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A
urten ere, eta
beti bezala,
garaiz, Euskal
Herriko Uni-
berts i tatea
(UPV/EHU)

2021-2022ko ikasturterako es-
kaintza akademikoa prestatzen
ari da. Helburua normaltasun
akademikoa berreskuratzea da;
hain zuzen, osasun egoerak ahal-
bideratzen baldin badu, irakas-
kuntza presentziala izatea. Era
berean, eskakizun maila eta zo-
rroztasun akademiko berari eutsi
nahi dio, aurreko bi ikasturteetan
egin duen bezala pandemiak eka-
rritako zailtasunak zailtasun.
Laura Vozmediano Euskal He-

rriko Unibertsitateko Graduaren
eta Hezkuntza Berrikuntzaren ar-
loko errektoreordearen iritziz,
«une honetan zaila da ziurtatzea
zein egoera izango dugun dato-
rren ikasturtean, bai gizartean,
bai osasun arloan. Aurrez aurreko
prestakuntzara bueltatzeko kon-
fiantza dugu, gurea unibertsitate
presentziala baita. Hala eta guztiz
ere, izan ditzakegun agertoki guz-
tiak ari gara aurreikusten, egoe-
rak egoera, eskolen eta edukietan
kalitatea bermatu ahal izateko». 

EHUN GRADU INGURU
2021-2022ko ikasturterako, Eus-
kal Herriko Unibertsitateak 103
gradu eskainiko ditu, arlo guztie-
tako ikasketak barne: batzuk bide
luzea egindakoak dira (Medikun-
tza, Artea, Zuzenbidea, Teleko-
munikazio Teknologiako Inge-
niaritza edo Biologia) eta beste ba-
tzuk, oraintsuago ezarriak (Adi-
men Artifiziala, Lehen Hezkuntza
hirueleduna edo Energia Berriz-
tagarrien Ingeniaritza). 
Eskaintzan 12 gradu bikoitz ere

daude, eta horietako bat, Busi-
ness + Economics, osorik ingele-
sez irakasten da. Izan ere, beste
hizkuntzetako eskaintza handi-
tuz joan da eta, egun, 700 irakas-
gai ikas daitezke ingelesez, eta 180
irakasgai, beste hizkuntza ba-
tzuetan. Gradu horiek, beste as-
korekin batera, Unibasq-Kalita-
tearen Euskal Agentziak ikasleen

an. Gure eskaintza graduondoko-
etan bereiztearen alde egiten du-
gu, unibertsitate bakoitzak hor
aurkitu behar baititu bikaintasun
eta espezializazio guneak».
2021-2022ko ikasturterako,

Euskal Herriko Unibertsitateko
graduondoko eskaintzak 100 uni-
bertsitate master baino gehiago
ditu eta hogeita hamar bat berez-
ko master (azken horiek espezia-
lizazio handiko eta orientazio
profesional argiko titulazioak di-
ra). Nabarmentzekoa da Espai-
niako estatuko eta atzerriko beste
unibertsitate batzuekin batera
antolatutako programen kopuru
handia. Datorren ikasturterako,
UPV/EHUk zortzi Erasmus Mun-
dus master eskainiko ditu. Horie-
tako hiruk EACEA agentzia euro-
parraren (Education, Audiovisual
and Culture Executive Agency)
aitorpen berritua dute: Erasmus

Mundus Master in Renewable

Energy in the Marine Environ-

ment, Erasmus Mundus Master

in Marine Environment and Re-

sources 2030 eta Erasmus Mun-

dus Master in Marine Biological

Resources.
Graduondoko eskaintzan pres-

takuntza dualean emandako
masterrak eta Euskal Unibertsita-
te Sistemaren Kalitate Agentziak
(Unibasq) aitortutako nazioarte-
kotze zigilua duten masterrak ere
badaude, eta online ikasketen es-
kaintza gero eta zabalagoa da.
Prestakuntza maila gorenekoa

da (kalitatedun irakasleek eta
profesional espezializatuek ema-
ten dute, Euskal Autonomia Erki-
degoko, Espainiako estatuko eta
Europako Batasuneko kalitate
agentzia ofizialen babesarekin),
baina prezio publikoei eutsita. Es-
kaintza horri esker, euskal ikasle-
ek espezializazio maila handia lor
dezakete etxetik gertu, baina, era
berean, aukera dute prestakun-
tzaren zati bat atzerriko unibertsi-
tate batean egiteko, mugikorta-
suna finantzatzen duten progra-
men bidez.
Bestalde, graduondoko ikasle-

ek enpresetan praktikak egiteko
aukera dute, unibertsitateak 800

EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAREN
ESKAINTZA, NAZIOARTEAN HEDATUA
Euskal Herriko Unibertsitatea gradu eta graduondoko eskaintza zabala eta askotarikoa prestatzen ari da 2021-2022ko
ikasturterako, euskal gizartearen eraldaketei eta beharrei erantzuteko asmoz.

