 
aurkezten dugun guztia, ezinezko gertatuko dela gure indarrez bakarrik baliaturik, 
Horregatik diogu nahi dugula zurekin batera aurrera egiten duen unibertsitate bat, denen 
parte hartzea eta guztien ekarriak behar baititugu, komuna den eginkizun honetan. 

 

Oinarri nagusiak 
Elkarrizketa eta parte hartzea, gardentasuna, 
erantzunkidetasuna eta erakunde konfiantza 
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Unibertsitate komunitateak jarraitu behar die parte hartze, gardentasun, konfiantza, 
errespetu eta erakunde-erantzunkidetasuna bezalako balioei. Hori dela eta, unibertsitate 
aginte organoek balio hauen egunean eguneko gaurkotasuna oroitarazten duten politikak 
bultzatu behar dituzte, ondorioz unibertsitate komunitate osoa integraturik gera dadin 
erakunde bizitzan. 

 

Horrenbestez, hautagai talde honek konpromiso hauek hartzen ditu: 

 

- erabakiak hartzeko orduan unibertsitario guztien inplikazioa bultzatzea 

- unibertsitate talde guztien protagonismo eta parte hartze bultzatzea, ahaleginak 
eginez unibertsitate organoetan ordezkaturik egon daitezen Campus eta arlo guztiak 

- Zuzendaritza Kontseiluak eta Errektore Taldeak Gizarte Kontseiluarekin egin behar 
duten elkarlana bultzatzea, kontuan izanik guztiak gaudela erakunde beraren 
itzalpean, zintzotasunez, eta nork bereak dituen eskumenak errespetatuz 

- Zentro, Sail eta Unibertsitate Institutuetako aginte organoekin harreman estuak eta 
maizkoak bultzatzea, Campuseko Errektoreordeen bitartez, edo Errektorearen 
bitartez, betiere elkarren arteko errespetu eta konfiantzan oinarrituz 

- Informazio handiena eta kudeaketaren gardentasuna garantizatzea, hori baita 
aurrekoaren ondorio eta hori eskatzen baitu unibertsitatearen barne kohesioak 

- Erraztea Errektore Taldearen eta unibertsitate komunitatearen arteko komunikazioa. 
Hartara, kontuan izango dugu e-posta berezi bat irekitzea edo antzeko lanabesen bat 
zehaztea. 

 

Eredu Campus anizkuna eta deszentralizatua 
Kokapenagatik beragatik, eta estatutuek diotenagatik ere, gure unibertsitatea 

Campusetan dago banatua, eta aldi berean Zentro, Sail eta Institutuetan. Hala ere, batzuek 
uste dute unibertsitateko Campusak azpiegitura eta zerbitzu zenbaitetan eskumena duten 
bazterreko egiturak direla unibertsitatearen antolaketan.  

Bi dira, hautagai talde honen ustetan, arlo honetan landu beharreko gaiak: 

a) aurrera egin unibertsitate campus anizkun eredu baten eraikuntzan 

b) Zentroen deszentralizazioaren prozesuan batez ere, baina berdin Sailen eta 
unibertsitate institutuen kasuan ere, aurrera egin. 

 

Unibertsitate campus anizkuna 
Berriki onartu diren estatutuek islatzen dute azkeneko urteetan gai honen inguruan eman 

diren pausoak. Hala ere, nahiz hautagai talde honek onartzen duen aurrera pausoak eman 
ditugula, gure borondatea da prozesuarekin aurrera egitea, Campusak gero eta gehiago gara 
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daitezen eta unibertsitate gune buruaskiak izan daitezen, zein bere nortasun eta 
ezaugarriekin. 

 

Hautagai talde honek uste dut Campusetako Taldeei dagokiela, Errektoreordearekin 
batera, Errektore Programa praktikan jartzea campusean eta haien eginkizuna behar duela 
izan Campusaren planifikazioa indartzea, arazo komunak identifikatzea eta arazo horien 
konponbideak aurkitzen saiatzea. Gainera, Zentroentzat, Sailentzat eta Institutuentzat 
laguntza egitura behar dute izan, horrela bihurturik erreferentzia puntu Campusean berean 
nola Unibertsitatetik kanpo ere. Campus anitzeko unibertsitate baten eraikuntzak eskatzen 
du, dena dela, Campusetan lan Talde indartsuak izatea, haien eskumenak gara ditzaten 
elkarlanean, organo nagusiekin batera eta dagokien Campusetako Junten kontrolpean. 

 

Bada arlo bat non Campus Zuzendarien lana bereziki erabilgarri izan daitekeen: 
Campuseko irakaskuntza planifikazioa eta Akademia koordinazioa. Berdin ikasleekin 
garatu behar diren harremanetan ere, Campuseko Taldeek protagonismo handia behar dute 
izan. 

 

Horrenbestez, hautagai talde honek hartzen du konpromisoa lan talde berezi bat 
sortzeko, Errektore Taldearen barnean, Estatutu Garapenerako Errektoreordea edo 
Zuzendaria izango duena buru eta Campusetako Errektoreorde eta Gerenteordeek osatuko 
dutena. Talde honen lan berezia izango da bereziki aztertzea, gaia dela-eta, dagokien 
Errektoreordeekin, zein diren unibertsitate kontuetan Campusetatik zuzenean konpon 
daitezkeen kontuak. Haiek egiten dituzten proposamenak, Campusen esku uzteko 
dagozkien eremuetan, eta ondorioz garatu behar diren antolaketa berriei buruzkoetan, 
unibertsitateko Gobernu Kontseiluan aurkeztuko dira, dagozkien zerbitzu eta batzordeen 
txostenek horniturik. 

 

EHU-k definitu behar du behingoan erreferentziako antolaketa eredu bat, zehazteko nora 
nahi duen joan; unibertsitate eginkizunak hobeki garatzen dituen antolaketa eredua, non, 
aldi berean, unibertsitate komunitateko kideak bat egin dezaketen. Zentroak hain 
sakabanaturik egoteak eskatzen du antolaketa eredu funtzional bat garatzea, zeinek aurre 
egingo baitio unibertsitatearen eredu campus anizkun honi; eta EHU hala izango da, 
bakarrik Campusak –behar bezala koordinaturik zerbitzu nagusiekin eta elkarren artean 
ere— funtzio unitate osoak bihurtzen baldin badira eta beharrezko dituzten baliabideak 
baldin badituzte, alde batetik, eta eskumenak garapen autonomoak errazteko, bestetik, 
betiere koordinazio nagusiarekin batera. Esandako honekin guztiarekin batera, hautagai 
talde honek ahaleginak egingo ditu Zuzendaritza Kontseiluak onartu eta Klaustroak berretsi 
behar dituen estatu batzordeen kideak berritzeko orduan, EHUko Campusetako ordezkariak 
izan daitezen  
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Zentro eta Sailen deszentralizazioa 
Unibertsitate komunitateari eskaini behar zaion zerbitzuaren egokitasuna ez da behar 

bezala bermatzen unibertsitate campus anizkuna bultzatu nahi dela-eta, ez baditugu aldi 
berean kontuan hartzen gure unibertsitateko Zentroen ezaugarri bereziak. 

 

Zentroetan egiten da gehien batean unibertsitate bizitza, ez bakarrik titulazioen 
irakaskuntzaren jardueran, baizik aldi berean haiek baitira Sail eta Institutu gehienen 
oinarri. Haietako batzuek tradizio luzea eta aski ongi oinarritua dute, eta hola erakusten 
dute oso nortasun berezia, EHUk onartu eta bere egin behar duena. 

 

Hori dela eta, hautagai talde honek proposatzen du Zentroen eta unibertsitateko aginte 
organo nagusien arteko harremanak ordezkotasunaren, konfiantzaren eta elkarren arteko 
erantzukizunaren printzipioetan oinarri daitezela. Hartara, ahalegin berezia egiteko 
konpromisoa hartzen du, horren alde egiteko eta haiei guztiei beharrezko dituzten 
azpiegitura- eta langile-baliabideak emateko, dituzten erantzukizunak betetzeko moduan 
egon daitezen. Eta gauza bera Sail eta unibertsitate Institutuen kasuan ere. 

 

Gauza jakina da, eta zuzenean ukituak direnek ezagutzen dute hobekien, gure 
unibertsitatearen egiturak arazoak sortzen dituela Campus bat baino gehiagotan lan egiten 
duten Zentro eta Sailetan. Hori dela eta, hautagai talde honek antolaketa ereduen azterketari 
ekingo dio, legearen arabera, arazo hauentzat irtenbiderik egokienak aurkitzeko. 

 

Kalitatearen aseguratzea 
1990az geroztik goi mailako hezkuntzan garatu izan da kalitatearen ebaluazioaren 

erabilera. Geroago, 1998n Ministroen Europar Kontseiluak gomendatu zuen goi mailako 
hezkuntzan kalitatea segurtatzeko urratsak egitea eta, ondorioz, EBeko hainbeste herritan 
kalitatea segurtatzeko eta egiaztatzeko agentziak sortu dira. 1999ko Boloniako 
Adierazpenak ere zehazten zuen funtsezko helburuen artean zegoela Europako unibertsitate 
sistemetan kalitatearen aholkatze kontuetan elkarlana egitea, erkatzen ahal diren 
metodologiak eta irizpideak garatu ahal izateko. Ondotik etorri diren adierazpenek (Praga 
2001, eta Berlin 2003) berretsi dute gauza bera eta zehaztu, indar handiagoarekin gainera, 
europar unibertsitateetako errektore politiken funtsezko ardatza behar duela izan 
kalitatearen segurtatzeak. Segurtatzeaz haratago, Goi Mailako Europar Gunean konfiantza 
garantizatzearen beharrak ezinbesteko egiten du egiaztatze prozesuetako gardentasuna, 
horrek eragingo baitio konparatze bideari, elkarren arteko onespenari eta ikasle-irakasleen 
mugikortasunari. 

 

ANECA (Agencia Nacional de Evaluacion de la Calidad y Acreditación) izenekoaren 
sorrerak, Unibertsitate Legearen ondorioz, eta gure Erkidegoan ere egur aski sortuko den 
Kalitatearen eta Egiaztatzearen Ebaluazio Euskal Agentziaren sorrerak, Unibertsitatearen 
Euskal Legearen ondorioz, gure unibertsitate plan eta estrategietan eragin handia izango 
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dute. Bi agentzien esku egongo da, modu koordinatu batean, unibertsitateen kalitatearen 
kanpoko kontrola eramatea, EHU hau handia baita, bai ikasle kopuruari dagokionez, bai 
langileen kopuruari dagokionez, eta bai baititu anitz titulazio, sail, zentro eta ikerketa talde, 
eta horrek eragozten baitu neurri batean hobekuntza prozeduren bideratzea. Hala ere, gure 
beharra da erakundearen modernizazioa bultzatzea, horrek egingo baitu posible bai 
hemengo bai Europako errealitate eta eskaerei erantzun ahal izatea. Horrenbestez, EHUk 
bere prozedurak, planak eta estrategiak garatuko ditu, alor honetan arrakasta segurtatzeko, 
kontuan izanik bertoko eta Europako aipatu eremuak. Horrenbestez, kalitatearena izango da 
hurrengo gobernu agintaldiaren erronka nagusietako bat, kalitatea bilatzearena eta hura 
segurtatzeko balio dezaketen mekanismoak gureganatzearena. Kalitatea baita 
unibertsitateak dituen helburuen barne-barneko funtsezko ezaugarrietakoa, esan daiteke 
maila eta alde guztien zeharkako tasuna dela. Hori dela eta, errektorego taldearen 
politikaren ardatzak, kalitateari dagokionez, gure unibertsitateak dituen oinarrizko 
helburuekin erlazionatuak daude. Holaxe sailkatuko ditugu: 

(1) kalitatea ikaskuntza-irakaskuntza prozesuetan 

(2) kalitatea erakundearen kudeaketan 

(3) kalitatea ikerkuntzan 

 

Atal hauek banaka-banaka garatzeko orduan, errektoregoko taldea ondoko bost puntu 
hauetan oinarrituko da, hauexek baitira kalitate politika definitzeko orduan funtsezkoenak 
diren gaiak: 

1. Lidergoa errektorego taldean: kalitatea funtsezko ardatza izango duen politika 
garatu 

2. Plan eta estrategiak: definitu giltzak zentro eta zerbitzuen mailan, gero 
unibertsitatearen osotasunean ere eragina izango dutenak 

3. Eragina gizartean: planak zehaztu beste gizarte eragile batzuekin gerta daitezkeen 
harremanak hobetzeko, harreman hauek funtsatuko baitituzte garapena eta 
erakundearen modernizazioa, betiere inguruko gizarte eragile garrantzizkoa delarik 
unibertsitatea 

4. Kalitatea kulturan: maila guztietan kalitatearen kultura garatu unibertsitate 
komunitatean 

 

Honek guztiak lagunduko digu EHUn oro har kalitate kultura hobetzeko dugun helburu 
nagusian. Hola garatuko dugu maila guztietan egokia den kalitate kultura eta gai izango 
gara erantzuna emateko gure gizartearen beharrei, aldi berean aurreratuz inguruaren 
aurrerapen eta modernizazioan. 

 

Bukatzeko, errektorego taldearen ezaugarri nagusia izango da, halaber, parte hartzea 
politika orokorrean baliagarriak izan daitezkeen unean uneko eginkizunetan ere, zehatz-
mehatz: 
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• kalitate eta egiaztatzearen aholku lanei buruzko eginkizunetan aitzindari izan 
daitezkeen ekimenei buruzko laguntza programa bat ezarriko da 

• Berrikuntza Kudeaketaren Zentro Sareari laguntza bereziak emango zaizkio 

• Maila guztietako kalitate politikei laguntza emango zaie 

• Plan zehatzak ezarriko dira, ez bakarrik ekimen berritzaileak jartzeko, baizik hauen 
iraupena segurtatzeko ere 

• unibertsitateetako beste sare batzuekin antola daitezkeen foru eta ekimenetan parte 
hartuko dugu 

• Heziketa eginkizunak eta maila guztietako kideak ernatzeko zereginak bultzatuko dira 

• Atal berezi bat zehaztuko da, unibertsitate-planetan agertu behar duten prozedura, 
prozesu, plan eta estrategiak behar bezala definitzeko 

• Mailen arteko zeharkako helburuak gureganatzeko lanen koordinazio bultzatuko da 
errektorego taldearen barnean. 

  

 

Irakaskuntza-eskaintza eta prestakuntza 
Gure unibertsitateak ahalegin handia egin behar du goi-mailako profesionalak 

prestatzen, helburu batekin: lanean hasten direnean, gure gizartearen eskakizunei eta 
premiei erantzuteko gai izan daitezen. Era berean, unibertsitateak bere gain hartu behar du 
lanean ari diren profesionalak egunean jartzeko eta etengabe prestatzeko ardura. Azkenik, 
ez da ahaztu behar unibertsitatearen helbururik behinena zein den: ikasleei giza eta zientzi 
prestakuntza integrala ematea; gure herritarrei bide egokia eskaintzea kultur eta ezagutza 
maila jasoagoetara hel daitezen, horrela lor baitaiteke justizia eta ongizate handiagoa gure 
gizartean. 

Hori guztiori dela eta, UPV/EHUk ematen duen prestakuntzak bikaintasun eta kalitate 
mailarik gorenera iristea izan behar du helburutzat, eta gizartearen eskakizunei egokitu 
behar zaie. Horrek ez du esan nahi alderen baten interesen edo unean uneko interesen 
menpe jartzea. 

Ildo horretan, gure iritziz zeharo interesgarria da lankidetza-esparruak zabaltzea beste 
unibertsitate batzuekin, hala nola Nafarroako Unibertstitate Publikoarekin (honen kasuan, 
dagoeneko egina den akordioaren barruan lankidetza areagotu egin behar da), eta Baionan 
egoitza duten unibertsitate-zentroekin. Hiri horretan, unibertsitate-politika modu 
koordinatuan garatzeko aukerei begiratuz gero, batik bat prestakuntzaren arloan (titulazio 
bikoitzak), erakargarri nahikoa badagoela ikus daiteke, eta gizartearen premiei erantzuteko 
aukera ere badagoela. 

Akitaniako unibertsitateekin dauzkagun loturak aprobetxatu egin behar dira, eskaintza 
koordinatuak bultzatzeko helburuarekin, besteak beste, baterako titulazioak diseinatzea eta 
garatzea. Esandako hau guztia programaren beste atal batzuetan landu da berariaz. 
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Graduko ikasketak  
UPV/EHUk gaur egun ikasketa-eskaintza oso zabala du, jakintzaren arlo nagusi guztiak 

hartzen baititu. Hala izanik, gure herriko gazte askok ez daukate zertan joan EAEtik kanpo 
interesatzen zaiena ikastera. Horrek ez du esan nahi ez dagoela aukerarik ikasketa-eskaintza 
zabaltzeko; bai, badago, eta horren erakusgarri dira Campusetan eta Zentroetan egindako 
proposamenak. Dena dela, oraingoz, jakinak diren arrazoiengatik, ezin da zehaztapenik 
egin. Izan ere, Boloniako Adierazpenak ekarri duen prozesuaren ildotik, Hezkuntza, 
Zientzia eta Kirol Ministerioak unibertsitate-ikasketa ofizialak erreformatzeko egin dituen 
proposamenek ondorio oso garrantzitsuak izango dituzte, ez ikasketen edukietan, 
antolamenduan eta iraupenean bakarrik, baita graduko titulu ofizialen katalogoan ere. 
Katalogoa berregin egingo da. Espero denez, oraingo katalogoaren aldean aldaketak ez dira 
oso handiak izango, baina aldaketa txikiek ondorio handiak ekar ditzakete, zenbat titulu 
berri sartzen diren, edo zenbat titulu kentzen diren. Nolanahi den, katalogo berria 
plazaratutakoan, berriro zehaztu beharko dugu ikasketa-eskaintza, Campusekin, Zentroekin 
eta Sailekin ados jarrita, eta eskaintza ahalik eta zabalena izateko ahaleginean, gure 
gaitasun akademiko oparoak ahalbidetzen duen bezain zabala.  

Graduondoko ikasketa ofizialak 
Graduko ikasketei buruz esandakoaren antzera, Hezkuntza, Zientzia eta Kirol 

Ministerioak graduondoko ikasketak erregulatzeko proiektua ere prestatu du. Gauzatu 
egiten bada, ondorio oso garrantzitsuak izango ditu, erabateko aldaketa eragingo baitu goi-
mailako ikasketak ulertzeko moduan. 

Gure iritziz, unibertsitate-ikasketetako etapa honek gero eta garrantzi handiagoa izango 
du. Areago; gure iritziz, graduondoko ikasketen kalitateak eta entzute onak emango diete 
unibertsitateei ospea, dela masterren arloan, dela doktorego arloan. Ospe horrek erabateko 
eragina izango du ikasleak erakartzeko ahalmenean. Itxura guztien arabera, ikasleek 
inguruko zentroetara joko dute graduko ikasketak egitera, unibertsitate gehienetan eskaintza 
oso zabala izango baita. Ikasketa horiek amaituta, baina, graduondoko ikasketak egin nahi 
izanez gero, ikasleek kanpora joateko joera gero eta handiagoa izango dute, ikastegia 
aukeratzeko erabakigarriak izango baitira eskaintzaren edukia eta unibertsitatearen ospea, 
baita sail bakoitzaren ospea ere. Hautagai-zerrenda honetako kideok etorkizuneko 
irakaskuntza-eskaintzari oso garrantzitsu deritzogunez, Graduondoko Ikasketen 
Errektoreordetza (edo Zuzendaritza) sortzeko asmoa dugu, maila horretako ikasketak antola 
eta koordina ditzan. Gure asmoetan dago organo horrek Graduondoko Ikasketen Institutua 
era dezala, alegia, graduondoko ikasketen ardura hartzeko egitura akademikoa era dezala. 

Ministerioaren proiektuak oraindino gauzatu barik daudenez, gorago azaldutako 
arrazoiengatik, oraingoz ezin dugu gai hau gehiago zehaztu, baina gauza bat oso garbi utzi 
nahi dugu. Gure iritziz, gai hau arazo estrategikoa da. Gai honetan lortzen dugun arrakastak 
baldintzatuko du etorkizuneko unibertsitate-sailkapenean zein tokitan egongo garen, eta, 
beraz, zenbat eta nolako ikasleak izango ditugun ikasketa horietan. Era berean, gure iritziz, 
prestatu behar dugun eskaintzan kontuan izan behar dugu zein diren gure gaitasunak, hau 
da, zein adarretan presta ditzakegun maila oneko eskaintzak, alde batera utzita alferreko 
mimetismoak. Beste unibertsitate batzuek maila onarekin prestatzen dituzten eskaintzak 
kopiatzea, horretarako behar bezalako gaitasunik izan barik, epe laburrean onuragarria izan 
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liteke, agian, baina epe luzean kaltegarri bilakatuko litzateke, gure aurkako konparazioak 
ekarriko lituzke eta. 

Doktorego-ikasketak 
Graduondoko ikasketa ofizialen barruan, uste dugu doktoregoak analisi bereizia merezi 

duela. Sailen ahaleginak gorabehera, UPV/EHUren eskaintza matrikulazio oso urrikoa da 
gaur egun. Hautagai-zerrenda honek uste du, hala ere, esparru honetan lan sakona egin 
behar dela, berariazko politika bat zehaztuz, helburu birekin: egungo programak behar 
bezala balioetsita ez egotea ekarri duten akatsak zuzentzea, eta doktorego-ikasketak 
sustatzeko mekanismoak abiaraztea eta babestea. Esandako politikak puntu hauek bildu 
behar ditu: 

a) Kalitate oneko doktorego-programak prestatzeko eta finkatzeko bidea sustatzea, gogoan 
izanda beti sail-artekotasuna eta diziplina-artekotasuna. 

b) Defizita duten arloetan doktorego-programak prestatzeko bultzada ematea. 

c) Unibertsitate-eskoletatik eta irakaskuntzako beste maila batzuetatik datozen irakasleei 
zuzendutako doktorego-programak presatzea. 

d) Doktorego-programak zabalak izan daitezen sustatzea, gizarteko agenterik aktiboenekin 
(talde, enpresa eta erakundeekin) elkarlanean aritzeko bidea ireki dezaten. 

Beste esparru batzuetan bezala, honetan ere emaitza interesgarriak espero ditzakegu 
Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin, Baionan egoitza duten unibertsitate-zentroekin, 
Akitaniako unibertsitateekin eta G9 taldeko unibertsitateekin kooperatzeko eta 
koordinatzeko ahalegina eginez gero. 

Nolanahi den, hautagai-zerrenda honek uste du ekimen berezia prestatu behar dela 
Latinoamerikara begira, doktoregoan eta hirugarren zikloan premiak handiak baitira. 
Dagoeneko eginak diren loturak aintzat hartuta, UPV/EHUk zeregin oso garrantzitsua bete 
dezake hor, eta zeregin horrek gizartean oihartzun handia izan dezake. 

Etengabeko prestakuntza 
Europan, goi-mailako prestakuntzari dagokionez, aurrera egiteko ardatzetako bat 

etengabeko prestakuntza da, baina gure inguru honetan arlo hau ez da batere kontuan 
hartzen Europarekin bat egiteaz hitz egiten denean. Arlo hau, baina, oso garrantzitsua da, 
goi-mailako prestakuntzari buruz egin diren diagnostiko guztiek agerian jarri baitute 
etorkizunean ez dela nahikoa izango oinarrizko edukidun eta espezializazio mugatuko 
tituluen eskaintza, behar-beharrezkoa izango dela profesionalak behin baino gehiagotan 
itzultzea unibertsitatera, birziklatzera eta ezagutzak egunean jartzera. Izan ere, unean uneko 
egoeraren arabera oso arin aldatzen dira gizarteak goi-mailako prestakuntzan dituen 
premiak, eta, beraz, egoera berriei erantzuteko funtsezkoa da etengabe eguneratzeko 
ahalegina egitea. 

Premiak horrelakoak izanda, garbi dago eskaintzak oso malgua izan behar duela, alegia, 
erraz aldatzeko edo ordezteko modukoa izan behar du. “Etengabeko prestakuntza”tzat jo 
daitezke, batetik, hemendik gutxira “master” ofizialen multzoan sartuko diren batzuk; 
bigarrenik, orain arte master (ez-ofizial) esan diegunetako batzuk, Sail edo Instituturen 
baten ekimenez edo erakunderen batekin elkarlanean berezko titulu moduan eman direnak; 
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eta, bestetik, berariazko prestakuntza-ikastaroak, enpresekin edo erakunde publikoekin 
egindako akordioen ondorio direnak. Arlo honen bidetik etor daiteke unibertsitatearen eta 
enpresa-munduaren arteko harremana estutzea, hainbestetan  nahi izan den bezala. 

Hautagai-zerrenda honetako kideok uste dugu gaur egun UPV/EHUk esparru honetan 
duen eskaintza ia anekdotikoa dela, eta horren ondorioz urruntasun ustea zabaldu dela 
gizartean, unibertsitatea hain funtsezkoa den arlo profesionaletik urrun geratu den ustea. 
Beraz, UPV/EHUk nahitaez gertatu behar du etengabeko prestakuntzarako irakaskuntza-
eskaintza berri bat, gaur egungoa baino are haragokoa, eta eskaintza gizartearen premien 
arabera zabaldu behar du: 

a) Batetik, gizartearen aurrean erantzukizun bat duelako. Gure gizarteari funtsezkoa zaio 
etengabeko prestakuntza, aurrera egiteko, eta gaitasun profesionalaren premia berriei 
behar bezala erantzuteko. 

b) Bestetik, gure unibertsitateari interesatu egiten zaiolako. Etengabeko prestakuntzak 
baliabide berriak ekar ditzake, eta baita ospea eta gizarte oihartzuna ere. 

Horrenbestez, hautagai-zerrenda honek etengabeko prestakuntzako eskaintza sustatzeko 
lana egingo du, eta arlo honetan erakunde publikoekin eta pribatuekin hitzarmenak egitea 
bultzatuko du. 

Berezko tituluak 
Aurreko atalean azaldu dugunez, etengabeko prestakuntzako modalitate batzuei, zehazki 

hitz eginda, “Berezko titulu” esan behar zaie, baina berezko titulu guztiak ezin dira 
etengabeko prestakuntzatzat jo. Berezko tituluek gizarte-talde jakin batzuen premiei 
erantzuteko ere balio dute (Nagusientzako unibertsitatea, kasu), eta, halaber, titulazio 
homologatuek ase ez dituzten prestakuntza-premia orokorrei erantzuteko. 

Hautagai-zerrenda honen iritziz, azken urteetan bildutako esperientzia aprobetxatu, eta 
Berezko Tituluen Politika Integrala eratu beharko litzateke, helburu hauekin:  

a) Egungo eskaintza zabaltzea, eta UPV/EHUko jakintza arlo bakoitzak irakaskuntza arlo 
honetan egiten duen ekarrian gertatzen diren desorekak leuntzea. 

b) Aukera eta lehiagarritasun printzipioak hartzea gidari, UPV/EHUren eskaintzak ez 
ditzan bete barik utzi betetzeko gaitasuna duen arloak. Beste esparru batzuk libre utz 
daitezke, beste erakunde batzuek bete ditzaten (are gure unibertsitateko irakasleekin 
bada ere). 

c) Prospekzio-azterketak egitea, gizarte-interesik handiena duen eskaintza prestatu ahal 
izateko. 

d) Gure unibertsitateko irakasleek arlo honetako irakaskuntzan parte hartzeko pizgarriak 
ugaritzea, betiere irakasleek irakaskuntza arautuan duten partearen kalterako izan barik. 

e) Pertsonal adituak kanpo- eta barne-ebaluazioa egiteko prozedurak ezartzea, 
eskaintzaren kalitatea bermatzeko, eta, horrela, gizarteari zerbitzu hobea emateko, eta, 
halaber, gure unibertsitatearen ospea handitzeko. 

EAEko araudiak ematen dituen aukerak aprobetxatzea, autonomi erkidegoak onartzen 
dituen berezko titulazioak sortzeko eta emateko. 
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Irakaskuntzarako baliabideak 
UPV/EHUko sailek euren ardurapeko irakaskuntzari aurre egiteko dauzkaten 

baliabideak oso urriak dira, bai irakaskuntzaren zereginak (irakaskuntza-ekintzen soldataz 
kanpoko gastu arruntak) ordaintzeko baliabideak, bai irakaskuntzarako azpiegiturak 
eskuratzeko baliabideak. 

Irakaskuntzaren zereginetarako baliabideak direla eta, hautagai-zerrenda honetako 
kideok uste dugu gastuak bikoiztu egin behar liratekeela gutxienez, eta horregatik, hori jarri 
dugu helburutzat 2005. urteko eta hurrengoko aurrekontuetan. 

Azpiegitura-inbertsioei dagokienez, kasu honetan ere urritasun ekonomiko handia dago. 
UPV/EHUk gaur egun defizit handiak ditu irakaskuntzarako azpiegituretan. Defiziton 
jatorria aurkitzeko denboran oso atzera egin behar da, baina aurreko hamarkadan egin zen 
ikasketa-planen erreformak areagotu egin zituen defizitak. Izan ere, testuari jarraituta, 
erreformaren atal garrantzitsuenetako bat unibertsitateko ikasketen alderdi praktikoa 
areagotzera zegoen zuzenduta, baina arlo horretan ez da batere inbertsiorik egin. Haatik, 
enplegua sortzen duten agenteek askotan aipatu duten atal horren garrantzia, eta 
unibertsitateko ikasketek alderdi praktiko handiagoa izatea eskatu dute. Hala izateko, 
unibertsitateko laborategiak eta mintegiak hobeto hornitu beharko lirateke. 

Bestalde, gero eta premia larriagoa da irakaskuntzako maila guztietan tresna informatiko 
eta telematikoak sartzea, ez baitago beste biderik, horrelako tresnak erabiltzea baizik, 
gaurkotasun handiko lan-prozedurez, informazioez eta metodologiez baliatzeko. 
UPV/EHUk informatika-gelak sortuz erantzun nahi izan zion premia horri. Gure iritziz, 
erantzuna ez zen behar bezalakoa izan, benetako premiak handiagoak ziren eta. Beraz, arlo 
honetan ahalegina egiten segitu behar dugu. 

Horrez gainera, erabiltzaile batzuen eskakizunei ez zaie behar bezala erantzun: 
UPV/EHUk, salbuespenak salbu, ez du erraztasunik ematen eskola-orduetatik kanpo 
zeregin akademikoak tresna informatikoak erabiliz egiteko. Gaur egun, baina, ekipamendu 
informatikoa duten gelak guztiz beharrezkoak dira, sasoi batean (eta oraindino ere, 
ezinbestez) liburutegietako ikakurketa eta kontsulta-geletan egiten zena egiteko. 

Esandako horri guztiari behar bezala heltzeko, irakaskuntzarako baliabide materialen 
ebaluazio zehatza egin behar da, eta egoki diren azpiegiturak eta pertsonal teknikoa 
eskuratzeko urratsak egin behar dira, titulazio guztiak egoerarik onenean bidera daitezen. 
Aldi berean, irakaskuntza-proiektuak, sail batekoak zein sail-artekoak, behar diren 
baliabideez hornitzeko prozedura egonkor bat antolatu behar da. Hautagai-zerrenda honen 
iritzian, esandako moduan bideratu behar da irakaskuntzarako azpiegiturak hobetzeko 
politika, eta hobetzeko helburu horren barruan bultzada bat eman beharra dago, irakasleei 
zein Zentro eta Sailei laguntzak zuzenduz. Gainera, politika horren berariazko kapitulu 
batek aintzat hartu behar du irakaskuntza eguneratzeko eta berritzeko proiektuak 
finantzatzea, gaur egun ikerketa-proiektuak finantzatzen diren antzera. 

Irakaskuntza berritzeko proiektuak 
Irakaskuntza berritzeko proiektu deritze ikasketen edukietan edo metodologian 

funtsezko aldaketaren bat sartzeko helburua izanik inplementazioan beren-beregiko 
laguntza behar duten proiektuei. Halako proiektuek irakasgai bat edo elkarrekin lotutako 
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hainbat irakasgai biltzen dute, eta esperientzia luzeko irakasleek zuzendutako talde batek 
eraman behar ditu aurrera. Halako proiektuak aurrera eramateko, era askotako laguntzak 
emango dira, hasi laguntzailez eta pertsonal teknikoz hornitzetik (Unibertsitate-Planean 
aurreikusita dagoen bezala), eta beste unibertsitate zentroren batean egoteko edo 
irakaskuntza-materialak prestatzeko dirulaguntzak emoteraino. 

Irakaskuntza berritzeko proiektuen barruan, leku nabarmena hartuko dute Campus 
Birtuala indartzera bideratutako ekimenek, eta irakaskuntzaren esparru tradizionaletan 
informazio eta komunikazio-teknologia berriak erabiltzea helburu dutenek. 

Irakaskuntzari laguntzeko pertsonal teknikoa 
Orain arte balaibide materialen urritasunaz aritu gara, baina, agian, are garrantzitsuagoak 

eta ondorio kaltegarriagokoak dira gure unibertsitateak irakaskuntzari laguntzeko pertsonal 
teknikoan dituen defizitak. Egiatan, arlo honetako premiak ikerkuntzari laguntzeko 
teknikarietan dauden premien paretsu dira, eta, jakina denez, gabezia horren ondorioz gure 
unibertsitateak AZP/Irakasleria ratiorik txarrenetakoa (agian txarrena) du Europako 
unibertsitate publikoen artean. 

Batzuei gehiegizko kopurua irudituko zaie, baina gure iritziz hurrengo lau urteetan 250 
bat postu berri bete beharko dira, gutxienez, pertsonal teknikoari dagokionez. Horregatik, 
hautagai-zerrenda honen asmoa da Eusko Jaurlaritzarekin negoziatzea zein mekanismo 
erabil daitekeen postu horiek denak sortzeko hurrengo gobernu-aldia bukatzerako. Jakina, 
ezin da baztertu esandako kopurua gorantz edo beherantz aldatzea, baldin eta aurreikusitako 
premiak aldatzen badira AZPko plantila teorikoa zehazten denean. 

Berriro esan nahi dugu guretzat funtsezko arloa dela hau, oso garrantzitsutzat jotzen 
baitugu irakaskuntza ahalik eta modurik egokienean ematea. 

Campus Birtuala garatzea 
Aurreko hamarkadaren amaieran UPV/EHUk aurrera eramandako proiekturik 

berritzaileenetako bat Campus Birtuala sortzea izan zen. Horren bidez, irakasgaiak 
prozedura telematikoen bidez eskaintzen hasi zen. Gure iritziz, hala ere, irakaskuntza-
eskaintza horren garapena ez da bat etorri espero izandakoarekin. Ekimena atera zenean 
aitzindariak izan baginen ere, gaur egun gure inguruko hainbeste unibertsitatek aurrea hartu 
digute. Nolanahi den, gure ustez proiektu honek interes estrategikoa du oraindino, 
UPV/EHUri honako helburu hirukoitz hau lortzen lagunduko dio eta:  

a) Irakaskuntza-eskaintza zabaltzea irakasgai guztietan: enborrekoetan, derrigorrezkoetan, 
hautazkoetan eta aukera librekoetan. Aukera librekoetan, gaur egun eskaintza oso 
mugatua da. 

b) Eskaintza ugaritzea, trukerako unibertsitate-sare nazioartekoetan sartuz. Horrela, 
UPV/EHUk gaur egun bere baliabideak erabiliz esakini ezin dituen edukietara, 
metodologietara eta maila akademikoetara iristeko aukerak emendatu egingo dira. 
Eskaintza honek, gainera, gure unibertsitateak ematen duen irakaskuntzan tokian tokiko 
hizkuntza erabiltzea erraz dezake. 
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c) UPV/EHU gehiago barreiatzea gizartean. Sistema honen bidez, lanagatik edo zeregin 
profesionalengatik bertaratze-eskoletara joan ezin diren ikasleei helduko zaie titulazioen 
eskaintza. Halako egoeran dauden profesionalen artean, askok goragoko mailako 
prestakuntza nahi dute, edo euren prestakuntza osatu egin nahi dute. Oraingoz ez dira 
asko era horretako ikasleak, baina epe laburrean eta ertainean parte gero eta handiagoa 
izango dira, batik bat beheragoko mailetatik unibertsitatera ikasle gutxiago sartzen 
hasten direnean. 

Esan gabe doa honelako proiektu batek hornidura ekonomiko garrantzitsua behar duela, 
Unibertsitate-Planean honi loturiko programak aurreikusi zuen bezala. Hautagai-zerrenda 
honetako kideok, Campus Birtualaren garrantziaz jabetuta, ahalegin berezia egingo dugu, 
proiektuak aurrera egiteko behar dituen baliabideak jaso ditzan. 

Irakaskuntza eta enpresekiko harremana 
Azken urteetan gero eta ikasle gehiagok egiten dituzte enpresa-praktikak ikasten ari 

diren bitartean. Unibertsitate-Planak hainbeste ekimen aurreikusi zuen ikasleentzat mota 
horretako ekintzak bultzatzeko. Gure hautagai-zerrendak garrantzi berezia ematen die era 
honetako praktikei. Horrenbestez, sustatu egingo ditugu, bai praktikak arautuak direnean, 
bai ez direnean. Gure iritziz gure tituludunak lan-merkatuan sartzen laguntzeko tresna oso 
baliagarriak dira. Loturak ere ezartzen dituzte enpresekin, eta hortik harreman egonkorrak 
eta unibertsitatearen eta enpresaren artean bestelako ekimenei heltzeko bultzada etor 
litezke. 

 
Luger 
 

Ikerkuntza 
Gure iharduera ikertzailearen maila hobetu nahian eta horretarako irtenbide 

zehatzak planteatu asmoz, gure taldeak zenbait neurri jakin proposatu nahi ditu. Hona 
hemen neurriok: 

Talde ikertzaileei eman beharreko laguntza  
Talde ikertzaile guztiek beraien modalitate eta lan tresnen araberako laguntza jaso 

behar dute. Unibertsitateko I Plangintzaren bitartez sendotuta dauden eta ekarpen handiko 
talde ikertzaileak identifikatu eta finantziatu izan ziren. Bestalde, UPV/EHUk urteroko 
deialdien bitartez laguntzen die baita sortu berriak diren talde ikertzaileei ere. UPV7EHUko 
Estatuto berriek espreski aipatzen dituzte onartutako talde ikertzaileak, eta aipamen hori 
egiten baldin bada Unibertsitateak beraiei beharrezkoa den laguntza eman diezaien da. 

 

Hautagaitza honek proposatzen du UPV7EHUko talde ikertzaileei bakoitzaren neurri eta 
beharren araberako laguntza proportzionala ematea, horrela baliabideen barneko dispertsioa 
eta finantziazioaren desegonkortasuna saihestuz. Honekin lortu nahi duena taldeek epe 
ertainean beraien iharduera planifikatzeko aukera izan dezaten da. Horrela, maila 
handiagoko talde ikertzaileek laguntza egonkorra jasoko dute, bainan ez dira lehian sartuko 
sortu berriak diren taldeekin, ezta kanpoko deialdietan arrakasta gutxiago duten taldeekin 
ere. Bestalde, talde ikertzaile berriei laguntzeko sendotzeko ekintzak burutuko dira. Ekintza 
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horien helburuak ondoko hauexek lirateke: talde horiei beren lerro ikertzaileetan 
egonkortasuna ematea eta beraien ekoizpen zientifiko-teknologikoaren erakusleak 
hobetzea. 

 
Azkenik, eta UPV/EHU benetan Europako esparru akademikoarekin txertatzeko 

helburutzat duen gure asmoarekin bat eginik, zenbait neurri hartuko dira gure taldeek 
Europar Batasunaren ikertzaile-programetan duten presentzia sendotu nahian. 

 

Ikerkuntzarako azpiegitura 
Azken urteotan, eta Unibertsitateko I Plangintzaren eta FEDER deialdien 

garapenaren ondorioz, zenbait iker-tresna handi lortu dira. Gure Estatutoek adierazten duten 
legez, tresna horiek hain dira handiak eta indartsuak non talde ikertzaile soil baten 
ahalmena biziki gainditzen bait duten. Bestalde, Ikerkuntzaren Errektore-Ordetzak gure 
Unibertsitatearen aurrekontu propioak erabili izan ohi ditu ikerkuntzarako baliagarria diren 
azpiegituraren erosketa ahalbideratzeko. Gure hautagaitzak proposatzen du mota horretako 
azpiegituren erosketarako eta bere zainketarako ematen den dirulaguntzei eustea. 

 
Beste alde batetik, pentsatzen dugu Ikerkuntzarako Errektore-Ordetzak –I+G+b 

Batzordearen laguntzaz- hartu beharko lukeela bere gain zerbitzu informatikoekin edota 
sare telematikoekin lotuta dauden ikerkuntzarako tresneriaren kudeaketa, eta ez, ordea, 
orain arte gertatzen den bezala, Gerentziak. Horrela posible izango litzateke 
finantziaziorako irizpideak homogeneizatzea eta kanpoko erakundeei (batez ere FEDER eta 
GV-EJ) aurkeztu behar zaizkien gastuen ziurtagiriak harmonizatzea. FEDER-i dagokionez, 
eta kontuan harturik aldeko ebaluaketa lortu duten proiektuen % 50a Unibertsitate berak 
finantziatuko duela ziurtatzen duen aldez aurreko konpromezua eskatzen dela, esandako 
konpromezuari eusteko –eta horretarako hola behar izanez gero Unibertsitateko fondo 
propioak erabiltzeko- gure hautagaitzak bere borondate finkoa adierazten du. 

 
Horrezaz gain, proposatzen dugun beste eginbeharra Unibertsitateko I Plangintzak 

ezartzen duen adierazleen sisteman sakontzea da. Horrela, Ikerkuntzarako Zerbitzu 
Orokorrak (SGIker) finantziatuko genituzke, behientzat partzialki, kanpoko erakunde eta 
erabiltzaileei gure zerbitzuak eskainiz.  

 

Pertsonal ikertzailearen berrikuntza eta egonkortasuna 
Azken urteotan, ugariak dira beraien plantilan inongo kide berririk hartu gabe 

gelditu diren  arloak. Hori gertatu da batez ere bi fenomenook bat egin duten kasuetan: alde 
batetik, ikaslego kopuruaren beherakada, eta bestetik, normalkuntza linguistikoa 
helburutzat zuen prozesua amaitutakoan edota prozesu horrek plantilarekiko eragin eskasa 
izan duenean. Egoera honen aurrean ezinbestekotzat jotzen dugu gure Unibertsitateak 
ikertzaile gazteak etenik gabe kontratatzea ahalbideratzen duten programetan, Ramón y 
Cajal kasu, parte hartze handiagoa izan dezala ahaleginak egitea. Helburu berberarekin ere 
proposatzen dugu 1997an UPV/EHU eta Eusko Jaurlaritzaren artean sinatutako bezalako 
hitzarmenak aktibatzea.  
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Guzti hori dela eta, hautagaitza honetako kideok ahaleginak egingo ditugu Eusko 
Jaurlaritzak Ramón y Cajal bezalako eta, ahal bada, ikertzaileentzako baldintza hobeak 
eskainiko dituen programa bat martxan jar dezala. Bainan, horrezaz gain, hitzarmen bat ere 
proposatuko dugu, mota honetako pertsonal ikertzailearen egoera UPV/EHUn egonkorra 
izan dadila ahalbideratzen duena, hain zuzen ere.  