Euskal Herriko Unibertsitateko ikasle bat laborategi batean, bere zereginetan. MITXI
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nazioartekotzea sustatzeagatik
ematen duen nazioarteko aipa-
mena dute.
Gainera, hamaika graduk pres-

takuntza duala daukate (lan kon-
tratu baten bidez unibertsitateko
eta enpresako irakaskuntza-ikas-
kuntza prozesuak uztartzen di-
tuen eredua), eta Unibasq agen-
tziaren agiri duala jaso dute. Tre-

bakuntza duala gorabehera, ia
ikasle guztiek dute euskal sareko
enpresetan, erakundeetan, Go-
bernuz Kanpoko Erakundeetan
(GKE) edo elkarteetan kanpoko
praktikak egiteko aukera, urtero
12.000 praktika inguru egiten

baitira, eta horietatik %40 bolun-
tarioak dira.
Unibertsitateak konpromiso

sendoa du inklusioa, ekitatea eta
iraunkortasunarekin. Adibidez,
hezkuntza premia bereziak dituz-
ten unibertsitateko ikasleei la-
guntza eta baliabideak eskaintzen
zaizkie aukera berdintasuna ber-
matzeko. Ikasturte honetan, uni-
bertsitate ikasketak egiten ari di-
ren 425 ikasleri eman zaie lagun-
tza, eta Unibertsitatera Sartzeko
Ebaluazioan, unibertsitate aurre-
ko 439 ikasleri eman zitzaien
arreta, eta horietatik 407 ikaslek
proba egokitzeko eskatu zuten.
Era berean, Euskal Herriko

Unibertsitateak, ebaluazio inde-
pendente baten ondoren, Espai-
niako Hezkuntza Ministerioak
emandako Nazioarteko Bikainta-
sun Campusaren kalifikazioa lor-
tu zuen. Horretaz gain, Europa
mailako bi ekimen interesgarri-
tan parte hartzen du: Bordeleko
Unibertsitatearekin mugaz gain-
diko campus paregabea bultzatu

du Europan, eta 2020tik Enlight-
en parte da —Europako Batzorde-
ak onartu eta finantzatutako be-
deratzi unibertsitate europarren
partzuergoa—, eta horrela, ikasle-
ek aukera izango dute egonaldiak
egiteko elkartutako erakunde
guztietan, prestakuntza progra-
ma berritzaileetan parte hartuz
eta gizarte arazoei irtenbidea
emanez. 
Halaber, munduko unibertsi-

tateekin dituen 2.000 mugikorta-
sun hitzarmenei esker, atzerrian
egonaldiak egiteko aukera ugari
eskaintzen ditu.

NAZIOARTEKOTZEA
BULTZATZEN
Graduondokoaren arloan, Euskal
Herriko Unibertsitateak bere es-
kaintzaren nazioartekotzea bul-
tzatzen jarraitzen du. Montse Ma-
ritxalar Graduondokoaren eta
Etengabeko Prestakuntzaren ar-
loko errektoreordearen hitzetan,
«Gaur egun unibertsitateak era-
bat lehiatzen dira maila globale-

«Agertoki guztiak 
ari gara aurreikusten,
egoerak egoera, eskolen
eta edukien kalitatea
bermatu ahal izateko»
LAURA VOZMEDIANO
Euskal Herriko Unibertsitateko

Graduaren eta Hezkuntza

Berrikuntzaren arloko errektoreordea



hitzarmen baino gehiago baititu

sinatuta I+G+b zentroekin, era-

kundeekin eta eremu pribatuko

enpresekin. Eta, horrez gain, ba-

dute aukerarik laguntzak lortze-

ko unibertsitatearen beraren eta

beste erakunde batzuen beka eta

laguntza deialdien bidez.