Ikerketarako pertsonal laguntzailearen kontratazioa 
Behin baino gehiagotan aipatu izan ditugu gure Unibertsitateak administrazio eta 

zerbitzuetarako pertsonalaren arloan nozitzen dituen gabeziak. Gabezi horiek benetan 
eskandalogarriak dira ikerketarako pertsonal laguntzailearen arloan. Hori dela eta, 
irakaskuntzarako teknikari laguntzaileen kontratazioa eskatu dugun bezala, ikerkuntzarako 
pertsonal mota honi dagokionez antzeko neurriak ere proposatzen ditugu. Zehazki uste 
dugu SGIkerrako teknikari laguntzaileak kontratatzen jarraitu behar dugula eta zuzen 
zuzenean talde ikertzaileen laguntzarako dauden baliabideei bultzakada garrantzitsu bat 
eman behar zaiela.  

Zientzia eta Teknologiarako Ministaritzak koordinatzen eta finantziatzen duen eta 
azpiegitura zientifiko eta teknologikoarako teknikari laguntzaileak hiru urtez kontratatzea 
ahalbideratzen duen programari dagokionez, gure hautagaitzak modu esplizitu batez berea 
egiten du ebaluaketa positiboa izan duten eskaerak hurrengo urteetan zehar ko-
finantziatzearen konpromezua. Hori lotu daiteke Eusko Jaurlaritzarekin sinatu beharreko 
kontratu-programa baten bidez, edota Unibertsitatearen fondo propioak erabiliz. 

Unibertsitateko Liburutegiari eman beharreko laguntza 
Hautagaitza honek ederki ongi ezagutzen du Unibertsitateko Liburutegiaren 

garrantzia, eta baita ere zentro horrek azken bolada honetan jasan behar izan dituen 
zailtasun larriak. Hori dela eta, gure konpromezua adierazi nahi dugu hurrengo 
Unibertsitateko Plangintzaren barruan ekintza estrategiko berezia burutu dezagun gure 
fondo bibliografikoen hornidura eguneratzeko, bai ohiko formatuetan, zein elektronikoetan. 

Hala eta guztiz ere, funtsezko eginbeharra iruditzen zaigu Liburutegiaren 
finantziazio arazo larriei behin betirako irtenbidea bilatzea, garaiko eskasia eta gorabeheren 
menpean egon ez dadin. 

Euskadiko Behatoki Zientifikoaren sorrera 
Ikerketarako sustatzeko edozein politikak aurrebaldintza bezala eskatzen du inguru 

jakin batean garatzen den iharduera ikertzaileak sortutako “inputs” eta “outpu ts” delakoari 
buruzko informazio zehatza. Informazio hori gure Unibertsitaterako oso garrantzitsua dela 
pentsatzen dugulako, Euskadiko Behatoki Zientifikoaren diseinua eta sorrera martxan 
jarriko dugu. Behatoki honek ziurrazki modu batean edo bestean Unibertsitateko 
Liburutegiarekin egongo da lotuta, eta hori horrela izango da, hain zuzen ere, mota 
honetako iharduerentzako bibliometriaren arloak duen garrantziagatik eta Liburutegiak 
berak ekimen honen zenbait ataletan dagoeneko akumulatu duen esperientzia dela eta. Izan 
ere, Behatoki honek arlo horretako zenbait profesionalen kontratatzea eskatuko du. 

Giza eta Gizarte Zientzien alorreko ikerkuntza 
Giza eta Gizarte Zientzien alorreko ikerlarien artean badago sentsazio oso hedatu 

bat zera adierazten duena, alegia, ikerkuntza sustatzeko banatzen diren baliabideak gaizki 
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banatzen direla eta hori dela eta, aipaturiko jakintza arloetako ikerlariak azpi-finantziatuta 
daudela. Jakina, hau ez da arazo hori behar bezain sakonki aztertzeko lekua, bainan, hala 
eta guztiz ere, ikerlari multzo honen kezkak ez ditugula inolaz ere ahaztu behar iruditzen 
zaigu. Hori dela eta, aipaturiko jakintza arloetako egoera aztertuko duen eta bertako 
ikerkuntza sustatuko duen Zuzendaritza bat sortuko dugu, Ikerkuntzarako Errektore-
Ordetzaren aginpean legokeen Zuzendaritza, hain zuzen. 

Ikerkuntza eta enpresa 
Azken bi legealdietan, talde errektoralak industri alorreko eskariengana 

zuzendutako iharduera ikertzailea sustatzea helburu nagusitzat zuen Errektore-Ordetza 
berezi bat izan ohi du. Horrela, Unibertsitateko ikerketen emaitzak gizarteratzea lortu nahi 
izan da. Gure ustez, bere garaian Errekore-Ordetza honen sorrera erabaki egokia izan zen, 
eta lortutako emaitzek frogatzen dute erabaki honen egokitasuna. Erabaki honi esker, 
enpresekin egindako iker proiektu eta zerbitzuen kontratazioari bultzakada handia eman 
zitzaion, eta guzti honen ondorioz Unibertsitateak bide honen bitartez eskuratu dituen 
baliabideen kopurua eten gabe handitzen joan da. 

 
Egun, Unibertsitateko ikertzaileek badakite ikerkuntza mota hau zeharo 

garrantzitsua dela, bai enpresei ematen dizkien etekin zuzenengatik, nahiz horrelako lanek 
itzulbidean gure ikerketa eta irakaskuntzaren iharduerak hobetzeko ematen dituzten 
aukerengatik. Gure helburua da inongo baldintzarik gabe iharduera hori bultzatzen 
jarraitzea. Izan ere, uste baitugu Unibertsitateari berari eta baita  Unibertsitateak zerbitzen 
duen gizarteari ekartzen dizkien etekinei ezin zaiela inolaz ere muzin egin. Ziur gaude 
UPV/EHU Euskadiko gizarte eta ekonomia sarearen lankiderik onena dela. 

 
Hala eta guztiz ere, behin mota honetako iharduerak eskatzen zuen bultzakada jaso 

eta gero, uste dugu Unibertsitateko ikerkuntza orok antzeko tratamendua behar duela, eta 
berdin da zein modalitatekoa den. Zentzu honetan proposatzen dugu Unibertsitatea eta 
enpresaren arteko harremanetaz arduratzen den Zuzendaritza bat sortzea. Hori, halere, 
Ikerkuntzarako Errektore-Ordetzaren babespean burutuko litzateke, hain zuzen ere, azken 
bolada honetan ageri diren zenbait disfuntzio saihetsi asmoz. 

 
Gure helburua da eragile ekonomiko eta sozialei, eta baita gizarteari bere 

osotasunean ere, eskaini behar zaien jakintzaren transferentzia modu azkar eta eraginkorraz 
ahalbideratzen duten bide guztiak sendotzea eta hobetzea. Horretarako ezinbesteko 
baldintza da OTRIren bitartez burutzen den proiektu mota honen kudeaketa  behingoz 
eraginkortasuneko eta profesionaltasuneko parametroen arabera gauza dadila. Horrezaz 
gain, ez genuke Euskoiker izeneko Fundazioaren existentzia ahaztu beharko. Izan ere, 
berak arlo honetan lan garrantzitsua egin baitu, nahiz eta gaur egun unibertsitario 
ugarientzat guztiz ezezaguna izan. 

 
Gure hautagaitzak Unibertsitatearen baitan sortutako ekimen enpresarialak martxan 

jartzearen aldeko apustua egiten du. Horretarako, eta gai honekin lotuta dauden erakunde 
eta elkarte desberdineko elkarlanean, jarraituko dugu Unibertsitateko Enpresa Mintegien 
bidea bultzatzen, eta hori hiru Campusetan egingo dugu.  
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Beste alde batetik, pentsatzen dugu UPV7EHUk paper esanguratsua eduki behar 
duela gure ingurko parke eta zentro teknologikoen garapenean. Hori dela eta, horrelako 
parkeetan gure Unibertsitateko talde ikertzaileen presentzia eta ihardueraren aldeko lana 
egingo dugu. Helburu hori lortu ahal izateko, ikerketa unibertsitariorako egoitzak 
eskuratzea erraztu behar da parke teknologiko horietan, baita gure ikerlariek erakunde 
ofizialen partetik onartutako I + G zentro eta unitate teknologiko desberdinekiko duten 
mugikortasuna ere.  

Bestelako ekintzak 
Irakasleen sarrera iharduera ikertzailean 

Guztiz beharrezkotzat jotzen dugu irakaslego unibertsitarioak orain arte baino paper 
askoz ere garrantzitsuagoa jokatzea iharduera ikertzaileetan. Arrazoi hori dela eta, 
irakasleei talde ikertzaileetan beraien borondatez sartzeko pizgarriak eskainiko dizkieten 
programak garatuko ditugu, batez ere talde horien barruan beraien dokturadutzako tesiak 
burutu ditzaten. Horretarako, behar izanez gero, irakaskuntzaren zama partzialki gutxitzea 
izango da pizgarri horietariko bat. 

CIDIRak sendotzea 
Beste atal batean azaldu dugun legez, hautagaitza honek proposatzen du 

aurrerantzean CIDIRak Ikerkuntzarako Errektore-Ordetzari atxikita egotea. Horrekin 
batera, aurreko atal desberdinetan aipatu dugun bezala, teknikariak sartzeko eta 
azpiegiturak berritzeko helburutzat duten programak aurrera eramatea ere proposatzen 
dugu. Azken batean lortu nahi duguna da CIDIRak ondorio guztiekin ikerkuntzarako 
zerbitzu orokorrak bezala kontsideratuak izan daitezen.  

Patenteak 
Unibertsitateak patenteak, bere tipoa eta esplotazioaren egoera ekoizpen 

ikertzailearen erakusle bat bezala ulertu behar dituela uste dugu. Hori dela eta, ikerlariei 
aholkuak ematea proposatzen dugu, komenigarria denean emaitzen argitarapena baino 
lehen patentatzearen ohitura har dezaten, baldin eta horrek benetan merezi badu. Epe 
ertainean, gure Unibertsitatea saiatu behar da royalties delakoaren bitartez fondoak 
eskuratzen  eta hori lortzen duten ikerlariek dagokien merezimendua jaso behar dute, beste 
meritu ikertzaileekin gertatzen den bezalaxe. 
 

Unibertsitateko jardueren proiekzio soziala 
Unibertsitateko jardueren zabalpen sozialak alderdi asko dauzka, bertako institutu eta 

sailetan lantzen diren ezagutza-arloen aniztasunaren ondorioz eta baita ere aipatutako 
ezagutzek eragin dezaketen gizarte-arloen ondorioz.. Unibertsitateko jarduerez interesatuta 
dauden eta eragindunak diren esparru sozialak nahikoa zabalak eta anitzak dira, 
horrenbestez arreta eta dedikazio handiaz jokatu behar da arlo honetan. 

 

Formazioa eta ikerketa eta unibertsitate-proiekzioa 
Unibertsitateko proiekzio sozialeko modurik agerikoena, bere ikasketak bukatzen 

dituzten etengabeko ikasleen lan-munduratzeak eragiten duena da. Izan ere garapen 
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kulturala eta ekonomikoari benetako ekarpena egiteak zera eskatzen du: lehenengoz 
formazio-funtzioa jada aipatuta ditugun bikaintasun eta kalitate ezaugarriez jantzia izan 
dadin eta formazio-eskaintza gizarteak agertzen dituen eskaerak asebetetzeko lain izan 
dadin. Baina, gainera, beharrezkoa da ikasgela eta laborategietan erakutsitakoaren eta 
praktika profesionalaren arteko lotura izatea, maila batekoa behintzat. 

Jakintzaren sorkuntzak ageriko eraginkortasun soziala dauka, baldin eta aipatutako 
jakintzak gizarte agenteei eta or-har gizarteari azkar eta zuzen transferitzeko bideak 
gerturatzen badira. Unibertsitateak lan egingo du UPV-EHU-tik bertatik sortutako enpresa-
ekimenak errazteko, campus guztietan enpresa-mintegiak sortuz eta hauen ekitaldiak 
bultzatuz. Kandidatura honek daukan beste helburu bat zera da: UPV-EHU-n enpresen 
presentzia areagotzea, gure unibertsitateko ikastetxeetan “Enpresa -Ikasgelak” sortuz. 
Ikasgela hauen helburua ikaslearen formazioa osatzea da enpresa babeslearen interes-
esparruan burututako lan praktikoen bidez. 

 

Jakintzaren produkzioa eta teknologia gizarterantz hurbiltzea ezinbestekotzat jotzen 
dugu eta horretarako estrategia egokia diseinatuko dugu. Estrategia honen oinarria bertako 
zerbitzua sortzea izan daiteke edo, seguruena, honelako lanak egiten dituen erakunde edo 
enpresa espezializatu batekin konbenioa sinatzea. Honela gure laborategi eta ikasgeletan 
garatzen diren ikerketa-talde eta -proiektuen zabalkunde zientifikoa bultza ahal izango 
ditugu. Ekimen honen bidez komunikabideetara hainbat erreportaje, elkarrizketa eta 
informazio iristea erraztu nahi dugu, gure lan zientifikoari prestigioa emateko eta berau 
gizarteari ezagutarazteko oholtza bat izateko. 

 

Komunikazioa 
Unibertsitatearen defizit kronikoetako bat bere ahalegina gizarteari transmititzeko 

gaitasun eskasian datza: bere jarduera etengabea, eskaintzen dituen aukerak, bere lanaren 
emaitzak eta milaka pertsonen dedikazioak sortzen duen produkzioa ez dira gizartera 
iristen. Gizartearengana iristeko orain arte ez dira erabili informazio, marketing eta 
komunikazio tresna berriek eskaintzen dituzten aukerak, ez behintzat modu profesional eta 
eraginkorrez. Azken urteetan egin diren ahaleginek egoera hau hobetu badute ere, lan hau 
sistematikoki garatzea behar-beharrezkoa ikusten dugu. 

Gainera, esan dugun bezala, oso garrantzitsua da komunitatearen motibazioa eta 
inplikazioa lortzea helburu instituzional berberak konpartitzeko. Helburu hau lortzeko 
komunikazioa oinarrizko elementua da eta, bestalde, komunikazioak berak aldaketa bizkor 
eragiten du. Honela, unibertsitatean komunikazioak dimentsio globala –barruan eta 
kanpoan- lortu behar du; horretarako komunikazioaren kudeaketa integrala bultzatu behar 
dugu. 

Oso garrantzitsua da gizarteari erakundearen irudi erreala eta positiboa transmititzea.. 
Lehenik eta behin transmisio horrek errazten du gure gizarteak bere unibertsitatean egiten 
duen baliabide-inbertsioaren emaitza zein den ezagutzea. Bestalde, gizarte agenteek eta 
hiritarrek unibertsitatearen errealitatea ezagutzeak bestelako erlazioak izatea errazten du, bi 
aldeentzako ondoriozko abantailak sortuz. 
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Esparru horretan modu planifikatuaz eragiteko behar-beharrezkoa da tresna estrategiko 
eta integrala izatea. Tresna honetaz baliatu behar dugu egungo egoera ikuskatzeko, 
hausnartzeko eta gure bi helburu handiak –unibertsitateko kideen arteko kohesioa indartzea 
eta kanporako proiekzioa hobetzea- betetzeko baliabide eta ekimen konkretuak 
proposatzeko. Tresna horrek honakoa izan behar du: UPV-EHU-ko Komunikazio-Plan 
Integrala; berez Plan hau aurreikusita dago 2003-ko Uztailean Gobernu Batzordeak 
baieztatu zuen Plan Estrategikoaren barruan, beraz ez dugu beharrezkotzat jotzen ñabardura 
gehiago eranstea.  

 

Harreman instituzionalak 
 

Denbora joan ahala UPV-EHU-k harremanak sortu ditu beste unibertsitateekin, 
erakundeekin eta kanpoko entitateekin; harreman hauek maila desberdinetan, helburu 
desberdinekin eta motibazio anitzek eragindunak izaten dira. Horregatik unibertsitateko 
kudeaketaren alderdi honek, gizarterako proiekzioarekin lotuta dagoelarik, berezko 
egituraketa behar du. Errektoreak zein errektoreordeek laguntza espezifikoa behar dute arlo 
honetan, horregatik harreman instituzionalak Unibertsitateko Proiekziorako 
Errektoreordetzarekin koordinatuko dira, errektore eta errektoreordeen eskumeneko 
jarduera zuzenak izan ezik. Honela, atentzio berezia eman ahal izanen diogu Euskadiko 
komunitateko beste unibertsitateekin ditugun harremanei zein gurekin lankidetza 
konbenioak sinatu dituzten unibertsitateei, bereiziki Nafarroako unibertsitate publikoari, 
Baionako unibertsitate-ikastetxeei eta G9 deituriko taldeko unibertsitateei. Era barean 
Espainiako eta atzerriko beste unibertsitateekiko harremanak indartuko dira eta Eusko 
Jaurlaritzako saila desberdinekiko, Hezkuntza, Kultura eta Kirola Ministerioarekiko, 
Zientzia eta Teknologia Ministerioarekiko, Unibertsitateen Koordinaziorako 
Kontseiluarekiko, C.R.U.E.-arekiko, e.a.arekiko harremanak egituratuko dira. 

Testuinguru honetan bertan kokatzen dira nazioarteko elkartasun- eta laguntza-
eskuartzeak, Garapeneko Elkarkidetza Planen barruan bildutako ekintzak direlarik. Jarduera 
hauek nazio zein nazioarteko sareak indartzea errazten dute, hala nola UPV/EHU-ko 
Unesco Katedra, Jabego Linguistiko Unibertsalaren euspenerako eratuta dagoena, edo 
Urdaibaiko Ingurugiro Hezkuntza eta Garapen Jasangarrirako Katedra (biak UNITWING 
programan daudenak). 

 

Argitalpen Zerbitzua 
Argitalpen Zerbitzuaren funtzioa lan zientifikoak, kritikoak, artistikoak edo 

instituzionalak ezagutaraztea da. Ikerketa laguntzen du maila guztietan, beste 
erakundeekiko argitalpen trukaketa egiten du eta gure unibertsitatearen argitalpenen 
merkatal zabalkundea errazten du esparru nazionalean zein nazioartekoan. 

Jakintza produktuek unibertsitatea gizartera iristeko bide garrantzitsua osatzen dute. 
Estrategikotzat jotzen dugun zerbitzu honek erakundeak markatzen dituen premia eta 
helburuen arabera lan egin behar du. Honela bada, unibertsitatearen identitate grafiko eta 
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ikusmenekoari dagokionean eta oro har  unibertsitatearen kanporako bultzadari 
dagokionean Argitalpen Zerbitzuak egin dezakeen lana eta joka dezakeen papera aintzat 
hartuko ditu Komunikazio Planak. 

 

Euskal kultura bultzatzeko proiektu espezifikoak 
 

"Amarauna" Proiektua 
Kandidatura honetako kideek proiektu honen bidez Unibertsitateko Institutu bat sortu 

nahi dugu, zeinaren lan- eta eragin-esparrua euskaraz jarduten duten komunikabideak 
izanen baita. Beraz, Institutuaren helburua aipatutako komunikabideak ikertzea, aztertzea 
eta bultzatzea izanen da. 

 

Proiektu honen abiapuntua zera da: UPV-EHU-k, zerbitzu publikoa izanik, Euskadiko 
kultur bizitzaren aspektu nabarmenekin nolabaiteko ardura soziala izan behar du. Benetan 
uste dugu aipatzen ari garen esparru honek, beste batzuek bezalaxe, gizarte-proiekzioa 
duten jarduerak bultzatzeko ezin egokiagoa dela; gainera, aipatzen ditugun jarduera hauek 
erakundearen eta bere kideen onura eragin dezakete. 

Gaur egunean euskara adierazpidea duten komunikabideek, -esparru mugatuetakoek 
batez ere,- hobekuntza handiak jasoko lituzkete izaera formatzailea eta ikertzailea lukeen 
egitura bat balego beraiei laguntzeko. 

Kandidatura hau osatzen dugun kideok sinesten dugu unibertsitateak gizarte premiei eta 
eskakizunei erantzun behar diela, ahal den guztietan sinergia sortzaileak indartuz eta 
martxan dauden proiektuak bultzatuz. Ikuspuntu honetatik “Amarauna” institutuak 
unibertsitateko jakintza arlo desberdinak –komunikazioa, linguistika eta beste esparruak- 
euskarazko komunikazioaren munduko agente aktiboekin –prentsa, ikus-entzunezko 
sektorea, internet- harremanetan jartzeko bilgunea izatea nahi dugu, elkarrekiko lankidetza 
eta elkarren onura sortuz. Noski aipatzen dugun bezalako ekimena interes handikoa izanen 
litzateke esparru hauetan lan egiten duten unibertsitateko profesionalentzat; beraz, argi 
denez, proiektua ez litzateke bakarrik kanporantz proiektatzen den ekimena. 

 

“Universitas” Proiektua 
Bigarren proiektu honek dituen hainbat ezaugarri komunek aurrekoarekin lotzen dute. 

Aurreko hark bezalaxe euskaraz aritzen den euskal kulturaren aspektu nabarmen bati 
dagokio. Baita ere komunikabideen esparruan kokatzen da eta, azkenik, proiektu honen 
jardueratik ageriko onurak ondorioztatuko lirateke bai unibertsitatearentzat bai euskal 
kulturarentzat. 

“Unibersitas” proiektua euskal kulturari eta zientzia eta teknologiari buruzko telebista 
kanal tematikoa sortzean, edo hobeto esanda, sortzeko aukerak baloratzean datza. Kanal 
honen oinarrizko helburua euskal ondare kulturala, zientifikoa eta teknikoa biltzea eta 
zabaltzea izango litzateke. Euskaraz arituko da, komunitate linguistiko euskaldunaren 
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egungo premiei aurre egiteko. Izan ere gaur egun ez dago hau bezalako produkturik gure 
etxeetara iristen den telebista eskaintza anitzean.. Beste hizkuntzetan egon badago honelako 
produkturik, ez ordea euskararen kasuan; badirudi UPV/EHU-ren eskuartzea eragiteko 
esparru ezin hobea dela, beti ere arestian aipatu dugun unibertsitatearen gizarte-ardurari 
heldurik.  

“Amarauna” proiektuari buruz esan dugun bezalaxe, kasu honetan ere bai interes 
bikoitza bateratu egiten da. Argi ikusten dugu ekimen honen jasotzaileen arteko atal 
garrantzitsua, partikularrez ez ezik, unibertsitatearen aurreko ikastetxeak izango liratekeela, 
baina baita ere unibertsitateko komunitate osoarentzat interes handikoa izango litzateke. 
Izan ere ekimen honekin unibertsitateak bere jardueraren emaitzaren atal garrantzitsua 
gizarteratzeko potentzial handiko tresna  izango luke bere esku. Ikastetxe desberdinetako 
ikasleek ere bai euren formaziorako oso baliabide interesgarria izango lukete.  

 

Hau bezalako proiektu baten tamainaz jabeturik, bere garapenerako euskal irrati telebista 
publikoarekiko (EITB) konbenio edo hitzarmenen bat beharrezkoa izango litzatekeela uste 
dugu, eta honen behin-betiko eraketak erakunde publikoaren digitalizazio prozesuarekin 
batera izan beharko luke. 

 

Euskararen erabilpenaren sustapena eta normalizazioa 
Kandidatura honetako kideek UPV/EHU-n Euskararen erabileraren sustapena eta 

normalizazioa bultzatzeko konpromiso tinkoa gure egiten dugu. Konpromiso honek oinarri 
bikoitza dauka. Lehenik eta behin, gure estatutuek jasotzen duten bezalaxe, UPV/EHU-k 
euskararen erabilpena sustatzeko agente aktiboa izan behar du, eta, batez ere, berezkoak 
dituen esparruetan honelaxe jokatu behar duela uste dugu. Eta bigarrenez, euskarazko 
unibertsitate-ikasketei buruz dagoen gizarte-eskakizunari erantzun egokia emateko 
derrigortuta gaudela uste dugu. Eskaera honek, unibertsitate aurreko hezkuntza mailetan 
euskararen erabilpenak izan duen aurrerakuntzaren ondorioa dena, gure ikasgeletara 
datozen gazteen ia erdia euskaldunak izatea eta euskaraz ikasteko interesa adieraztea 
eragiten ditu. Eskaera honi erantzun egokia ematea gizarte-arduraz jokatzea besterik ez 
dela, baina, gainera, gure unibertsitatearentzako lehiakortasun-faktorea dela uste dugu. Hala 
da, euskaraz ikasi nahi duten gazteek geu aukeratzeko arrazoi bat gehiago izanen dute 
baldin eta gure unibertsitatean bakarrik dagoen zerbait eskaintzen badugu (ikasgai-
espektroan dauden salbuespen lokalizatuak aparte utzirik). 

Euskararen Erabilpenaren Normalizaziorako II Plana, 1999.etik indarrean dagoena, orain 
ari da muga jotzen. Gure ustez Plan honen oinarrizko helburuak, salbuespenak salbuespen, 
egoki bete dira. Baina Plan horren helburuak beteta izateak ez du esan nahi euskararen 
erabilpen normalizatua erdietsi denik. Horregatik, jarraikako aurrerapausoak egiteko 
ahaleginetan segitu behar dugu, arestian aipatu dugun euskararen erabilpen normalizatua 
lortu arte. 
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Irakaskuntza-eskaintza  
Goi mailako formaziorako Europako espazioan unibertsitateko ikasketek hartuko duten 

egituraketari buruz dagoen zalantza egoerak, datozen urteetako helburuak markatzeko 
zuhurtziaz jokatzera behartzen gaitu. Horregatik, Euskararen Erabilpena Sustatzeko III. 
Plana sortzea baztertzen ez badugu ere, agian zuhurragoa izanen da euskarazko ikasgaien 
eskaintza gehitzea, orain arte jarraitutako erritmo berari eutsiz, bere garaian II Planean 
onartutako irizpideak erabiliz eta helburu hurbilei lehentasuna emanez. Honela, enborrezko 
ikasgaiei dagokienez orain arte bete gabe dugun % 15-ari  aurre egin beharko genioke, eta 
baita ere ezarri berri diren tituluen enborrezkotasunari. Hautazkotasunari dagokionez 
enborrezkotasunarentzat proposatzen dugun gehiketa baliokidea ezartzea aurreikusten 
dugu.  

Edonola ere argi utzi nahi dugu ikasketen egituran edo tituluen katalogoan ezarri nahi 
den edozein aldaketak euskarazko ikasketen akomodaziorako proiektu batek lagundurik 
etorri behar duela, izan daitezkeen aldaketen ondorioz euskarazko ikasketen presentzia 
inolaz ere ez murrizteko, ez erlatiboki ez absolutuki. Zuhurtasun honek ez dagokie bakarrik 
gradu ikasketei, baizik eta Master motatako garaduondokoei eta arlo jakin batzuetako 
Doktoradutzakoei ere bai. 

Lanpostu elebidunen dotazioa orain arte jarraitutako erritmoari hurbildu behar zaiola 
uste dugu; haatik, beharrezkoak diren lanpostuen % 50 bakarrik finantzatu behar da dotazio 
berrien bidez. 

Hizkuntza planifikazioari dagokion gure lehentasunetako bat Euskara Institutua 
indartzeko hasitako prozesua bultzatzea da. Euskarazko irakaskuntza behar duen laguntza 
dela medio ekimen hau lehentasunezko jardueratzat jotzen dugu. Hona gure proposamena: 
euskarazko testuliburuen edizioa gehitzea eta, oro har, gaur egun Euskarazko Institutuak 
eskaintzen dituen zerbitzu guztiak indartzen jarraitzea. 

 

Administrazioa eta zerbitzuak 
Arlo honetan behar beharrezkoa da gogoan izatea euskararen erabilpenaren 

normalizazioa Euskararen Erabilpenaren Normalizaziorako Oinarrizko Legea garatzen 
duten dekretuek arautzen dutela. Aipatutako dekretuak Eusko Jaurlaritzaren Politika 
Linguistikorako Kontseilariordetzak indarrean jarriak dira. Dekretu hauen araberako 
prozedura honakoa da: lanpostu bakoitzari profil linguistiko jakin bat eta berau kreditatua 
izateko behar duen data egokitzen zaizkio. 

Honenbestez, markatutako helburuak lortzeko bidea administrazio eta zerbitzuetako 
pertsonala euskaraz gaitzea da. Horretarako IVAP-ekin beharrezkoak diren konbenioak 
sinatzen jarraituko dugu eta, langileak euskara ikastera joan ahal daitezen, gaur egun egiten 
den bezainbesteko ahalegina eginen dugu liberazioei eusteko (partzialei zein osokoei). 
Ahalegin bera egingo dugu ere bai liberazioa profila linguistikoa kreditatzeko beharrezkoa 
ez bada ere (betetzen ari den lanpostua kreditatzeko nahitaezko data egokiturik ez 
dagoelako). Beste esparru batean euskara ikasteko prozesuaren ebaluazio zuhurra egiteko 
konpromisoa hartzen dugu, arrakasta eragiten duten faktoreak identifikatzeko eta 
errendimendua hobetu dezaketen neurriak hartzeko. 
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Nazioarteko harremanak 
 

Guk hurbildu nahi dugun Unibertsitateari ezarri diogun identitatearen ezaugarrietako 
bat, euskal unibertsitatea deneko baldintzatik abiatuta, goi mailako prestakuntzaren espazio 
europarraren barne izan behar du eta munduari irekita dagoen unibertsitatea. Horrela, 
hautagaitza honen bidez arreta gehien izango duen alderdia nazioarteko harremanak izango 
dira. Horregatik, hautagaitza honek, eremu desberdinetan nazioarteko harremanak 
indartzeko, Errektoreordetza espezifiko bat eratuko du. Errektoreordetza honek, 
unibertsitate elkartearen harremana europar eta mundu osoko unibertsitateekin sustatzea 
izango du helburu nagusia. Horretarako, mota desberdinetako ekintzak burutuko dira 
hizkuntza-aniztasuneko irakaskuntza sustatzeko, ikerketa jardueraren  internalizaziona, 
ikasleria eta irakasleriaren mugikortasuna, eta garapenaren lankidetza. Gure unibertsitateko 
nazioarteko proiekzioaren erronka garrantzitsuenetako bat, Boloniako Adierazpenaren 
ondorioei dagokienak dira, eta goimailako prestakuntzaren europar espazioaren ondorengo 
egitura. Kontutan hartu behar da, aipatutako europar espazioaren egituraren helburua, ikasle 
eta langileen mugikortasunari oztopoak ezabatzea dela, EBko biztanleei aukera berdinak 
emanez, edonon aurkitzen direlarik ere. 

 

Ikerketa jardueraren ikuspuntutik, nazioarteko harremanak, kasu gehienetan, 
irakaslegoriaren aldetik sortu dira. Harreman hauek lankidetzaren inguruan eman dira 
herrialde desberdinetako ikerketa taldeen artean edo teknika eta ezagutzara modu zuzenean 
sartzeko gisa bezala. Ideia hauek interes handikoak direla ulertzen dugu; horrela, laguntza 
espezifikoen bidez eta herrialde desberdinetako taldeen bitartez garatutako proiektuetan 
parte hartzen duten ikerketa taldeei lagunduz suspertuko ditugu. Modu berean, kanpotik 
datorren irakasleriaren egonaldia ere bermatuko dugu. 

 

Irakaskuntza beste hizkuntzetan 
 

Hautagaitza hau ziur dago, gure unibertsitatea goimailako prestakuntzaren europar 
espaziora barneratze efektiboa gertatzeko, natura desberdina duten neurriak hartu behar 
direla. Neurri horien artean, uste dugu, leku berezi bat izan behar dutela ikasleriaren 
mugikortasuna erraztu eta suspertzen duten haiek. Horregatik, apustu egiten dugu 
hizkuntza-aniztasunaren unibertsitatean eta beste europar hizkuntza batzuk barneratzea 
proposatzen dugu, unibertsitate hezkuntzan hizkuntza erabilgarri bezala. Modu horretan, 
gure ikasgeletara beste herrialdetatik etorritako ikasleriaren barneratzea erraztuko dugu, eta 
bide batez, gure ikasleei tresna egoki bat eskaintzen diegu beste unibertsitate batzuetara 
mugitzeko. 

 

Neurri hauen efektu erantsi bat, gure ikasleriaren prestakuntza idiomatikoa hobetzea 
litzateke. Beste hizkuntza batzuk ikastea, pertsonen prestakuntza kulturala eta 
demokratikoan inbertsioa egitea da, gaitasun linguistiko sendoa izateak, gero eta 
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konpetitibo eta irekia den lan munduan, plus bat bermatzen baitu. Guretzat, UPV/EHUk 
gerora jokaera eremu garrantzitsu bat du, hain zuzen, gaur egun garatu gabe dagoena. 

 

Guzti horregatik, gure taldean hurrengo ekintzak garatzea eta lantzea proposatzen da: 

 

• Unibertsitate-zentro desberdinetan hizkuntza interes eta eskaeren ikerketak egitea. 
Lortutako emaitzen arabera, hurrengo neurriak honelakoak lirateke: 

• Ingelesezko ikasgaien eskaintza mugatu baten diseinua, ereduzko proiektuekin hasiz, 
eta UPV/EHUko gai den irakasleria emana eta, kasu berezi batzuetan, kanpoko 
irakasleak ekarriz. Ikastaro horietan parte hartzen duten ikasle nahiz irakasleentzat 
pizgarri sistema egokia ezarriko da. 

• Hizkuntza desberdinetan -bai informatzeko izaerarekin, bai zientzia izaerarekin- 
emandako hitzaldiei laguntza, eskari nahikoa dauden Zentruetan. 

• Laguntzak idatzitako lanentzat, tesinentzat, karrera amaierarako lanentzat edo beste 
hizkuntzetan egindako tesi lanentzat. 

 

Ikasle-Irakasleen mugikortasuna 
 

Prestakuntzaren eremuan, nazioarterako irekierak, xede bikoitza bete nahi du. Alde 
batetik, ziur gaude unibertsitate prestakuntzari on egin diola beste kultura eta unibertsitate 
sistemak ezagutu eta bertara sartzeak. Beste alde batetik, edozein herrialdetatik datorren 
ikasleriak duen aukera gure ikasgeletara sartzeko, aberastasuna eta mestizai kulturala 
suposatzen du. Hausnarketa hauek baliogarriak dira bai ikasle bai irakasleentzat, nahiz eta 
mugikortasunaren ondorio praktikoak desberdinak izan talde bakoitzarentzat.  

 

Gaur egun, UPV/EHUk ikasle eta irakasleen mugikortasuna bultzatu eta errazteko 
objektua duten programa desberdinetan parte hartzen du. Hautagaitza honek gure ikasleak 
eta irakasleak programa horietan parte hartzea bultzatzea du helburu. Arrazoi hau dela eta, 
prestakuntza ekintzak beste hizkuntza batzuetan burutzeko, proiektu pilotu bat garatzea 
proposatzen dugu. Modu horretan, ikasleria eta irakasleriari trebakuntza hobeagoa emango 
zaiola ulertzen baitugu eta gerora, nazioarteko mugikortasuna duten programetan parte 
hartzea errazteko baitu. Nazioarteko programetan parte hartzeko eta bertan egotearen 
laguntza bezala, gure unibertsitatean ikastea erabakitzen duten atzerritar ikasleentzat 
zuzendutako ekintzak antolatzea ere dugu helburu. 
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Doktoregoak Latinoameriketan 
 

UPV/EHUren nazioarteko proiekzioa garatu daiteke, gainera, ikasleria eta 
irakasleriaren mugikortasunari bultzada emateko beste bide desberdin batzuen bitartez ere. 
UPV/EHUko ikasleek hainbat alditan gure herrialdeak duen garapenaren azpitik dauden 
herrialdeekiko bokazio solidarioa erakutsi dute. Gure ikasleen bokazio solidarioa modu 
egoki batean asetzeko eta, modu horretan, izaera hori erakunde berari emateko, Doktorego 
Programak eskaintzea da, horretarako behar diren Akordioak sinatu ostean. Goi-mailako 
prestakuntzan gabeziak dituzten herrialdeetan, profesionalen prestakuntza eta kualifikazioa 
suspertzen duen edozein ekintza burutu ezkero, onuragarri izango zaie. Baina, euskal 
gizartearen onerako ere bada, sortzen diren loturek ondorio positiboak izango baitituzte epe 
luzera. 

 

Doktorego Programak azken urteetan ematen joan dira eta interes handiko esperientzia 
bat dela baieztatu dezakegu. Horregatik, horrelako ekimenak bultzatzen jarraitzea 
proposatzen dugu. 

 

Garapenaren lankidetza 
 

2001. urtearen bukaeran, eta ekintza hau I Unibertsitate Planaren barneratu zela eta, 
Garapenaren Lankidetzarako Bulegoa sortu zen. Aurreko atalean aipatutako komunitate 
unibertsitariaren espiritu solidarioan oinarrituta sortu zen. Esperientzia positiboa izan zela 
esan daiteke, nahiz eta bulego honek aurrera eramaten dituen funtzioak eta lanak hainbat 
faktoreengatik mugatuak izan, aipamena merezi duenetako bat aurrekontu eskasean datza. 

 

Hurrengo urteei begira, hautagaitza honek, ondoren laburtzen ditugun, neurri batzuk 
hartzea proposatzen du: 

 

• Bulegoak finantziaketa egonkor eta ziurra izan behar du, hain zuzen kontratu 
programaren menpe ez dagoena, finkatua dagoen ekimen bat delako. Helburuak 
betetzeko, finantziaketa iragankorra eta baldintzatua, programa zehatz batzuen 
garapenean mugatu behar da. Hain zuzen ere, pertsonal teknikoak, kualifikazio 
handiarekin, bere egonkortasuna bermatua izatea eskatzen du. 

• UPV/EHUren funtsen %0,7aren erabilera lankidetza programetan eta helburu honetan 
lagundu nahi diren ikasleen matrikuletan. 

• Egoera onean dauden baina erabiltzen ez diren material desberdinak (ikasketa, ikerketa 
etab.) bidaltzeko burokrazia-administrari arazorik ez sortzeko, bideak sortuko dira. 

• Eusko Jaurlaritzarekin (Lankidetza Zerbitzua) harremanak izatea, GKEak parte hartzen 
duten laguntza deialditan parte hartu ahal izateko lankidetza proiektuetan. 
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Euskadi/Akitania/Nafarroa hitzarmen nagusiaren harremanak 
 

Hautagaitza hau bultzatzen dugun kideen artean garrantzitsua ikusten dugu beste 
unibertsitate eta ikasketa eremuekin harremanak sakontzea. Hain zuzen ere, Euskadi, 
Nafarroa eta Akitania Erkidegoen artean lankidetza ekintzak bultzatuko ditu hauen artean 
sortutako konbenio markoaren barruan. Guri dagokigunez, UPV/EHUk, Erkide horietako 
unibertsitate eta unibertsitate Zentroen artean koordinazio organo bat eraikitzeko aukera 
aztertuko du. Organo honen helburuak interes bereko proiektuak sustatzea eta eskaintza 
dozente osagarriak koordinatzea dira. 

 

Zentzu honetan, gure helburua, titulazio bikoitza lortzeko aukera bultzatzea da, horrela 
UPV/EHUko ikasleriari mesede egingo baitio. 

 

Lankidetza egiteko beste gai bat euskara da; unibertsitate irakaskuntza euskaraz ematea 
eta ezagutzaren eremu desberdinetako irakasleria elebidunari euskarazko prestakuntza 
ematea, hain zuzen. Lankidetza honek UPV/EHUri mesede egin diezaioke, hiru 
Erkidegoetan unibertsitate ikasketak euskaraz burutzen dituzten gazteen kopurua handituz, 
baitoa eta gure unibertsitatea da irakaskuntza osoena eskaintzen duena. 

 

Azkenik, unibertsitatera datorren ikasleria gero eta txikiagoa dela ikusiz, uste dugu, 
titulazio batzuk ematearen bideragarritasuna (jarriak edo jartzeko daudenak) arriskuan jarri 
daiteke tituluen eskaintza handia sortzen bada. Baldintza hauetan, ingurune geografiko 
berdina duten unibertsitateen arteko lankidetzak onura garrantzitsuak ekar ditzake. Horrela, 
ikasketa eskaintzak izaera osagarria har dezake, unibertsitate bakoitzeko erabilera 
eraginkorragoa ahalbidetuz. Planteamendu hau 3. zikloko ikasketetara eta berezko 
tituluetara eraldatu daiteke eta kasu guztietan (ikasketa arautuak eta ez arautuak) 
komunikazioaren teknologia berrien erabilerak lana erraztu dezake. 

 

Komunitate Unibertsitaria 
 

Unibertsitateko hiru talde handienak, ikasleria, irakasleria eta administrazio eta 
zerbitzuetako langileria, unibertsitatearen helburuak betetzean parte hartzen dute, 
prozesuetan eragileak izanez. Gainera, gobernu programa hau inspiratzen duten oinarrien 
adierazian, talde hauen aipamena egin da eta proiektu honetan berauen inplikazioa 
beharrezkoa da. Honetaz gain, talde guzti hauek proiektu honekin eta talde bakoitzari 
dagokion paperarekin gustura sentitu behar dute. 
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Aurrekoa esanda, unibertsitateko Gobernu taldea eta Komunitate Unibertsitariko kideen 
arteko harremanen oinarriak elkarrizketan, gardentasunean eta korrespontsabilitatean 
oinarritu behar direla ulertzen dugu, eta beraien artean komunikazio egokia eman behar du. 

 

Kontutan izanik talde bakoitzak erakundearekin duen harreman desberdina dela, kasu 
guztietan ezin daiteke hitz egin ekintza mota berdinetaz; hau dela eta, ekintza bakoitza 
modu berezian aurkeztuko da. Aipatu behar da, kasu guztietan, helburua bera dela, aurreko 
paragrafo batean azaldu den bezala. 