ETENGABEKO
PRESTAKUNTZA
Azkenik, euskal gizartearen ehun

sozioekonomikoari erantzuteko

asmoz etengabeko prestakuntza-

ren eskaintza gero eta zabalagoa

eskaintzen du UPV/EHUk: berro-

gei unibertsitate aditu eta espezia-

lizazio ikastaro baino gehiago eta

berrogeita hamar bat ikastaro

osagarri. Gizartearen hizkuntz es-

kakizunetara eta profesionalen-

tzako online prestakuntzara era

arin eta dinamikoan egokitzeko

mekanismoak artikulatzeko

erronka du UPV/EHUk eskaini

beharreko etengabeko forma-

kuntzaren eskaintzan.

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.ehu.eus

@
Euskal Herriko Unibertsitateko Geologia graduko ikasle batzuk, Getxoko (Bizkaia) Gorrondatxe hondartzan, harkaitzei eta itsaslabarrei buruzko ikerketa

lan bat egiten. MITXI
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U
nibertsitate

mailako es-

kaintza zabala

aurkituko du

ikasleak Ber-

garako UNED

ikastetxean 2021-2022ko ikastur-

terako. Etengabeko prestakun-

tza, eta ikastetxeak berak antola-

tutako ikastaroak ere bai.

Izan ere, graduak, masterrak

eta doktoretzak, askotariko gaie-

tako ikastaro ugari eta hizkuntza

programak egin daitezke. Familia

bizitza eta profesionala goi maila-

ko ikasketekin nahieran uztar-

tzea ahalbidetzen duen ikasketa

eskaintza zabala. Era berean, uni-

bertsitate ikasketak egin izan ezin

dituztenei aukera ematen zaie

unibertsitate ikasketak egiteko. 

Halaber, Bergarako Errege

Mintegian errehabilitazio lan in-

tegrala egin ondoren, Bergarako

UNED ikastetxeak lehen mailako

eraikin bat, azpiegitura bat eta

ekipamendua ditu XXI. mendeko

ikasleen premiei erantzuteko.

GOI MAILAKO
IKASKETAK
Berrogei urte baino gehiagoko

ibilbide akademiko eta kulturala-

ren eskarmentuarekin, Bergara-

ko UNED ikastetxeak 27 uniber-

tsitate gradu eskaintzen ditu;

horien artean, Psikologia, Zuzen-

bidea, Enpresen Administrazio

eta Zuzendaritza eta Geografia

eta Historia eta Kriminologia.

Hain zuzen ere, azken gradu

horrek ezin hobeto erantzuten

dio arlo horretan goi mailako

prestakuntza jasotzeko zegoen

eskaerari.

UNEDeko ikasketa eskaintza

erakargarria egokia da izaera ez-

berdineko behar edota jakin-

nahia duen askotariko jendearen-

tzat: ezagupenak zabaltzeko, goi

mailako ikasketak egiteko edo

ikasketak egiten berriz hasteko.

Horrela, ikasleen profila nahi-

ko heterogeneoa da —langabeak,

langileak, etxeko lanak dituzten

gizon-emakumeak, erretiroa

hartutakoak, gazteak, ezagupe-

nak birziklatu nahi dituzten pro-

fesionalak…—. «Azken batean,

beren denborarekin eta behar

familiar edo profesionalekin bat

datorren metodologiaren bila

datoz gure ikasleak. Gure ikasle-

ek ikasteko duten denbora urria

irmo kudeatzeko adierazten

duten gaitasun eta diziplina bere-

ziki baloratzen da enpresa eta

erakunde mailan», Bergarako

UNED ikastetxeko arduradunek

azpimarratu dutenez. «Azken 40

urteotan gipuzkoar askok ikas-

ketak egiteko eta beren egoerara

egokitutako aukera erreal bat

aurkitu du Bergarako UNED

ikastetxean».

27 graduen katalogo zabalaz

gain, 76 unibertsitate master eta

19 doktoretza programa eskain-

tzen dira. Horrez gain, unibertsi-

tate ikasketak egin nahi baina

ikasketa nahikorik ez duten 25

eta 45 urtetik gorakoek Uniber-

tsitaterako Sarrera ere presta

dezakete. «Azken bide horri

—25 urtetik gora daramatza arra-

kasta handiz trebatzen—, Gober-

nantza Ireki eta Kolaboratiboko

Formakuntza, Aduana Ordezka-

ritza eta Nazioarteko Merkatari-

tzako Formakuntza, Etengabeko

Formakuntza Manu-Robles-

Arangiz Fundazioarekin, Liburu-

tegi Laguntzaile Ikastaroa, Idazle

Eskola, Osteopatia Trebakuntza

eta Etengabeko Prestakuntzan jo-

rratzen diren ikastaroan. Eskain-

tza hori ere urtetik urtera zabal-

tzen ari da; horrela, azken urteo-

tan Medikuntza Osatzailea ikas-

taroa ere egin daiteke.