 

Izaera orokorreko ekintzak 
 
Gobernu organo eta komunitate unibertsitariaren arteko komunikazioa 

 

Lehen aipatu dugu unibertsitateko kide guztien arteko komunikazio egokia eman behar 
dela. Giro horrek handiagoa izan behar du gobernu organoko kide eta gainontzeko kideen 
artean. Horregatik, komunikazio hori hobetuko duen mekanismoak arbitratzea proposatzen 
dugu; horretarako posta elektroniko zuzena erabiliko da Errektore, Canpusetako 
Errektoreordea  eta unibertsitari guztien artean. Prozedura honen bitartez ziurtatzen dugu 48 
orduren epean, erantzuna emango zaiela planteatzen diren galdera, kontsulta eta kexuei, 
ahal den heinean. 

 

Bizitza, lan egoera eta unibertsitateko Canpusetara sarrera 
 

Unibertsitate ikasleek, lana edo ikasketak garatzen duten espazio fisikoa eta bere 
inguruetan igarotzen dute denbora gehien eta beraien bizitzaren zati bat bertan ematen da. 
Hau dela eta, garrantzitsua da lana eta ikasketak ahal den baldintza onenetan garatzea, 
osasuna, bizitzeko egokitasuna eta erosotasuna beharrezkoak baitira.  

 

Beste alde batetik, inguruarekin ondo doazen bizitza ohitura eta lana izan behar denaren 
iritzi bat dago gizartean. Honekin batera, kontutan izan behar da, UPV/EHUn kontaezinak 
diren ekintzak garatzen diren erakunde handi bat dela, ekintza hauek inguruan eragin 
negatiboak sortu ditzazkete gainera. Eragin hauek, gainera, unibertsitate ikasleen osasun eta 
ongizatean nahi ez diren ondorioak izan ditzazkete eta erakundearentzat ondorio 
ekonomiko txarrak. 

 

Aurreko guztiarengatik, talde honek, Unibertsitateko Canpus eta Ikastetxeetan, 
Bizitzeko Egokitasuna eta Ingurunearen Hobekuntza Programa baten elaborazioa eta 
praktikan jartzea proposatzen du. Kontestu honetan, garrantzitsua iruditzen zaigu EAEko 
hainbat ikastetxe publikotan eguzki-xaflak ezarri direla energia elektrikoaren 
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hornikuntzeko. Arrazoi honegatik eta jakinik UPV/EHUko ikastetxeek horretarako 
baldintza arkitektoniko egokiak dituztela, hautagaitza honek egoera hau balioztatuko du eta 
Eusko Jaurlaritzaren, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak aurrera eramandako 
ekimen hau, unibertsitateko eraikuntzetan jartzeko ahalegina egingo du. 

 

Bizitza egokitasunaren baldintzak kontutan hartuz, handituz doan fenomeno bat 
kontutan izan behar dugu, hain zuzen ezintasunen bat duenaren pertsonaren sarrera egokiak 
Unibertsitatera. Talde hau unibertsitateko ekintza guztietara barneratzen doan bezala, 
unibertsitateko arduradunek kontutan hartzen dituzte. Aipatu behar da, azken urteetan 
aurrerapauso handiak egin direla zentzu honetan. Hala ere, lanean jarraitu behar dela 
pentsatzen dugu, erraztasun gehiago emateko unibertsitateko ekintzetan parte har dezaten. 

 

Aipatutakoaz gain, unibertsitateko ikasleen ongizatean eragin dezakeen elementu bat 
Canpusetara iristeko garraioa da. Canpusetara heltzeko egoera bakoitza diferentea da. 
Baina, kasu batzuetan arazoa izaten da, gainera inguruan ondorio negatiboak ezarriz. 
Sarbide zaila duten Canpusetan garraio partikularraren erabilera gehiegizkoa da eta honek 
arazoak sortzen ditu aparkaleku eskasa dagoelako eta trafikoa pilatzen delako. Horregatik, 
hautagaitza honek, dagokion administrazio publikoekin (Udaletxe, Foru Aldundi) behar 
diren gestioak egiteko konpromezua hartzen du, Canpusetarako garraio sistema egoki bat 
diseinatzeko (egutegia, maiztasuna, ibilbidea eta zerbitzuen kalitatea), garraio 
partikularraren erabilera murrizten lagun dezan. 

 

Kirol eta kultura jarduerak 
 

Hiritarren formazio integralaren ikuspuntutik, kirol praktikak eta produktu kulturalen 
erabilerak eta gozamenak duten garrantziaren inguruko erreferentziek leku komun bat 
osatzen dute. Horregatik unibertsitateko arduradunek aspaldidanik kontutan hartu dituzten 
jarduera motak dira.  

 

EHU/UPV bere Canpus guztietan kultur eskaintza anitza eta erakargarria burutzeko gai 
izan da, unibertsitateaz kanpoko erakundeek onetsitako eskaintza gainera. Kandidatura 
honek eskaintza kultural hauek sustatzen jarraitzeko asmoa du. Izaera ezberdineko kultur 
elkarteen sorrera babestuz eta lagunduz, bere kideen artean sormen eta espresio artistiko 
nahiz kulturaleko partehartze aktiboa indartzeko aukerak ebaluatuz. 

 

Hautagaitza honetako partaideok arlo honen egungo egituraketak hainbat nahasmen 
ekar ditzakeela pentsatzen dugu. Ikasleria da jarduera mota hauen hartzaile nagusiena 
(nahiz eta bakarra ez den). Bestalde, Ikasle Kontseiluek arlo honetan jarduera handia garatu 
ohi dute baina hauek ordea ez daude koordinatuak gainontzeko jarduera kulturalekin. 
Aurreko guztiagatik, Canpusetan jarduera kulturalen kudeaketa modu autonomoan 
burutuko da (orain arte bezala Bilbokoa bereiztuz), beren arduradunak Ikasleriaren 
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Errektoreordetzaren menpe egongo direlarik, - Zentro  batzuetan lan egiten den moduaren 
antzera-  hauetan Ikasleriaren Zuzendariordeak edo Errektoreordeak jarduera kulturalen 
ardura izaten dutelarik.  

 

Kirol-jarduerei dagokienean, UPV/EHUren aldetik bultzada jaso dute azken urteetan. 
Bultzada honek, unibertsitarioen kirol-instalazioen erabilpenaren hazkundea (propioak eta 
konbenio bidezkoak), xapelketa ezberdinetan UPV/EHUko kirolarien presentzia 
kualifikatua ekarri du. Beste arlo batzuetan bezala, hemen lortutakoak ez du jarrera 
konformista bat suposatu behar. Horretarako, orain arte garaturiko bideak mantentzeko 
asmoa dugu eta gainera langile egokiak hartuko ditugu. Egokitzapen hori egin gabe orain 
arte lortutakoa galtzeko arrisku handia dago. 

 

Kontziente gara, kirol praktika eroso eta egoki baterako beharrezko diren neurriak 
kontutan hartuz egin behar dela Canpusaren garapena. Horregatik, arlo honetan dauden 
proiektuak osatu egingo dira eta instalazio hauen handiagotzeko aukerak aztertuko dira. 

 

Unibertsitate-komunitateari eskainitako Zerbitzuak 
 

Orientazio Psikosexualeko bulegoaren esperientziak balorazio positiboa merezi du. 
Hautagaitza honek, aukerak ebaluatzeko asmoa du eta bere kasuan  diagnostikorako, 
orientaziorako eta arazo anitzetako  egoerak bizi dituzten pertsonen laguntzarako 
Zerbitzuen sorrera bultzatzeko  asmoa ere. 

 

Modu berean, diagnostiko, orientazio eta laguntza  zerbitzuak sortzeko aukerak 
baloratuko ditugu. Anorexia-bulimia, genero indarkeria, estresari aurre egitea, sexuagatiko 
diskriminazio egoerak eta droga kontsumoa bezalakoa arazoak dituzten kasuak tratatzeko 
asmoa dugu. Egokia iruditzen zaigu ere hemen aipatzea, beste unibertsitate batzuetan, New 
York Universityn gertatzen den moduan, hirugarren zikloko ikasleek artatutako zerbitzuak 
izaten direla. Beti ere arazoaren eskuartzean aditua den irakasle baten ikuskapenarekin. 

 

Unibertsitateko Konekta zaitez 
 

Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak, orain dela urte batzuk 
SPRIren bitartez, hiritarrak Internetera konektatu ahal izateko eta prozedura telematikoen 
bidez informazioaren gizarteak eskaintzen dituen zerbitzuetara sarbidea izateko anbizio 
handiko programa bat jarri zuen martxan. Programa hau modalitate ezberdinen bidez 
garatzen joan da helburu anitzak lortu asmoz. 
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Bestalde, unibertsitateko partaide askok erraztasun hauen gabezia du, batez ere 
ikasleriak. 

 

Alferrikakoa litzateke guztiek eta ikasle bakoitzak bere ordenagailu propioa eta 
ondorioz dagokion sarearen konexioa izateak duen garrantzia defendatzea. Baina uste dugu 
defendatu daitekeela eta horrela egingo dugu Konekta zaitez programako arduradunen 
aurrean, interes sozial handikoa baita unibertsitateko kideak izatea teknologia hauen 
puntako erabiltzaileak. Horregatik,  bereziki unibertsitate – kolektiboari zuzendua egongo 
den programaren modalitate berri baten irekitzea proposatuko dugu; aparailu hauen 
eskuratzea benetako baldintza abantailatsuetan egiteko modua aurkituko dugu. 

 

Ikasleak 
 

Informazioa eta argibideak 
 

Ikasleriaren informazio eta orientazioaren arloan Unibertsitateko Orientazio Zerbitzua 
(UOZ) sortu zen bere garaian. Unitate hau, unibertsitateko ikasleei  aspektu anitzen 
inguruko informazio  eta orientazio integrala eskaintzen dien zerbitzua da. Hautagaitza 
honetako partaideek, UOZak bere sorreratik, ikasleriak sarbide duen informazio zerbitzua 
hobetzen lagundu duela ulertzen dugu. Hala ere, zenbait nahasmen eta hutsune ikusi izan 
dira, batez ere zerbitzu honek bere gain hartzen dituen zereginen aniztasuna dela eta,  baita 
Ikasle Kontseiluekin sortzen den funtzioen gainjartzea dela eta, azken hauek informazio 
lanak ere burutzen baitituzte. Hemen azaldutako arrazoiak direla eta, hautagaitza honek 
orientazio eta informazioaren aparteko hiru unitate sortzea proposatzen du; hiru unitateak 
Ikasleriaren Errektoreordetzak koordinatuak egongo dira.  

 

Alde batetik, oinarrizkoa ikusten dugu ikasleriak ahalik eta informaziorik onena 
edukitzea unibertsitatera sartu aurretik. Egia da eremu honetan ahalegin handiak egin direla 
baina egun oraindik ez da lortu ikasleria bere hautaketan orientatzeko informazioaren 
kalitate maila egokia. Eta gure iritziz, oso hautaketa garrantzitsua da, beranduago datozen 
zailtasunak askotan beharrezko informaziorik gabe egindako hautaketa baten ondorio 
baitira. Guzti horregatik eta helburu horrekin, Unibertsitate – aurreko Orientazio Zerbitzua 
sortu beharra dagoela pentsatzen dugu. Zerbitzu honek, “Ikasleriaren erakartze Programa” 
landu eta garatuko du. Horretarako ikus-entzunezko materialaren prestaketarako nahiz 
Zentroen promoziorako inprimakiak sortzeko laguntza espezifikoa jasoko du. Unitate 
honek ardura hauek  izango ditu bere gain: Ikasleriaren Aretoaren presentzia antolatzea, 
Bigarren mailako Irakaskuntza Zentroei eta Guraso Elkarteei unibertsitateko eskaintzak 
egitea eta UPV/EHUko informazioa iraunkorki kultur etxeetan, udal bulegoetan eta abar 
egoteko informazio sare baten ezartzea. 
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Bestalde, egungo UOZ unibertsitate barneko informazio zerbitzua izatera pasako 
litzateke, Zentro guztietan egoitza batekin eta bertako bekadunak dagokion Zentroko Ikasle 
Kontseiluarekin koordinatuak egongo direlarik. Modu honetan, beharrezko ez diren 
bikoiztasunak, akatsak eta banatzen den informazioen ezberdintasunak ekidingo dira. 

 

Azkenik, iruditzen zaigu ikasleria merkatu laboralean sartzeko erraztasunak emango 
dituen unitate edo egitura baten falta, egun gure unibertsitateak duen gabezi bat dela. Egia 
da EHU/UPV, lan-kontseilu eta Egailanen arteko adostasun bat badagoela, zeinaren bidez 
ikasketa ezberdinetako tituludunen lan-egoeraren inguruko ikerketa bat burutzen baita 
urtero. Bistakoa da interes handiko informazioa dela hau, gure estatuko lan egoeraren 
errealitatea jasotzen duten beste bide batzuek osatzen dituena gainera.  Hala ere, gure ustez, 
ez da nahikoa informazioa eskutan izatea, beharrezkoak dira tituluduna laguntzeko beste 
jarduera mota batzuk lantzea eta hauek modu koordinatuan burutzea antolamolde berean. 
Arrazoi honegatik, Lanean Txertatzera Laguntzeko Zerbitzuak sortzea proposatzen dugu. 

 

Tutoretza arreta 
 

EHU/UPVen tutoretza lanak ikuspegi oso murriztailetik bideratu izan dira, kasurik 
gehienetan ikasleak matrikulaturik dauden ikasgaiko lanen inguruko aholkularitzarekin 
erlazionatutako alderdiei lotuta baitago kasu askotan; azterketen aurreko kezken inguruko 
azalpenei lotutako kontsultak ere hor sartzen dira. Baina aholkularitza orokorrarekin 
erlazionatutako beste jarduera mota baten gabezia nabari da eta  batez ere ikasleriak 
lehenengo aldiz Zentrora sartzean, unibertsitate-ingurunera egokitzeko dituen zailtasunak 
kontutan hartuta. Beste unibertsitate batzuetan praktika hauek ohikoak dira eta irakasleak 
burutu beharreko lanak bezala kontsideratzen dira. 

 

Akademikoak diren jarduerak alde batera utziz eta ikasleriaren arreta pertsonalizatua 
lortzeko helburuarekin eta unibertsitate-ingurunean egokitzeko erraztasunak emateko 
asmoekin, hautagaitza honetako partaideok pertsonalizatua den eta irakasleen ardurapean 
egongo den tutoretza programa  garatzea proposatzen dugu. Programa hau UOZekin 
elkarlanean burutuko litzateke eta bere jarduera-esparruaren barruan. Egokia ikusten den 
proportzioan beren irakaskuntza jarduerari lan hau egotziko irakasle bakoitzari eta honela 
honen partehartzea sustatuko da. 

 

Arreta administratiboa 
Ikasleriaren kudeaketa nahiz arretarako tresna berriak sartzeak Idazkaritzako izapideak 

errazten ditu, erantzun denbora mozten du eta, orokorrean, prozesuak sinplifikatzen ditu. 
Eremu honetako aukerak asko eta ongi aztertu behar dira, eta administrazio zerbitzuetara 
ikasleria hurbiltzea erraztuko duten tresna berriak garatu, burutu beharreko gestioak erraztu 
nahiz denbora laburtu, eta oraindik jarraitzen duten ilara luzeekin behingoz amaitu behar 
dira. Egia da azken urteetan alderdi honetan aurrerapenak burutu direla, baina hala ere 
beharrezkoa iruditzen zaigu ikasleriak gestio ezberdinak burutu ditzan erraztasunak jartzea, 
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hala nola, matrikularen formalizazioa, ahal den neurrian ikusten diren arazoak ekidinez eta 
informazioaren nahiz komunikazioaren teknologia berriek ematen dituzten aukerak 
aprobetxatuz. Batez ere, eta matrikularekin erlazionatuta zehazki, badaude egon ere, hobetu 
daitezkeen zenbait alderdi: 

 

a) Egutegi eta ordutegi zorrotz batzuei loturik ez egotea 

 

b) Matrikula burutzeko enklabe jakin batekiko dagoen loturaren ezabapena edo 
arintzea. 

 

Automatrikula Internet bidez egiteko aukera emango duen sistema baten ezarpena 
martxan jartzea da, proposaturiko neurri bat. Honela matrikulazio epea luzatzen da 
matrikulazioa burutzeko Zentro fisikora joan beharrik ez da gertatuko, ordutegi zehatzik 
jarraitu beharrik ere ez, eta ikasleriak ikasgai batekiko edo bestearekiko dituzten 
preferentziak ebaluatu ahalko ditu. 

 

Bide honetatik matrikulazioa erraztuko da eta eskuratzen den informazioak, hautazko 
nahiz aukera askeko irakasgaien eskaintzaren edukiak ikasleen interesetara egokitzeko 
aukera emango du.  

 

Erakundeen partaidetza 
 

Azken urteetan ikasleen ordezkaritzako eta erakundeen partaidetzako mekanismoak 
egonkortzen joan dira. Partaidetza hau oso garrantzitsua kontsideratu behar da, 
erakundearekin eta bere helburuekin identifikatzeak, erabaki hartzearen inplikazioan eta 
ondorioz sortzen diren jardueren garapenean eragiten baitu. Gobernu talde honen 
proposamena partaidetza indartzearen aldekoa da, orokortuko duten eta eraginkorrago 
bihurtuko duten formulak bilatuz; hau burutzeko baliabide material eta ekonomikoen 
hornidura edukitzea beharrezkoa da.  

 

Helburu honekin hautagaitza honen intentzioa da batzorde iraunkor batzuk sortzea 
ikasleriaren ordezkaritzak eta unibertsitate egiturako maila ezberdinetako gobernu taldeko 
partaideek osatua. Batzorde hauetan arazoen azterketa bateratua eta jarduerarako 
proposamen bateratuen formulazioa burutuko litzateke. Errektoretza taldearen eta Ikasle 
Kontseiluen harremanei dagokienez, Ikasleriaren Gaietarako Komisio Betearazle bat 
sortzea proposatuko dugu, bertan Errektorea, Ikasleriaren Errektoreordea, Aldezlea eta 
Ikasle Kontseiluko hiru partaide egongo direlarik. 

 

Kasu guztietan, eta komisio hauen funtzionamendu normalaz gain, Ikasle Kontseiluko 
ordezkariekin aldizkako bilerak sarritan burutzeko dugun eskuragarritasuna azaldu nahi 



 46 

dugu, unibertsitateko bizitzan gertatzen diren alderdi garrantzitsuenak elkarrekin aztertzeko 
helburuarekin. 

 

Kontutan hartu beharreko beste alderdi bat ikasleriaren ordezkaritzari eman beharreko 
“estatus” arena da. Honi dagokionez, hautagaitza hau konprometitzen da ordezkaritza honi 
estatutu bereizi bat ezarriko dion formula bat erabiltzera. Estatus honek berme ezberdinak 
emango dizkio eta horien artean, bere kargua betetzearen funtzioari nahiz jarduera 
honetatik eratortzen diren ondorioei loturik, ikasle ordezkari hauek ezingo dira bere bizitza 
akademikoan zigortuak izan. Gure iritziz, benetan gai oso garrantzitsua da  ikasleen 
erakundeen partaidetza bultzatu nahi badugu. 

 

Ikasle Kontseiluaren funtzionamendu egoki batek bitarteko material eta ekonomiko 
egokien hornidura eskatzen du bere gastuetarako. Horregatik, hautagaitza honek 
konpromisoa azaltzen du norabide horretan ahalegin bat egiteko, nahiz eta aurki ditzakegun 
oztopoak gogoan ditugun. 

 

Azkenik, araudi akademikoaren gaia aipatu behar dugu, baita honek ikasleengan duen 
eragina ere. Araudi akademikoa ugaria dela eta ikasleentzat garrantzi handikoa, egonaldia, 
konpentsazioa, gestio akademikoa, eta abar bezalako gaiak ukitzen baititu. Gure helburua 
den ikasleria erakundean partaidetza bultzatzea denez, araudi hau berrikusi eta aztertu behar 
dela ikusten dugu, beti ere Ikasle Kontseiluak honen inguruan duen iritzia kontutan hartuz. 

 

Baliabide informatikoetara sarbidea 
 

Garapen teknologikoek informatika eremuan ematen dituzten aukerek nahiz 
formazioaren eremuan telekomunikazioek ematen dituztenek eta ikasleriari administrazio 
zerbitzuak hurbiltzeko asmoak,  askotan murriztuak gertatzen  dira teknologia berri hauen 
erabilera unibertsala ez delako eta denen eskuragarri ez daudelako. Garrantzitsua da 
horregatik, ekipamendu mota hauetarako sarbidea erraztea, bai norberaren etxean baita 
unibertsitate eremuan ere. 

 

Ikasleen aldetik material informatikoaren hornidura errazteko eta informazio eta 
komunikazio teknologiek ematen dituzten aukerak benetan eskuragarri izateko, ekipo 
informatikoen hornitzaileekin adostasun batetara iristea proposatzen dugu ahal den neurrian 
hauen kostua jaitsi ahal izateko. Era berean negoziazioak hasiko ditugu Hezkuntza 
Sailarekin, Unibertsitatearekin  eta Ikerketa Sailarekin helburu hau lortzeko ikasleen maila 
ekonomikoaren arabera laguntza espezifikoak baimenduko dituen mekanismoak martxan 
jartzeko. 
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Modu berean eta ikasleek zerbitzu informatiko eta telematiko hauetara sarbide izan 
dezaten, unibertsitate eremuan ordenagailu pertsonalez osatutako gela ezberdinen irekiera 
bultzatuko dugu Zentro guztietan. Gainera, gure Kanpuseko ikasleek eta gainontzeko 
unibertsitate komunitateak inongo murrizketa espazialik gabe konektatzeko aukera emango 
duten Interneteko hari gabeko sarbide puntuen  diseinu eta inplementazioa burutuko da. Gai 
honekin lotuta, enpresa eta erakunde ezberdinekin adostasunetara iristen saiatuko gara, 
izaera honetako gela baten hornidura osoa edo partziala enpresek bere gain har dezaten.  