Gainera, Hizkuntzen Urrutiko

Unibertsitate Zentroaren bidez,

UNEDeko metodologia berezia

lantzen da ingelesa, frantsesa,

alemana eta euskara ikasteko.

Argibide gehiago behar izanez

gero, Bergarako UNED ikastetxe-

aren 943-76 90 33 telefono zenba-

kira dei daiteke, mezu bat bidali

info@bergara.uned.es helbide

elektronikora, edo www.uned.

es/ca-bergarawebgunea bisita-

tu.  

ESKAINTZA ZABALA BERGARAKO
UNED IKASTETXEAN
Bergarako UNED ikastetxearen eskaintza zabala da. Orotara 27 gradu, 76 unibertsitate master 
eta 19 doktoretza programa emango ditu 2021-2022ko ikasturtean.  

Errege Mintegia, Bergarako UNED ikastetxearen egoitza. BERGARAKO UNED

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.uned.es/ca-
bergara

@

gipuzkoar askok jarraitu diote;

unibertsitate mailako ikasketak

arrakastaz amaitu dituzte, eta

profesionalki aukera berriak

zabaldu zaizkie». 

Aipagarria da Bergarako

UNED ikastetxean euskaraz

ematen hasiko direla Unibertsi-

taterako Sarbide Ikastaroak 25

eta 45 urtetik gorakoentzat.

BERGARAKO UNED-EK
ANTOLATUTAKO
IKASTAROAK
Berrogei urtean baino gehiagoan,

Bergarako UNED ikastetxeak an-

tolatutako ikastaroek askotariko

diziplinak jorratu dituzte, milaka

ikasleren parte hartzearekin. Ur-

teek eta eskarmentuak sendotu

dituzte: Psikomotrizitate Eskola
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GRADUAK

Bergarako UNED ikastetxeak
unibertsitate gradu hauek ema-
ten ditu:
• Geografia eta Historia.
• Artearen Historia.
• Espainiar Hizkuntza eta Litera-
tura.
• Ingeles Ikasketak.
• Psikologia.
• Filosofia.
• Gizarte eta Kultur Antropolo-
gia.
• Zuzenbidea.
• Gizarte Lana.
• Administrazio Publikoen Zien-
tzia Juridikoak.
• Kriminologia.
• Politika eta Administrazioaren
Zientzia.
• Soziologia.
• Enpresen Administrazio eta
Zuzendaritza.
• Ekonomia.
• Turismoa.
• Pedagogia.
• Gizarte Hezkuntza.
• Fisika.
• Kimika.
• Matematika.
• Ingeniaritza Informatikoa.
• Informazioaren Teknologiako
Ingeniaritza.
• Elektronika eta Automatika In-
dustrialeko Ingeniaritza.
• Ingeniaritza Elektrikoa.
• Ingeniaritza Mekanikoa.
• Ingeniaritza Teknologia Indus-
trialetan.



A
zpimarraga-
rria da Deus-
tuko Uniber-
tsitateak goi
mailako hez-
kuntzan duen

tradizio luzea, 130 urte baino
gehiagokoa. Baina, era berean,
etengabe berritzen ari da, egunez
egun, gizartearen eraldaketan la-
guntzen jarraitzeko.
Hezkuntza eredu berezia du,

nazioartean aitortua, azpiegitura
teknologiko modernoak, eta uni-
bertsitateko zereginetan etenga-
beko berrikuntzaren aldeko
apustua egiten du. Horiexek dira
Deustuko Unibertsitatearen be-
reizgarriak. Izan ere, berrikuntza
unibertsitate honen DNAn txer-
tatuta dago. Hain zuzen ere, koro-

nabirusaren pandemian ziztu bi-
zian eraldatu da, ikasketak eredu
presentziala eta birtuala uztartuz
eskaintzeko, ikaskuntzaren kali-
tateari eta ikasleen arretari kalte-
rik egin gabe. 
Unibertsitateak ziurtasun gu-

txiko eta ziurgabetasun handiko
ingurunean bizi dira. Baina, mun-
du aldakor horretan, Deustuko
Unibertsitatea ez da atzera geldi-
tu, eta berritzen jarraitzen du. Be-
rritzen, pandemia garaian ez ezik,
baita eguneroko jardunean ere,
unibertsitateak inguruari ekar-
pen esanguratsua egiten jarrai-
tzeko, tokian zein mundu globa-
lean. Horregatik, etengabe ari da
bere eskaintza akademikoa berri-
tzen eta egokitzen, etengabeko
ziurgabetasuna ezaugarri izango

Ameriketako Estatu Batuetan
master bat lortzeko. 
Donostiako Campusean bertan,

Deusto Business Schoolek zuzen-
daritza estrategikoko ibilbide dua-
la eskainiko du EAZko eta EAZ +
Berrikuntza eta Ekintzailetzako
graduetako ikasleentzat. Ibilbide
duala enpresa batean egingo da, 3.
mailako bigarren seihilekoan eta
4. maila osoan. Ikasleek enpresa
estrategiaren ikuspegi orokorra
lortuko dute horrela, eta lehiakor-
tasuna hobetzeko eta erabakiak
hartzeko garaian balioa sortzeko
beharrezkoak diren pertsonak,
baliabideak eta sistema teknologi-
koak kudeatzen ikasiko dute. 
Era berean, Deustuko Uniber-

tsitateak Eraldaketa Digitala Tu-
rismoan titulu propioa eskainiko

du bi campusetan, Turismoko
gradudunen prestakuntza indar-
tzeko eta osatzeko aukera parega-
bea. Ikasleek gaitasunak eskura-
tuko dituzte ingurune digitalean
lan egiteko, negozio digitalen ku-
deaketan aritzeko, eta bilakaera
teknologikoak eta sektoreko en-
presen digitalizazioak ekarri di-
tuen aukeretan oinarritutako
produktu eta zerbitzu turistikoak
sortzeko. 
Berrikuntza horiek guztiak

ikasturte honetan abian jarrita-
koei gehituko zaizkie. Aurten, le-
henengo ikasleak ari dira dagoe-
neko gradu berriak egiten: Medi-
kuntza; Robotika; Datuen Zien-
tzia eta Adimen Artifiziala; Bideo
jokoak, Errealitate birtuala eta
Areagotua; eta Fisioterapia. 

INSTALAZIO BERRIAK
Azken gradu hori Donostian es-
kaintzen da. Hain zuzen ere, Fi-
sioterapiako ikasleentzat eta Fi-
sioterapia eta Jarduera Fisikoaren
eta Kirolaren Zientzietako gradu
bikoitzeko ikasleentzat instalazio
berriak eraiki dira Donostiako
campusean: hiru laborategi berri
(Anatomia eta Natur Zientziak,
Biomekanika eta Neurozientziak,
eta Fisiologia), bi simulazio areto
(ZIU-ospitaleratzea eta gimnasio
terapeutikoa), gimnasioa, tata-
mia, fitness aretoa, aldagelak....
Azpiegitura horiek Larramendi

eraikin berrian daude. Eraikin
horrek ekipamendu modernoak
ekarri dizkio campusari, modu
esanguratsuan hobetuko dute-
nak jarduera akademikoa eta
guztien unibertsitate esperientzia
bera. Bost solairuko eraikinak
guztira 11.921,55 metro karratu
ditu (5.601,89 metro koadro ses-
tra azpitik eta 6.319,66 metro koa-
dro sestra gainetik), eta erabilera
askotako hainbat ekipamendu
ditu: kirol kantxa estalia; ikasge-
lategia, hamahiru ikasgela eta
erabilera askotako areto bat di-
tuena (Foro Aretoa); eta liburutegi
berria, Bilbon bezala, Ikasteko eta
Ikertzeko Baliabideen Zentro
(IIBZ) modura pentsatua. 
IIBZk guztira 3.150 metro ka-

rratuko azalera erabilgarria du,
talde lanerako 21 areto, banakako
220 toki, prestakuntza gela, iker-
tzaileentzako espazioa, aisiarako
espazioak... Eraikinaren fatxadak
campuseko gainerako eraikinen
itxura errespetatu du, terrakota
koloreko zeramikazko akabera
baitu. Eta 60 autorentzako garaje
bat ere badu. 