 

Unibertsitateko ikasleentzat egoitza zerbitzuak 
 

Bi arrazoi daude unibertsitateak ikasleentzako egoitza zerbitzuak edukitzeko duen 
interesaren atzean. Alde batetik, egunero desplazamendu luzeak burutu behar dituzten 
EAEko puntu urrunetatik datozen ikasleak hartzea. Bestetik, UPV/EHUk unibertsitate ireki 
bat izan nahi badu eta autonomi erkidego eta lurralde ezberdinetako jendea hartu nahi badu, 
bere instalazio eta egoitzak egokiak izatea eta Unibertsitate Zentroko ingurutik gertu 
aurkitzea. Hau nabariagoa izango da ikasketa egitura berria ezartzen denean, Euskal 
Herritik kanpo gure ikasketak burutzera etorriko den jendea erakartzeko gai bagara. Asmo 
hauekin batera, unibertsitateko Kanpusetan ikasleentzat egoitza eta egoitza zerbitzuen 
funtzionamendua bultzatuko duten proiektuen gailentzea etorriko da beste administrazio 
publiko batzuekin kolaborazioan.   

 

Diru laguntzak 
 

Bekei buruzko kapituluan, gai honen diseinu zein erabaki hartze prozesuan ikasleriaren 
partehartzea egon behar dela uste dugu. Honetarako, Ikasle Kontseiluarekin mekanismoren 
bat adostuko da. Esate baterako, Beka Komisio bat sortu zitekeen non bai Ikasle Kontseilua 
eta bai Errektore taldea ordezkatuak egongo liratekeen, beste estamentuetako ordezkariekin 
batera. 

 

Edozein modutan, garrantzizkotzat jotzen dugu bekek administrazio eta zerbitzuetako 
pertsonalari postua ez kentzea garantizatzea eta helburuak izaera formatiboa edukitzea. 

 

Azkenik, egungo beka politikan sartzea proposatzen dugun alde berritzaile bat da, 
zenbait beka lehenago aipatutako irakaskuntza berrikuntzako proiektuen markoan praktiken 
monitoretzak egiteko ematea. 
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Ikasle-elkarteak 
 

Egun badago modu ofizialean izena eman duten hainbat ikasle-elkarte. Hauek 
nolabaiteko laguntza jasotzen dute, sortu zireneko helburua lortzeko asmoz burutzen 
dituzten ekintzak aurrera eramateko. Gure ustez, ikasleen elkarte-partehartzea bultzatu 
behar da, hau dela medio unibertsitateko bizieraren alde formatiboa osatzen delako eta 
ikasleen integrazioa errazten duelako unibertsitate ingurunean. Honenbestez, unibertsitate-
elkarteetan ikasleen partehartzea estimulatzea proposatzen dugu, beharrezkoa den laguntza 
ekonomikoaren bidez. 

 

Hala ere, dirudienez, elkarteen ugaritzeak, hauen helburu aniztasunak eta 
unibertsitateko arduradunen eta elkarteen arteko komunikazio faltak asoziatibo biziera 
nolabaiteko atonia ekarri du. Beraz, arlo honetan dauden arazoen analisia Ikasle 
Kontseiluarekin batera egingo dugu, aipatu partehartzea estimulatzeko irtenbideak 
bilatzeko asmoz. 

 

Irakaskuntza eta erakundearen ebaluazio prozesuetan partehartzea  
 

Ebaluazio prozesuek geroz eta garrantzia gehiago dute unibertsitatearen ihardueraren 
eremu ezberdinetan. Eremu hauen izaera dela eta, ikasleen partehartzea bultzatu behar da 
ebaluazio prozesuetan, eta batez ere, irakaskuntzarekin zerikusia dutenetan. Partehartzea ez 
da soilik jarraitu beharreko prozedurari mugatu behar, diseinura eta lortutako emaitzen 
analisira hedatu behar baita. 

 

Bizitza zentroetan 
 

Ordutegien hedapena (irakaskuntzaren alde praktikoa areagotzearen ondorioz) eta 
iraganean baino zerbitzu gehiago egotearen ondorioz, geroz eta gehiago dira Kanpusean 
eguna igarotzen duten ikasleak. Hau dela eta, zentroetan atseden-lekuak egokituarekin 
Kanpusak benetan elkarbizitzarako espazioak izatea lortu dezakegu, programa honen 
hasieran azaldu dugun nahiarekin bat eginez. Zona hauetan, iragarki taulak, mahaiak, 
hemeroteka eta abar egongo lirateke. Baita ere, kultur ekintzak antolatu zitezkeen bertan. 

 

Modu berean ikaste edo lanerako zonak egokitu zitezkeen –liburutegietan daudenetaz 
gain-, talde-lana egiteko bereziki diseinatuak. 

Ikasle presoak 
Aspalditik, eta orain dela gutxi arte, UPV/EHU-k presondegietan zigorra betetzen edo 

prebentziozko erregimenean preso zeuden ikasleak matrikulatzen zituen.  Baina pasa den 
urtean, Presondegietako Lege Organiko Orokorreko 56. artikuluan egindako aldaketa baten 
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ondorioz, espetxe espainiarretan dauden presoei irakaskuntza emateko bakarrik 
Presondegietako Instituzioetako Zuzendaritza Orokorrekin hitzarmena duten unibertsitateek 
egin dezakete. 

Gaur egun, hitzarmen hori duen unibertsitate bakarra UNED da.  Beraz, UPV/EHU-k 
irakaskuntza mota hori eman ahal izateko baimenik ez dauka.  Egokitasunari buruzko beste 
kontsiderazio batzuk albo batera utzita, egia dena da UNEDk ez dituela eskaintzen 
UPV/EHUk eskaintzen dituen titulu guztiak, eta, gainera, ez du irakaskuntzarik eskaintzen 
euskaraz. 

Beste alde batetik, kandidatura hau osatzen dugun guztiok preso dauden ikasleei 
unibertsitate mailako irakaskuntza eskaintzeak zalantzarik gabe gizarterako onura ekartzen 
duela pentsatzen dugu.  Horregatik, eta eginkizun hau bete ahal izateko UNEDk dituen 
mugak kontutan harturik, Presondegietako Instituzioetako Zuzendaritza Orokorrarekin, 
UPV/EHUk arlo honetan zeukan jarduera berreskuratzeko eta behar den hitzarmena sinatu 
ahal izateko beharrekoak diren pausuak emango ditugula. 

 

Irakaskuntza eta ikerkuntza pertsonala  
 

Irakaslegoaren irakaskuntza eta ikerkuntza lanarekiko sarrera eta mantentzea 
ezinbesteko helburua izan behar du unibertsitate erakundearentzat. Izan ere, lan-munduan 
sartzeko ikasleen formazioa, ekonomia eta kultura garapenerako ekarpenak egitea eta 
gizarteak unibertsitatearekiko duen hautematea irakaslegoaren lanaren araberako da. 

 

Hau dela eta, gure konpromezua arlo honetan Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitateko irakaslegoaren kalitatea mantendu eta hobetzea da. Hobezintasun 
honen bilaketa gobernu organoen aktibitatearekiko laguntza, formazio jarraia, zehaztutako 
mekanismoen bidezko ebaluazioa eta irakaslego berriaren hautaketa egokiaren bidez egingo 
da. 

 
Irakasleen kudeaketa 

 

Irakaslegoaren kudeaketarako tresnak Irakaskuntza Plantila Teorikoa (egungo 
Erreferentzia Plantila deiturikoa) eta “Prozedura integratua” dira. Azken honek, Sailen 
irakaskuntza eskaintza eta dagozkien iharduerak burutzeko plantila egokia ezartzeko datuak 
ematen ditu. Prozedurak, irakaskuntza plantilaren urterako berrikuspena egiten du eta gerta 
litezkeen aldaketen aurrean irakaslegoaren kudeaketa malguagoa onartzen du.    

 

Irakaslegoaren kudeapenerako oinarrizko parametroetariko bat irakaskuntza enkargua 
eta eskaintzaren arteko ezberdintasuna da. Oraindik plantila teoriko definitibo bat ez 
dagoela kontutan izanik, badakigu UPV/EHUn alde handia dagoela sailen artean 
irakaskuntza baliabideei dagokienez. 
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Datozen urtetan, irakaslegoaren kudeaketaren erronka nagusia gure ustetan, 
aurrekontuen murrizketak kontutan izanik, ezberdintasun hauek zuzentzea izango da. 
Horretarako, Sailekin plantilara egokitzeko politika progresistak martxan jartzen saiatuko 
gara neurri indargarriak eskainiz ikerkuntza ihardueraren garapenerako, irakaskuntza 
euskaraz edo dagokion hizkuntzatan eman ahal izateko hizkuntza-gaikuntza, hirugarren 
zikloko iharduerak, berezko tituluak, eta abar. 

 

Akademia pertsonalaren  bi funtzioen artetik, irakaskuntza eta ikerkuntza, soilik 
bigarrena hartzen da kontutan plantilaren beharrak zehazteko orduan. Soilik azken urtetan 
eta programa zehatzen bidez gertatu dira ikerkuntzarako kontratazio justifikatuak. Arrazoi 
demografikoak direla eta, dirudienez irakaskuntza beharretan justifikatutako kontratazio 
berriak gutxi izango dira. UPV/EHUko irakaskuntza plantilaren gaztetasuna dela eta, 
jubilazioengatik gertatzen den berrikuntza prozesua zaildu egin da. 

 

Ondorioz, kandidatura honen helburua Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarekin 
lan egitea da, zuzkindura berrien politika bat ezartzeko. Politika hau, ondorengo 
elementuetan oinarrituko da: 

 

a) Irakaskuntza ihardueraren garapenean oinarritutako aldez aurreko beharren 
kobertura. 

 

b) Euskarazko ikasgaien eskaintza areagotzeko beharren estaldura, politika 
linguistikoko atalean azaldutakoaren arabera. 

 

c) Ikertzaileen inkorporaziorako eta jada daudenen estabilizaziorako programa baten 
ezarpena, ikerkuntzari dagokion atalean azaldutakoaren arabera. 

 

d) Plantilaren berrikuntzarako plan baten garapena eta ezarpena. Bi bide izango 
lituzke: lehenengoak aldez aurreko jubilazioa eskainiko luke eta bigarrenak, 
jubilatzeko adinera hurbiltzean, irakaskuntza enkarguzkoa gutxitzeko aukera 
eskainiko luke. Bi bide hauek ikerlari berrien inkorporazioa areagotzeko balio behar 
dute. 

 

e) Hirugarren bide bat sortzea suposatuko luke, kontrastatutako merezimenduak 
dituzten irakasleek soilik ikerkuntza eta hirugarren ziklora dedikatzeko aukera izan 
dezaten (Gobernu Batzarrak onartutako “UPV /EHUko Irakaslegoaren Karrerarako 
Oinarriak” dokumentuan esaten denaren antzera).  
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Neurri hauek guztien alde garrantzitsu bat da, azken urtetan irakaslegoari dagokionez 
gertatu diren arau aldaketak kontutan izanik, aukera Sailaren interesen eta lanpostuaren 
profilaren arabera egin ahal izango dela. Dena dela, gure ustetan lagun, irakasle-lagun eta 
kontratatutako doktoreen arteko konbinazio egoki bat egin beharko litzateke, beti ere, 
kolaboratzailearen irudia alde batera utzi gabe. 

 

Irakaslegoaren promozioa eta egonkortasuna 
 

Aurkezten den kandidaturak, bere kideen satisfazio integralaz arduratzen den 
unibertsitate bat nahi du. Honek irakaslegoaren egonkortasuna eta promozioagatik lan 
egitea suposatzen du. Guztiok dakigu egungo egoerak ziurgabetasun handia sortarazten 
duela irakaslegoaren egonkortasunean unibertsitatearekiko kontratu bidezko loturari 
dagokionez (denbora partzialeko irakasle-lagunak ezik, beste entrepresa edo erakundeetan 
egiten baitute lana). ANECAk egindako ebaluazioekin sortutako zailtasunak 
kolaboratzailaeari eman zaion moldakortasun urria  eta ebaluazioko agentzia euskaldun bat 
ez egoteak sortu ditu hain zuzen, aipatu diren ziurgabetasunak. 

 

Esandako guztiarengatik, kandidatura honek dauden lege-bide guztiak erabiliko ditu 
kontratatutako irakaslegoari lanpostuan egonkortasuna eskaini ahal izateko. Hartzen den 
azken erabakia Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarekin adostu 
beharko dela uste dugu, legeak Saila honi ematen dion garrantzia dela eta. 

 

Promozioari dagokionez, kandidatura honen helburu da, kontratatutako irakaslegoari 
zein Unibertsitateko Eskolako Titularrei Doktore titulurako sarrera sustatzea programa 
zehatzen bidez. Era berean nahi da, unibertsitateko titularren promoziorako politikarekin 
jarraitzea, Unibertsitate Katedradunen merituekin kontrajarriz.  

 
Ordainsariak 

 

 KPIaren azpiko ordainsarien errebalorizazio politika dela eta, azken urtetan 
irakaslegoak erosahalmen boterea galdu du. Egia da, osagarrien bideak daudela (aurrerago 
aipatuko ditugu), baina bide hauek murriztuak dira eta irispide mugatukoak. Ondoren 
hauetariko modalitate batzuekin izandako arazoetaz arituko gara. Egia esan, soldatak 
baxuak dira eta egoera honek ez luke luzaroan iraun behar. Gainera, momentu honetan 
Eusko Jaurlaritzak lehen zuena baino gaitasun handiagoa du arlo honetan iharduteko. Hau 
guztiarengatik, Jaurlaritzarekin dagozkion kudeaketak egiteko konpromezua hartzen dugu, 
UPV/EHUrako finantziaketa eredu berri baten markoan, ordainsarien areagotze orokor bat 
gerta dadin. Ziur gaude, honetan eta beste zenbait rloetan eskatzen dugun Europarekiko 
homologazioa, soldata arloan ere eman behar dela. 
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Bestetik, eta lehen aipatu dugun moduan, soldata baxuen egoera irakaskuntzako 
(bosturtekoak) eta ikerkuntzako (seiurtekoak) osagarrien bidez arinduak izan dira. Baina 
jakina denez, honek soilik estamentu funtzionalari eragiten dio. Gauza bera gertatzen da 
UPV/EHUko ordainsari osagarri espezifikoarekin, Gizarte Kontseiluaren deialdiaren bidez 
emanak baitira. Unibertsitate komunitateak ondo daki honekin sortu diren zailtasun eta 
mugak. Gaur egun bide bakar hau izanik hain hedatua dagoen ordainsari hobekuntza 
eskatzeko, kandidatura honen helburua da, honen jarraipena sustatzea eta egun sarrera ez 
duten kolektiboei hedatzea. Hala ere, badakigu jakin, Euskal Unibertsitate Legea onartzen 
denean, arlo hau berrikusi egin beharko dela, gure oraingo osagarrien sistema araudi 
berriaren arabera egokitu beharko baita. Gure ustez, dena delakoa osagarrien sistemaren 
berrikuspen edo egokitzapenari dagokionez, garantizatu behar da gutxienez, ordurarte 
lortutako  ordainsari maila dagokionez aldaketarik ez gertatzea. 

 

Formazio jarraia 
 

Hezkuntzan ematen diren Ikasketa Plan berriek, titulazio berriek eta teknologia berrien 
sarrerak, irakaslegoaren formazio jarraia ahalbidetu eta bultzatzen duten bideak artikulatzea 
eskatzen dute. Bestetik, ikasleen mugikortasunaren areagotzea dela medio (Erasmus eta 
antzeko programen bidez), zenbait ikasgai kanpo hizkuntzetan eskaintzea egokia litzateke 
(batez ere ingelesez, eta Baionako zentroen hurbiltasun geografikoa dela eta, frantsesez). 
Honek gure irakaskuntza pertsonalaren hizkuntza-gaikuntza sustatzea eta hobetzea eskatzen 
du.  

 

Horretarako tresna, Irakaslegoaren Hobekuntza Plana erabili behar da, non ondorengo 
ekintzak azpimarratuko ditugun: 

 

• Doktoradutza tesiak egiteko laguntzak 

 

• Ikasketa plan berrien eta titulazio berrien ondorioz sortutako ikasgai berriak eman ahal 
izateko, formaziorako laguntzak. 

 

• Irakaskuntza gaitasunean soberakindunak diren sailekin adostutako programetarako 
beharrezkoa den formaziorako laguntzak. 

 

• Irakaskuntzaren berrikuntzara zuzendutako laguntzak 

 

• Irakaskuntza eta kanpo hizkuntzatan publikatzea errazteko, hizkuntza-gainkuntza eta 
hobekuntzarako laguntzak. 
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Lan harremanak 
 

Lanean satisfazioa lortzeko, beharrekoa da betebeharra lan-harremanen marko egoki 
batean ematea. Horrexegatik, sindikatuetako ordezkariekin harremanak elkar arteko 
konfiantzan eta irakaslegoarentzat ahalik eta kondizio hoberenak lortzeko nahian 
oinarrituko dira. 

 

Aurreko ataletan proposatutako hainbat ekintzek, Irakaskuntza eta Ikerkuntza 
pertsonalaren lan-kondizio eta ordainsari kondizioetan eragitea suposatzen dute. Hala 
denean, aplikazio modua sindikatuetako ordezkariekin negoziatua eta adostua beharko du 
izan. Negoziazio hau Gobernu Batzarrera proposamenak eraman baino lehenago egingo da. 
Era berean, administrazio autonomikoarekin adosteko lan izaera edo ordainsariarekin 
zerikusia duten proposamen oro, sindikatuetako ordezkariekin negoziatuko dira. 

 
 

 

Administrazio eta Zerbitzuetarako Pertsonala 
 

Administrazio eta zerbitzuetarako pertsonal lantaldeak UPV/EHUren plantillaren 
oinarrizko zati bat osatzen du, naiz eta dagozkion funtzioak irakaskuntza eta 
ikerkuntzarekin ez  irakaslegoaren bezain harreman zuzena izan. Administrazio eta 
zerbitzuetarako langileak unibertsital erkidegoaren parte dira eta horregaitik, beraientzat ere 
aplikagarriak izango dira orokorrean kapituluaren sarreran aipatu diren printzipio guztiak. 
Printzipio orokor gisa, adierazi nahi dugu sinesten dugula gobernu talde eta AZPren 
ordezkariekin gauzatu behar diren harremanen ardaztak lankidetza, gardentasuna, akordioa 
eta jariakortasuna direla. Gainera, gure ustez, lan harremanetan jarraitu behar den 
kudeaketa eredua, benetako giza baliabideen politika batean oinarritu behar da, bakarrik 
horrela posible izango da langile eta erakundearen interes zilegiak integratzea. Eredu 
honetan, negoziazio kolektiboa kudeaketa tresna bat izanen da adminstrazioaren zerbitzuan. 

 

Bereziki arreta eskatzen duen puntu bat AZPren ordezkarien eta uniberstitateko 
gobernu taldearen  arteko harremanak nola egitaratu da. Beraz, zalantzagarri diren aspektu 
batzuk iraunten dute aipatutako harremanekiko. Aurre egiteko beharko da, alde batetik 
erabaki eremu desberdinak bereiztea, alde batetik politiko/akademikoa eta bestetik 
kudeaketarekin bakarrik zerikusi duenak. Bestetik, gugandik bultzatutako multicanpus 
konfigurazio funtzionala, ez da aitzakia izan behar irizpide desberdinak esleitzeko, 
gutxienez zehazki esparru politikoarekin zerikusi duten arazoetan.   
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AZPren plantilla teorikorantz 
 Hautagaitza honen helburuetaiko bat AZPrentzat Plantilla Teorikoa eredu bat 

lantzea da, azken urteotan irakaslegaorentzat egin den bezalakoa. Ereduak erraztuko du 
zehaztasunez finkatzea benetako pertsonal beharrak, eta aintzat hartu behar diren 
gorabeherak etorkizunean unibertsitatean emango diren aldaketak kontutan hartuz. Ez da 
bakarrik behar garbiak finkatzea, baizik eta nola gauzatu haren banaketa inguruabarren 
arabera. Esandako guztiagatik, gure ustez aipatutako eredua izan beharko da – negoziazio 
kolektiboarekin batera – esparru honetan kudeaketarako tresna nagusia. Esandako ereduak 
zehaztu beharko ditu zein irizpideen arabera hartatuko diren erakundetik kanpo dauden 
hainbat area. Dena den, hautagaitza honetan gauden kideen ustez helburu nagusia, eta 
horregaitik bereziki azpimarratu behar dena, kalitatezko zerbitzu publiko bat eskaintzea 
izan behar da.  

 Une honetan ez dugu ahaztu behar gure unibertsitatean dagoen AZPren defizit 
larria. Plantilla teoriko eredua, zalantzarik gabe, benetako beharrak finkatzeko dagoen 
tresnarik zehatz eta egokiena izan daiteke, baino, argi utzi nahi dugu, daukagun AZPren 
plantilla nabarmenki zabaltzeko asmoa, ez dela bakarrik ereduaren elaborazioaren ostean 
etorriko, badirelako, gure ustez, berehala diagnostikatu daitezken beharrak. 

 

Egonkortasuna 
 AZPren plantillak behinbehinekotasun mail haundi bat aurkezten du gaur egun, 

beraz, langileen artean bakarrik % 40ak gutxi gora behera, lanpostu finko bat du. Hau ez da 
nabarmenki egoera aproposa, ez bakarrik lan giro ez egokia sortu dezakelako, baizik eta 
pertsonalaren kudeaketa eragozten duelako hainbat alorretan. Gainera, arazo konplexu bat 
da, larritua izan dena Lan Publiko Eskaintzaren blokeo kronikoaren ondorioz eta etendura 
oinarritzeko eman zen argudioagaitik.  

 Bestalde, langile ez finkoak, edo estabilizatu izan ez direnak, ez dira daukagun 
egoeraren erantzule, horregaitik ondorio kaltegarriengandik babestuak izan beharko dira, 
lanpostua galtzeko posibilitatearengandik hain zuzen ere. Hau ez litzateke ona izango 
unibertsitatearentzat, garrantzizko giza baliabide, langile trebatuen forman, galtzeko 
arriskuan jartzen duelako, haietako askok hezkuntza egitarau desberdinetan parte hartu 
dutelarik. Esandako guztiagaitik, hautagaitzak hartzen duen konpromezua zera da, 
aipatutako langileak UPV/EHUren lanpostuetan jarraitu dezaten, legeak eskaintzen dituen 
aukera guztiak aztertzea. 

 

Hezkuntza eta promozioa 
 Gaur egun, AZP plantillaren hezkuntza maila, orokorrean, langileak dauden 

lanpostuetan behar dutena baino goikoagoa da. Ondorioz, garrantzizkoa bihurtzen da 
promozio politika aktiboen garapena, horregaitik gure konpromezua 2004an lekualdatze 
konkurtsoetarako deialdia bideratzean gauzatuko da, azken konkurtsotik sortu diren 
hutsekin, negoziazio fasean zerbitzu eta obra kontratuen finkapen prozesuaren ondorio izan 
direnak barne, eta ebentualki, aurten sortu daitezkenak, aipatutako egokitze planaren 
esleipenaren ondorioz. 
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 Administrazio eta Zerbitzuetarako Langileen hezkuntza edozein unibertsital 
arduradunentzat lehentasuna duen helburu bat izan behar da. Hezkuntzak langileari 
zalantzagabeko abantailak eskaintzen dizkio, lan promozioa erraztuz, eta unibertsital 
proiektuarekin identifikazioa lagunduz. Gure hezkuntza politikak helburu bikoitz bat izango 
du: alde batetik, gaitasun profesional maila areagotu, eta bestetik detektatutako kultur 
hezkuntza eskaerak asetzea. Bereziki, eta egitarau honetan dauden beste edukin batzuekin 
lotuta, informazio eta komunikazio teknologi berrietan trebakuntza argi bultzatuko da.   

 Hizkuntza hezkuntzari dagozkion xehetasunak, plangintza linguistikoa landu dugun 
atalean aztertu ditugu.   

 

Bekadunak zerbitzuetan 
 Naiz eta aurrekariak iraganean murgildu, arazoaren manifestazioak bereziki 

zorrotztu dira berriki, eta honen ondorioak, azkenean, oso larriak izan daitezke 
unibertsitatearentzat. Auzitegiak eman dituzten ebazpen batzuetaz ari gara, non hainbat 
bekadunen harremana erakundearekin laborala dela izaeran adierazten den, haien 
kontratazio laborala aginduz. 

 Egoeraren arrazoia zera da: hainbat kasuetan bekadun izaerarekin unibertsitatean lan 
egiten duten pertsonak, osagarri formatibo urria duten betebeharrak egin dituzte, aldiz, lan 
arrunt batekin zerikusi zuzena duten lanak eginez. Arazoaren azpian AZPren dotazio ez 
egokia dago, hala izango ez balitz bekarioek beraientzat egokitutako lanak egingo lituzkete, 
hezkuntza funtzio nagusiarekin. Epe luzean, auziaren konponketa AZPren dotazio 
egokiaren eskutik etorriko da, dagozkien betebeharrak egin dezaten. Epe laburrean, aldi 
berean bi helburu bermatuko dituzten irtenbideak aurkitu behar ditugu. Alde batetik 
ikaslegoarentzat  hezkuntza bekak eskuratzeko aukera mantendu behar da, eta aldi berean, 
bekak ezin izango dira plantillako lanpostu potentzialak amortizatzeko aitzakia izan. Bi 
helburuak lortzeko hainbat neurri onartu beharko dira, zentzu honetan lagungarria litzateke 
bekak aurre epealdi formatibo soila barne izango balute. Eta beste alde batetik, aipatu 
dugun anomalia gauzatzen den bakoitzean eskuduntza duen organuarekin (Eusko 
Jaurlaritzaren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntza Saila) negoziatuko dugu beharrezko 
diren lanpostuen dotazioa lortzeko. 

 

Finantzazioa  
UPV/EHU-k beharrezkoa du Errektoretza Taldearen, Gobernu Kontseiluaren eta 

Kontseilu Sozialaren lankidetzatik ekinez eta Eusko Jaurlaritzarekin bat, bere egitura 
deszentralizatuaren eremuan eta jada hasitako prozesuetatik abiatuta, erabilgarriak diren 
baliabideen gehikuntza lortu  eta kanpo baliabideen hartzea azpimarratzen  duen  
aurrekontu eredu  egonkor bat  eraikitzen joatea. 

 Aurreko paragrafoan esandakoa lortzeko baldintza aurrekontu orekatu eta  jasangarri bat 
egitea eta baliabide egokiak gaitzea posible egingo duen politika ekonomiko bat marraztea 
eta garatzea da. Honek ez du galdatzen  bakarrik berariazko beharrizan eta  orokorragoak 
aintzat hartuz eta ebaluatuz  abiatzea,   are gehiago,  era berean erakunde  gastua,  eta 
bereziki gobernu organoei dariena,   eusten duen sistema eraginkor bat marraztera 
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behartzen du. Halaber eguneroko prozesuetan zorroztasunez, eraginkortasunez eta 
bizitasunez lan egin behar da, egungo eta etorkizuneko  gastu eta inbertsio    planen 
betearazpenean ahalik eta eraginkortasun handiena lortuz. 

Edozein kasutan, Campus anitza eta deszentralizatua den unibersitate baten 
eraikuntzak, bere aldetik, unibertsitate egituraren maila desberdinen (Campus, Zentroak,  
Departamentuak eta Institutuak)  benetazko protagonismoan oinarritutako   gestio  
administratibo  eta  aurrekontu-gestio eredu   baten finkatze prozesuan sakontzea     
eskatzen du. Helburu honetarako tresna egoki bat  kostuekin bat datozen finantziazio 
akordioak ezartzea  behar du izan,  elkarrekiko erantzunkizun eredu bat  berma dezaten 
barne kontratu-programen  bidez, bereziki UPV/EHUko Zentru, Departamendu eta Institutu 
eta Gobernuaren artean.    

 Bistan denez, edozein gobernu programan aurreikusitako helburuak  lortzea hein handi 
batean baliabideen hornidura egoki baten mendean dago. Egun EAEan gastu unibertsitario 
osoak BPGren  % 0,85 suposatzen du, portzentai hau  espainiar batabestekoa (% 1´1)    
baino   nabarmenki  txikiagoa  eta Europako bateztebestekoa (% 1`26)  baino oraindik 
askoz  txikiagoa  izanik. Bestalde, desberdintasun hauek kasik aldaketa gabe mantentzen 
dira gastu osoa kontutan hartu gabe  gastu publikoari bakarrik  erreparatzen badiogu.  Argi 
eta garbi jasan ezina den egoera baten aurrean gaude, egoera honek  gure  lan 
unibertsitarioa egokiak diren kalitate mailak lortzea posibilitatzen duten balditzetan egiteko 
gaitasunean dituen ondorio latzetaz jabetzen garelarik. Eta  azken hau  benetan 
garrantzitsua den elementu bat da, aurrekontu eskasiatzat jo  dezakegun  honek ezartzen 
dizkigun mugek,  porrota ekar  baitiezaioke helburu dugun  mugikortasun toki lehiakorrean 
abiapuntu  posizio duin batetan jartzea xede duen edozein proiekturi.   

 

    Aurreko guztia aintzakotzat harturik, kandidatura honek eremu honetan Kontseilu 
Sozialarekin lankidetza estuan aritzea ezinbestekotzat hartzen du, baita  finantziazio era 
berrietara sarbidea erraztuko duten  barne prozedura eta sistemak ezartzea ere: 

    

a) Campus-ak, Zentruak, Departamenduak eta Institutuak baliabideak  lortzera sustatuz 
eta lan horretan  beraiei ere erantzunkizuna aintzatetsiz. 

b) Negozio esparru berriak garatuz, enpresekin harremanak sustatzea, mezenasgoa edo 
eta etengabeko heziketa kasu. 

c) UPV/EHUk baliabideak lortzea ahalbidetu dezaten   zerbitzu lerro berrien sustazpena 
bultzatuz. 

 

Baina aurrekoa baino askoz garrantzitsuagoa, gutxienez orainaldian, bizi dugun egoera 
kritikoaz eta berau  denbora gehiagoz luzatzeak euskal gizarte osoari ez beranduegi  ekar 
diezazkioken ondorio latzez administrazio publikoak kontzientziatzea da. Beharrezkoa da 
kontzientziatzea, sinestaraztea, negoziatzea, eta beharrezkoa da, egoera zein den eta 
beronen ondorioak zeintzuk diren argi izanez, Eusko Jaurlaritzari unibertsitaterako 
finantziazio helburu errealista bat, baina aldi berean asmo handikoa azaltzea. Beste arlo 
batzuetan egiten duen bezalaxe gastu unibertsitarioko helburu bezala 2010ean europar 
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batezbestekoa lortzea planteatu beharko lukeela pentsatzen dugu, hau da, BPGren % 1´3ra 
heltzea 6 urteren buruan. Helburu handizale bat dela eman dezake, eta horrela da, baina 
errealista dela uste dugu, izan ere gure administrazio publikoek unibertsitate aurreko 
heziketa sistemara bideratzen duten baliabide bolumena askoz handiagoa baita, eta 
europear gastuarekin era ezin hobean homologagarria. Bestalde, Eusko Jaurlaritzak agerian 
utzi du  2010ean  I+Gean  BPGren % 3 suposatuko duen inbertsio bat  lortzeko asmoa, eta 
ez du ematen helburu hori lortzea posible denik ikerketa unibertsitarioan  kontuan hartzeko 
ahalegin bat egin gabe. Laburbilduz, gure ustez gastu unibertsitarioari dagokionean ere 
Europarekin konbergentzi hain neurritsua lortu  nahi izan behar da, izan ere konbergentzi 
horren menpe egonen baita hein haundi batean, garapenean   eta ongizate sozialean  
konbergentzia.   

 Esandako guztia ez da izan behar oztopo unibertsitatetik  guk geuk kudeaketa garden, 
eraginkor eta zintzo bat egiteko konpromezu sendoa ez  hartzeko,  gure esku ditugun 
baliabideak,  beti ere  eta definizioz urriak,  jatorri publikokoak direlaren jakinaren gainean 
egonik. Bakarrik jarrera horretatik abiatuz sortu ahal izango dugu eragile finantziaroengan 
beharrezko konfidantza.  

 

Estatutu garapena 
 

 

UPV/EHUrako Estatutu berriak oraintsu onartu ditugu, Espainiar Parlamentuak duela 
gutxi onartu duen “Unibertsitateen Lege Organikoa”k beharturik. Eta gobernu programa 
hau idazten gauden mementu honetan Euskal Parlamentuan “Euskal Sistema 
Unibertsitarioaren Legea” onartu berri duela jakitun gaude.  

      Aurreko guztiak beharrezko egiten du estatutu garapenerako prozesu bat zabaltzea 
gure barne araudi propioa eguneratzeko eta  aipatutako arauetan ezarritakora egokitzeko. 
Helburu horrekin, komunitate unibertsitarioaren konfidantza lortuz gero, Errektore Talde 
berriak Gobernu Kontseiluari aipatutako garapenerako proposamen bat aukeztuko dio, 
egutegi batekin eta ikutu beharreko gaien garrantziaren araberako lehentasun batzuekin. 
Bestalde, kandidatura honek lan hau beronen ardura berezia duen pertsona baten 
zuzendaritzapean egin beharrekoa dela ulertzen du, horregatik, dagokion mementuan, 
arduradun bat izendatuko da, Errektoreorde maila izan dezakena, edo mementu egokian 
eginen den ebaluazioaren funtziopean, Idazkari Orokorraren menpeko sortze berriko 
Zuzendaritza bat beteko duelarik. 

   

Campuseko Politika 
 
UPV/EHU-ko Estatutu berrien barruan, unibertsitatea campus anitzeko Unibertsitate-tzat 
antolatzen da, eta bertan "Campusek honako helburuak dauzkate: euren ikastegi, sail, 
ikerketa institutuen eta gainerako atalen arteko harremanak bultzatzea unibertsitateko 
irakats eskaintza eta ikerkuntza bideratzeko; baliabideak ahalik eta ondoen erabiltzea eta 
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gestio lanak ahal den modurik eraginkorrean egitea, eta euren eremuko gizarte 
eragileekiko harremanak sustatzea". 
 

Campusak unibertsitateko egitura deszentralizatuak dira, eta horregatik bere 
eginkizunetatik bat kudeaketa indartzea eta gerturatzea izango da, baina kudeaketak zenbait 
alderdi ditu: 
 

a. Unibertsitateko Kudeaketa: Campuseko Errektoreordetzari, Campusean Errektore 
Taldearen ordezkari den aldetik, Errektoreordetza funtzionalen eta Zentruen, eta 
ezin ahaztuta utz ditzakegun Departamendu, Institutu  eta beste egituren eginkizuna 
dagokio indartzea.  Beste Errektoreordetzei dagokienez, konkretuki, lekuak, 
bitartekoak... jarriko zaizkio, behar dituztenean erabil ditzaten; horrela gertuago 
ikusiko dira Zentruetatik, Departamenduetatik, Institutuetatik. Batzuetan, ordea, ez 
beti, Errrektoreordetza funtzionaletatik  egin behar den kudeaketa, Campusetatik 
egin  beharko da; hemen indartze eta suspertze lanari koordinazioarena gehitu 
beharko zaio; baina askotan, eginkizun hori Campuseko Erreaktoreordetzaren 
inongo parte hartzerik gabe egin daiteke; oraindik gehiago, zenbaitetan  horrela egin 
beharko da. 

 
b. Administrazio eta zerbitzuen (unibertsitateko kudeaketarendako jarrita dauden 

pertsonak eta materialak diren aldetik) kudeaketa. Campus-eko Errektoreordetzaren 
barruan  Jerentziaordetza dago, eta berari dagokio zerbitzuen koordinaketa eta 
indartzea, bai Errektoreordetzakoak bai Zerbitzu orokorrak, campusekoak bertakoak 
barne. Campuseko Errektoreordetzari, Jerentziaordetza ere horren barruan dago, 
dagokio, horregatik, campusean dauden unibertsitateko zerbitzu guztiak zuzentzea 
eta koordinatzea; zuzenean, campusekoak bertakoak baldin badira; bai zeharka 
beste arduradunen bitartez, kudeatzen diren egiturak beste maila batekoak edo 
horizontalki kokatuta dauden beste egiturak baldin badira. Campuseko 
Errektoreordetza, ez ahaztu, ez da beste Errektoreordetza funtzional bat.  

 
Campuseko Errektoreordetzari, egitura den aldetik, ulertzen dugu, kudeaketa funtzioak 

baino gauza gehiago dagozkio, eta ez bakarrik administrazioko deszentralizazio hutsa. 
Horretarako dagozkien gobernu, ordezkapen eta administrazio organoekin kontatzen du: 
Campuseko Batzarra eta Campuseko Taldea. Campusa zuzentzea, eta, beti ere 
unibertsitateko politika orokorraren barruan, Campuseko politika formulatzea eta garatzea 
dagokio: Unibertsitateko Plan Estrategikoaren konkrezioan eta aplikazioan laguntza eta 
Campusean garatzea. 
 

Eginkizun horretan Campuseko Errektoreordetza ez bakarrik insitutuen arteko alorrean 
edo gizarteari begira, Errektoreordetzak campus anitzeko eredu honetan eredu irekiak 
aurkitu behar ditu unibertsitateko bizitzaren alor guztietan; alor asko dago, egia da, gune 
horiek ireki ez direnak, baina ekin beharko zaio lan horri, edo sortuz, ez daudenean, edo 
hobetuz, daudenean. Edozein dela eta, Campuseko Taldearen eginbeharra, Errektoreordeak 
zuzenduta batipat, garrantzi handikoa da; era berean garrantzi handikoa den bezala, 
Campuseko Zuzendariaren egin beharra, beti koordinatuta, hori bai, beste Campusetako 
zuzendariekin. 
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Gure unibertsitate campus anitzeko honetan Campuseko Errektoreordea, bai gizarteari 
begira, bai Campuseko Unibertsitateko gizarteari begira Campusean gertatzen diren gauzen 
arduraduna da, berak zuzenean eraman ala ez kudeaketa konkretu bat. Hori horrela bada, ez 
dago unibertsitateko bizitzan errektoreordearen kanpo geratuko denik, eta unibertsitateko 
bizitzan egunero ikusiko behar litzateke zer gauza on dakarren Campusa egoteak, edo zein 
den gunea, Campusak bere pertsonalitatea azal dezan. 
 

Politika komunak 
Zentruak indartzeko duintasun berezia jartzea da Campuseko Erektoreordetzek duten 

asmoa, Ikasketa Planen prestakuntzan eta inplantazioan batez ere, beti ere MECD-ek 
proposatutako ereduari jarraikiz. Puntu horretan zentruen iniziatiba indartu eta bultzatuko 
da, gizarteak eskatzen dituen eskaintzei erantzuna emateko bada, behintzat; campuseko 
eskaintzen hobekuntza akademikoei dagokienez. 
 

Gure unibertsitatea elebiduna den aldetik, titulazio mapa berria beti eskainiko da 
euskarari geroago eta leku gehiago ematen. Horrekin batera, helburu horrekin, 
irakasleriaren hobekuntza linguistikoa suspertuko da, testuen argitarapena indartu beharko 
da, eta hizkuntzari laguntza eman beharko zaio, etab. Horregatik, Euskarako Zuzendaritzek, 
Campusetako euskara Zerbitzuekin batera, bakoitza dagozkion funtzioekin, buru-belarri 
sartuko dira prozesuan. 
 

Errektoreordetzatik garrantzi handikoa den beste gauza bat ikasleriaren formazio 
praktikoa da; horregatik asmoen artean dago enpresen munduarekin jadanik dauden 
harremanak sendotzea, zenbait ekintza zuzenduz: elkarren ezagutza erraztu, horrela 
akordioak eta lankidetzak lortzeko, bai oinarrizko ikerkuntzan bai aplikatuan; horrela 
ezagutzaren transferentzia bat gertatuko da inguru sozioekonomiko aldera; enpresekin 
konpromiso egonkorrak bultzatuz, ikerkuntzarako eta ikaskuntzarako azpiegiturak 
hobetuko dira, behar diren baliabideak aurkituz (espezializatze ikastaroak, patrozinioak...). 
 

Bukatzeko, Campusetako kudeaketari dagozkien bi arazo aipatuko dira, normalean aipatu 
ere egiten ez direnak. Zenbait zentrutan, uste dugu, garrantzi handikoa da "Zentruko 
mantenimendurako Teknikoa" izeneko irudia sortzea. Zentruren batean badago irudi hori, 
baina esan dezagun tekniko polibalentea izango litzatekeela, bere erremientekin eta 
tailerrarekin. Arazo txiki eta asko, eta sarri korapilatsuak, konponduko lituzke tekniko 
horrek. Irudi hori sortzearen egokitasuna, bai ala ez, Campusetan aztertu behar litzateke eta 
zentru bakoitzean, eta Campuseko Batzarrean onartu. 

 
Irakasleak ekipamendu informatikoaz hornitzea izango litzateke bigarren gauza. 

Salbuespen badira ere, badago oraindik ere irakaslerik behar bezalako ekipamendurik gabe, 
eta egoera zaila da benetan. Horregatik, Campuseko Errektoreordetzek azterketa egingo 
dute, arazo horiei irtenbide egokia bilatzeko. Helburua denak ekipamendu egokiaz 
hornitzea da. 
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Arabako Campusa 
 

Eskaintza formatibo egokiak eta irakaskuntz eta ikerkuntz lanek instalazioak behar 
dituzte, nahikoa eta eguneratuak, baina ingurumena ere kontuan hartu behar da; konkretuki 
Arabako Campusaren kasuan Vitoria-Gasteizko hiria kontuan hartu behar da, eta Arabako 
Campusera datorren ikasleriaren sorlekua. Ikasleria, gehiena, Bizkaitik eta Gipuzkoatik 
datorrela kontuan hartu behar da. Horregatik, politika eraginkorra eduki nahi bada, bai 
ikasleak erakartzeko bai egonkortzeko, kontuan hartu behar dira bai etxebizitza alokatzeko 
bai mantenimendurako dauden kostuak, egun-egunero bidaia egin nahi ez dutenentzat, eta 
gaur egun Campusean dauden instalazioak hobetu beharko ditugu. 
 

Aurrekoak ikusirik, kandidatura honek irtetera doan gobernuak aurrekusitako ekintzak 
aurrera eramateko asmoa hartzen du: 
 

1. Campusean dauden ikasleen egoitzek dituzten lekuak areagotzea. Azken urteetako 
esperientziak erakusten du, dauden plazak murritz samar geratzen direla urtero-
urtero ageri diren eskakizunei erantzuna emateko. Guztiz justifikatuta dago aipatzen 
den gehikuntza eta ez da behin-behinekoa. Kontuan hartu beharrekoa da, gainera, 
urtez-urte ikasleeen kopuruan ikusten den gehikuntza, SOCRATES/ERASMUS 
elkartrukatze programen ondorioz, edo campusean jasotzen diren irakasle bisitarien 
ondorioz sortutakoa. Horretarako beti behar lirateke lekuak urte osoan. 

 
2. Unibertsitateko bazkal tokiaren handitzea. Azpiegitura honek izan duen arrakastak 

harri eta zur utzi ditu bai erabiltzaileak bai unibertsitateko agintariak. Hasiera batean 
300 bazkari ematen baziren egunean, gaurko egunean bazkari-kopurua 600 batean 
koka daiteke. Egoera hau, lehen ikuspegi batez oso ona bada ere, zerbitzua 
eskaintzen den kalitatearen beherapen nabaria ekar lezake, behar dena baino maila 
baxuagora. Azpiegitura hau oinarrizkoa da, ez bakarrik ikasleriaren zati bat egun-
egunero egiten duelako bidaia ikasketak egitera joateko, eta behartuta daudelako 
goiz eta arratsaldez bertan lan egiteko; baita leku horiek betetzen dituzten 
baldintzak ere horrelakoak direlako, ikasleen arteko, irakasleen arteko eta denen 
arteko erlazioa errazten duten guneak baitira. 

 
Beste lehentasun batzuen artean guneak sortzea da Ikasleen Elkarteetarako eta Lizentziatu 

profesionalenetarako. Era berean bere lankidetza ere ondo erabil daiteke Ikasle berriak 
erakartzeko Unibertsitateko Orientazio kanpainetan. 
 

Ekojestio Planen burutzeko bideak jarriko ditugu zentru bakoitzean. Aurrerakuntza 
ekonomikoak eta errekurtsoen optimizazioa elkarrekin aztertuko dira, RAMaren kontura 
inbertsioak egiteko, eta horrela eguzki panelak jarriko dira eraikin guztietan. Egiten den 
edozein aurrerapen gero zentruan bertan erabiliko da bere kudeaketarako. 
 

Ikusentzunezko bitartekoak ere jarriko dira Campuseko zentruetako ikasgeletan, zentru 
bakoitzean planteatzen diren beharretara egokituz. 
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Campusean Laboratorioa edo Zerbitzua sortuko da Iraskaskuntza indartzeko. Hor 
irakaskuntz materiala prestatuko da ikusentzunezko bitartekoak erabiliz. Horrela 
irakaskuntza teorikoa hobetuko da, horrelako bideak dituzten ikasgeletan. Formazio 
ikastaroen antolaketa ere indartuko da, AZP-ekoak eta IIP-koak teknologia berrietan jar 
daitezen. Ekintza lerro hau garrantzi handikoa da Titulazioen Hizkuntz Normalizazioan, 
oso gutxi baitira euskaraz dauden materialak. 
 

Campusean zentralizatutako zentruen mantenimenduaz arduratuko den Mantenimendu 
Zerbitzua eta Tailerra ere sortuko dira. 
 

Campuseko I+D+i Eraikina egiteko asmoa ere badu kandidatura honek, bertan izan 
daitezkeen zerbitzu orokorrak jarriz, ikerkuntzako unibertsitateko institutuak, OTRI, 
entrepresen mintegiak, etab. Azpiegitura estrategikoa dela esango genuke eta  entrepresen 
eta unibertsitatearen arteko harremanak hobetuko ditu; baita inguruko zentru 
teknologikoekin ere. Hori laguntza handia izango da prestijioko irakasleek erakargarria ikus 
dezaten Campusa. Gipuzkoako Campusean hasitakoa eredu izan daitekeela uste dugu. 
 

Arabako zenbait Zentrutan titulazioak eskaintzen dira, "Egonaldiak edo Babestutako 
Praktikak" deritzen beharrezko edo enborrezko ikasgaiak dituztenak. Bide egokia izan 
daiteke zentruetatik irtengo diren ikasleek lan lekua aurki dezaten. Argi eta garbi dagoen 
fenomeno hori kontuan hartuta, kandidatura honek indartu egingo du entrepresekin izan 
litezkeen harremanak.  
 

Gradu eta Grado ondorengo titulazio berriak abiarazteko txostenak egiteko helburuarekin 
zentruei indarra emateko esfuertzo berezia egin nahi du kandidatura honek. Jarrita dauden 
titulazioen ANECAren partetik ematen den akreditazio prozesuari arreta berezia eskainiko 
zaio. Zentru guztien iniziatibak apoiatuko dira dauden titulazioen eskaintzaren 
egokitzapenari begira badaude.  
 

Arabako gizarteak, zein gizarte euskaldunak bere osotasunean, egiten dituen eskakizunei 
egokitzeko zentru guztiek egindako iniziatibak apoiatuko dira. Horretarako zenbaitetan 
titulazio berriak sortzen lagunduko da, baldin eta titulazioaren akreditatze prozesuak giza-
baliabideak eta azpiegiturak eskatuko balitu (beti ere ANECAk esandako erizpideak 
kontuan hartuz). 

 

Gipuzkoako Campusa 
Alor akademikoa eta ikerkuntza-egiturak bultzatzeari dagozkion Campus politika 

amankomunetan oinarriturik, eta gizartearekiko duen zerbitzu konpromezuari lehial zaiola, 
Gipuzkoako Campuseko Errektoreordetzak bultzatuko du unibertsitatea hurbil dadin bere 
ingurune sozio-ekonomikora. Horretarako, I+D+i José María Korta Zentroaren eraikina 
bukatzea aurrikusten dugu, enpresekin ditugun harremanak areagotzeko eta teknologia 
transferentzia eta elkarlana errazteko giro egokia sortuz. 

Bestalde, Errektoreordetza honek, ondoren adierazten diren ekintzen bitartez, ahal duen 
guztia egingo du Campuseko tituludunak enpresa munduan sar daitezen eta enpresa berriak 
(spinoff-ak) sor ditzaten: 
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a. Entreprenari Proramaren barnean ekintzak garatzea. Ekintza hauen helburua da 
EHUan enpresa berrizaleak sor daitezen bultzada eta era guztietako laguntza ematea. 
Honek, bide batez, gure tituludunak lan merkatuan sartzea errazten du. 

b. Lan eskaintza eta eskarien kudeaketa eta administraziorako LANBILA sistema 
informatikoa hobetzea. 

c. Enpresak sortzeko, lan munduan sartzeko, lan merkatuaren beharrak zeintzuk diren 
jakiteko ikerketak egiteko eta, ondoren, eskaintza akademikoa behar hauetara 
egokitzeko erakunde ezberdinekin ( Udaletxea, Garapen Agentziak,…) lan akordioak 
egitea. 

d. Unibertsitatea Parke Zientifiko-teknologikoetara hurbiltzeko politika orokorraren 
barruan, Miramon Parke Teknologikoarekin dugun harremana mantendu eta areagotu 
nahi dugu. Arbide Dorrea martxan dago jada, eta bertan, Kutxarekin dugun 
hitzarmenean ezarritako helburuen arabera, Komunikazio eta Informazio Teknologien  
alorrean garatzen diren ekintzak bultzatu nahi ditugu. 

 

ADEGI, Gipuzkoako Foru Aldundia, Udaletxea, Merkatal Ganbara,… bezalako 
erakunde pribatu zein publikoekin ditugun harremanak areagotzeko asmoa dugu helburu 
hauek lortzeko. 

 

Bestalde, behin EHUko Plan Estrategikoa egina dagoela, eta Kalitateko Planaren 
barruan, garatzen jarraituko dugu Campusean unibertsitateak dituen organizazio maila 
ezberdinetako kudeaketaren eta irakaskuntza praktikaren hobekuntza helburu duten 
ekintzak. 

 

Irakaskuntza eskaintza eta ikerkuntza eta irakaskuntza lanak egokiak izango badira, 
beharrezkoa da instalakuntzak aproposak eta modernoak izatea, dagokien ekipamendua eta 
ingurunearekiko oreka mantentzea. Momentu honetan martxan daude Plurianualak 
aurrikusten zituen obrak, eta kandidatura honek lan hauek aurrera eramateko konpromezua 
hartzen du. Edozein kasutan ere, Ibaetako Campuseko obrak amaitzeari harreta berezia 
emango zaio Erakundearteko hitzarmenean jasotzen den bezala. Ondoren aipatzen ditugu 
zein diren funtsezko ekintzak: 

¬ José María Korta Zentrua (I+D+i eraikina eta unibertsitate institutuak) eraikitzea 
(zein konstruktorak egingo duen erabakitzeko lehiaketa martxan dago). 

¬ Biblioteka eta Dokumentazio Zentro Aurreratua. Beharren Memoria martxan dago 
jada. 

¬ Kirol instalakuntzen garapena: eraikiko duen enpresa kontratatu eta 
polikiroldegiaren obrak hasi, halaber futbol zelaiaren proiektu eta aurreratze lanak 
egin. 

¬ Unibertsitateko Erresidentzia. Badakigu jada zein izango den eraikiko duen enpresa 
eta nola kudeatuko den. 
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Azpiegitura eta instalakuntza garapenerako planifikazio egoki baten bitartez, 
Campusean lehentasuna duten beharrak erabakiko dira, eta hauek Inbertsioen Plurianual 
berrian sartuko dira. Zabalduko dira eta hobetuko irakaskuntza, ikerkuntza, kudeaketa eta 
sarerako azpiegiturak, eta, halaber, eraikinen sarbideetako kontrolak. Bestalde, erreforma 
plan orokorretan aurrikusitako ekintzez ere arduratuko gara. Ikastetxeetan espazio berriak 
egokitzeko eta hobekuntzak egiteko asmoa dugu. Elbarrien integraziorako programak eta 
azpiegiturak egokitzeko lanak bultzatuko ditugu; besteak beste, espazioen erabilera 
hobetuko dugu, berrordenatu eta errazionalizatuko, eta segurtasunaren arloan dauden 
arautegi ezberdinetara egokituko dira eraikinak. 

Azpiegiturei dagokienez, dagoen lekuan dagoelako, Eibarko Industria Ingeniaritza 
Teknikoko Eskolak ardura berezia merezi du. Era berean, laguntza berezia merezi dute 
Canpusean kokatzen diren sail atalek eta institutuek. 

Campus Errektoreordetzek badute, gainera, gizartearekiko funtzio berezia. Alde batetik, 
EHUren kanpo proiekzioa hobetzeko asmoz, Kultur eta Kirol Ekintza Programa bat, 
unibertsitate eta gizarte inguruneari ongi egokitzen zaiona, egingo dugu. Ibaetako 
Campusak eskeintzen dituen kultur ekintzez gain, beste zenbait ere eskeiniko ditugu 
Donostiako hirian, hala nola, Udaberri eta Neguko Lasterketa Lehiaketa Herrikoiak, 
Donostiako Orfeoi Sariak, Félix Mokoroa Gastronomia Saria, Arnasa Unibertsitate 
Antzerki Astearen emanaldi berria, Espresiogunea Progamaren garatzea, Campuseko 
Tanborrada bultzatzea eta unibertsitatearen eta bere ingurune soziokulturalaren arteko 
ekintzak areagotzeko askotariko ekintzak. 

Gipuzkoako Campusak badu, bestalde, beren unibertsitate dela sentitzen duten 
erakunde publiko eta pribatuen laguntza berezia. Kandidatura hau lotura hauek areagotzen 
saiatuko da. Horretarako Campusak gizarte proiektuetan parte hartuko du: Gipuzkoako 
Foru Aldundiak koordinatzen dituen e-Gipuzkoa, e-Gizartea, e-Sustapen proiektuetan, Foru 
Aldundiak ere koordinatutako 2020 Gipuzkoa Planean, Donostiako Plan Estrategikorako 
Batzorde Ejekutiboan, Gipuzkoa XXIean, erakundeek antolatzen dituzten sari ezberdinen 
epaimahaietan. Aldi berean, Udaletxe eta beste zenbait erakunderekin batera batzarra 
iraunkor bat sortzeko asmoa dugu kultur, gizarte eta ekonomia garapenaren beharrei 
erantzuteko eta erakundeen arteko elkarlana eta komunikazioa areagotzeko. Campuseko 
taldeak eta bere Errektoreordeak  interes berezia dute Udako Kurtsoak, enpresekiko 
harremanak, enpresa berrizaleen Udal Zentroaren Batzarrean (CEMEI) parte-hartzea, 
ikerkuntza proiektuen kontratuen garapena bultzatzea, diren hitzarmenak garatzea eta 
berriak ezartzea bezalako alorretan. 

Azkenik, Donostia-BAB Proiektuaren barnean, mantenduko dira proiektuan parte 
hartzen duten unibertsitateekin ditugun harremanak, bereziki ikasketa konbalidaketei 
dagokien esparruan, batez ere Zuzenbide eta Arkitekturako alorretan. Bultzatuko ere da 
Akitania-Euskadi-Nafarroa Hitzarmena, beren unibertsitateetako Errektoreek zinatua, 
guztientzako balio duen hezkuntza espazioa sortuz, eta, besteak beste, Doktore Tesiak 
elkarren artean jarraituz. 

 

Bizkaiako Campusa 
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   Bizkaiako Campuserako gure kandidaturaren programa aurkezterako orduan, kontuan 
hartu behar da Campus hau beste biengandik oso desberdina dela. Alde batetik, 
Errektoradutza bulegoak Leioako Campusean bertan aurkitzen dira, beraz, zerbitzu zentral 
gehienak bertako unibertsitarioentzat eskuragarriak dira. Ondorioz, Araba eta Gipuzkoako 
Campusetarako programetan aurrikusitako ekintzen gehiengoak ez du zentzurik kasu 
honetan. Haiek proposamen deszentralizatzaileak dira, unibertsitate-administrazioa 
unibertsitarioei gerturatzeko eginak direnak, alegia. 

 

    Bizkaiako Campusaren eraketak berak eragindako zentruen banaketa geografikoak, 
zentru bakoitzari egokitutako ekintza desberdinen beharra dakar. Leioa, Bilbo, Barakaldo 
eta Portugaleten sakabanatuta egoteak, zailtasunak gehitzen dizkio Campusaren 
kudeaketari. Leioatik kanpoko zentruetan dauden unibertsitarioentzako zerbitzugintza 
oztopatuz, Enpresaritza eta Ekonomia Zientzien Fakultatean, Industria Injeniaritza eta 
Telekomunikazio Injeniaritza Goi-mailako Eskola Teknikoan, Injeniaritza Tekniko Eskola 
Unibertsitarioetan, Enpresaritza Ikasketako Eskola Unibertsitarioan, Magisteritzako Eskola 
Unibertsitarioan, edota Nautika eta Itsas Makinen Goi-mailako Eskolan, esate baterako. 

 

    Erakunde publikoekiko, kultura, gizarte eta finantza entitateekiko, eta orokorrean, 
bizkaiako gizartearekiko erlazioak, komunikazioaren eta hurbilketaren aldeko ahalegin 
handiagoa eskatzen du. Gure aldetik unibertsitateak kalean duen presentzia indartzea 
eskatzen du. Enpresa, teknologia-zentru, asistentzia instituzio, irakaskuntza instituzio, 
komunikabide, kultura, eta orohar, gure unibertsitatean garatzen den edozein esparrurekin 
zerikusia duen guztiarekiko harremanen garapenari eta hitzarmenak egiteari lehentasuna 
emango zaie gure programan. 

 

    Dena den, Bizkaiako Campusarentzat baliagarriak dira lehenago aditzera eman 
ditugun Campus politika ildoak. 

 

 Campusaren garapenari eta inbertsioei dagokionez, Bizkaiako Campusean momentu 
honetan neurri desberdinean garaturik dauden ekintzak ari dira aurrera eramaten. 
Teknologia eta Zientzia Fakultateko lanak bukatu berri dira; Leioako Campuseko 
Polikiroldegikoak oso aurreratuta doaz, baina kudeaketa-plana behar da. Bilboko Goi- 
mailako Injenieritza Eskolakoak hasi berri dira, eta Errektoradutza eraikinean hainbat 
berritze lan egin dira. Ostalaritza Eskolarentzat, ere, bulego berriak eraiki dira. 

 

    Argi dago ekintza hauek aurrerapausu garrantzitsua direla, baina Campusak oraindik 
ere denborarekin konpondu eta zuzendu behar diren behar garrantzitsuak dituela uste dugu. 
Leioako Campusaren berritze eta zuzpertzea Campuseko erkidegoaren gehiengoarentzat 
interes orokorreko kontua da. Nahikoa hondatuta dagoela gauza nabaria da, eta, bide batez, 
egina dago jadanik egitasmo bat Campusaren berritzerako. 
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Gizarte Zientzia eta Komunikazioaren fakultateak, alboko zerbitzu guneekin batera,  
garbiketa lanak behar dituzte eta aldi berean eremu osoaren berrantolaketa bat. Hau posible 
izango litzateke Ostalaritza Eskolaren trasladoa egin eta gero sortutako eremu libreei esker. 

 

Beharrezkoak dira ere, alde batetik Medikuntza eta Odontologia Fakultatea, Odontologi 
Klinika eta Erizaintza Fakultatea biltzen dituen eraikinan eta bestetik Zuzenbide 
Fakultatearen Ordezkaritza Unitatean lanak burutzea. Azken eraikin hau, denborarekin eta 
erabilerarekin hondatuen dagoena da. Zientzia eta Teknologia Fakultatearen bikia da, zeina 
oraintxe berritu berria den. Berrikuntza hau narriadura egoera berdinagatik burutu zen.  

 

Azkenik, Arte Ederren Fakultateak ere beharrak ditu arlo honetan, batez ere Zentruko 
irakasleentzat nahikoa bulego behar dira. Kandidatura honetako kideen ustez akats 
hauentzako irtenbiderik onena, gaur egungo eraikinetik gertu tamaina ez oso handiko 
eraikin berri bat eraikitzea da. Leioako egoeraren errepasoa amaitzeko, Campusaren hego 
mazelan lorategi botaniko bat sortzeko interesa adierazi nahi dugu, gaur egun oraindik 
burutu ez den proiektu zahar bat.  

 

Aurreko kasuen antzera, gainontzeko Campuseko eraikinetan, hau da, Bilbo, Portugalete 
eta Barakaldon kokatutakoetan berritze, hobekuntza edo zuzpertze ekintzak burutzeko 
beharra dagoela uste dugu. Adibide moduan,  Barakaldoko Mehatze Injenieritza Eskolako 
bigarren fasea edo Bilboko Irakasle Eskolako irakaskuntzarako  gela eta bulego beharrari 
aurre egiteko lanak. Horregatik, kandidatura hau Zentroetako zuzendaritza bakoitzarekin 
elkarrizketak burutzeko eta kontaktu zuzen eta iraunkorrak edukitzeko prest dago burutu 
beharreko lan-plana prestatzeko.  

 

Honek gero , ahal den era zentzuzkoenean Bizkaiako Campuserako azpiegituren hainbat 
urtetarako inbertsio plana lantzea posible egingo du. Kandidatura hau, zer esanik ez dago, 
plan hori Campusko Zentru guztien artean adostua izan dadin ahaleginduko da.  

 

Gure ustez aipamen berezia merezi dute ondorengo hiru gaiek. Alde batetik Leioako 
herria ekialdetik mendebaldera gurutzatuko duen tranbiaren  bidez Sestao eta Campusa 
konektatzeko proiektua. Gure ustez Campusarentzat ezinbesteko azpiegitura da hau, eta 
ondorioz lanak gehiago ez atzeratzea eta lehen bait lehen has daitezen ahaleginduko gara.  

 

Bigarren gaia Leioako Campusean parke zientifiko bat eraikitzeko Bizkaiako Foru 
Aldundiaren proiektua hastea da. Parke honen helburua bertan ezaguera oinarri sakoneko 
enpresak ezartzea da, horietako askotan gure titulatuak laneratzeko asmoz.  

 
Baita ere pentsatzen dugu garrantzi handiko azpiegitura dela, Campusari aktibitate eta giza eta ekonomi 

eragin handia emango bailioke. Gure ustez proiektu hau laister burutuz gero abantaila garrantzitsuak sortuko 
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lirateke unibertsitatearentzat bere osotasunean. Horregatik kandidatura honetako kideak proiektua aurrera 
eramateko Foru Aldundiarekin elkarlanean aritzeko konpromisoa hartzen dugu.  

 

Hirugarrena, UPV/EHU-ak Bilbo hiriko erdigunean izan behar duen presentziari lotuta 
doakio. Izan ere, Unibertsitatearen presentzia lurralde historikoaren zuzpertzaileetariko bat 
behar luke. Ildo honi jarraiki, kandidatura honek, "Abandoibarrako EHU/UPV-aren 
ordezkaritza izango den eraikinaren" alde egiten du zinez. Honek, ez du zertan ekarri behar, 
Errektoradutzaren administrazioaren aldaketa. Unibertsitatea Bizkaiko gizarteari 
hurbiltzeko ekintza ausarta da. Honela eraikinaren erabilpena anitza izango litzateke. Izan 
ere, irekia behar luke Unibertsitateko talde guztiei eta bertan egin litezke bai hitzaldiak, 
nola kontzertuak, antzerki emanaldiak, bertso saioak eta abar. Alegia, UPV/EHU-a Bilboko 
kultur munduaren katalizatzailea izan dadin nahi dugu. 

 