DEUSTUKO UNIBERTSITATEA
ETENGABE BERRITZEN ARI DA
Deustuko Unibertsitateak tradizio luzea du goi mailako hezkuntzan, eta egunez egun
berritzen ari da, gizartearen eraldaketan laguntzen jarraitzeko.

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
ikasleberriak.deusto.eus

@

duen gizarte baten eskariei eran-
tzuteko. 

ZUZENBIDEKO GRADUA
DONOSTIAN
Eta premisa horiekin ari da Deus-
tu datorren ikasturtea prestatzen.
Ikasturteak hainbat berrikuntza
izango ditu, bereziki Donostiako
campusean. Hala, 2021-2022ko
ikasturtean Zuzenbideko gradua
hasiko da Donostiako campuse-
an. Bilboko campusean tradizio
handiko titulazioa da, 130 urte
baino gehiagoko esperientzia bai-
tu Deustuko Unibertsitateak le-
gelariak prestatzen. Donostiako
ikasleek, hala nahi izanez gero,
nazioarteko programa bikoitza
egin ahal izango dute, lau urteren
buruan Zuzenbideko gradua eta
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Deustuko Unibertsitateko Donostiako campusa. DEUSTUKO UNIBERTSITATEA



U
dako Euskal
Unibertsitatea
(UEU) irabazi-
asmorik gabe-
ko eta Onura
Publikoko ai-

tormena duen kultur elkarte bat
da. 1973. urtean sortu zen Ipar
Euskal Herrian, eta, orduz geroz-
tik, bere helburu nagusia Euskal
Unibertsitatea sortzea da: euskal
gizartearen beharretara egokitua,
izaera sozialekoa, Euskal Herria
bere osotasunean hartuko duena
eta euskara hizkuntza-ardatz na-
gusia izango duena. 

‘ONLINE’
IRAKASKUNTZAN
ERREFERENTZIA
UEUk sorreratik antolatu izan
ditu Udako Ikastaroak, baina az-
ken bi hamarkadetan, urte guzti-
ra eta Euskal Herri osora zabaldu
du bere formazio eskaintza. Bizi-
tzan zeharreko prestakuntza eus-
karaz, kalitatez eta tokiko beha-
rretara egokituta eskaintzea da
UEUren helburua, eta, horretara-
ko, hainbat jarduera eskaintzen
ditu: jardunaldiak, mintegiak,
ikastaro laburrak, hitzaldi ziklo-
ak, neurrira egindako formazio
saioak, graduondokoak (beste
unibertsitateekin elkarlanean),
Udako Ikastaroak eta abar. 
Aipatzekoa da azken urteetan

UEUk online irakaskuntzaren le-
rroan egiten ari den lana —errefe-
rentzia bihurtu dena—, pandemia
garaian gehiago nabarmentzen
ari dena. 

IRAKASKUNTZA
MASTERRA ‘ONLINE’
Urte askotako lanari esker, UEUk
Ikastegi Atxikia sortu du
UPV/EHUren barruan, eta, ho-
rren ondorioz, ikasturte honetan
UPV/EHUren Derrigorrezko Bi-

garren Hezkuntzako eta Batxi-

lergoko, Lanbide Heziketako eta

Hizkuntzen Irakaskuntzako Ira-

kasleen PrestakuntzaUnibertsi-

tate Masterra euskaraz eskain-
tzen ari da onlinehiru espezialita-
tetan: Natur Zientziak eta
Matematika, Giza eta Gizarte
Zientziak, eta Hizkuntza eta Lite-
ratura. Guztira, 120 ikasle ari dira

master hau egiten. Apirilean za-
balduko da bigarren ikastarorako
aurrematrikulazio epea.

EUSKARAZKO IKERKETA
GAZTEA IKUSGARRI
EGITEN
Ikergazte Nazioarteko ikerketa
euskaraz kongresua 2015ean
abiatu zuen UEUk, ikertzaile eus-
kaldunen arteko harremanak
sendotu, beraien lanen berri izan
eta euskarazko ikerketa bultza-
tzeko helburuarekin. Lehen aldia
Durangon izan zen, bigarrena
Iruñean, eta hirugarrena Baio-
nan. Saio bakoitzean 200 aditu
hurbildu dira, eta gaur-gaurkoz,
erreferentzia bat bihurtu da. Aur-

nak gizarteratzea da lehiaketaren
helburu nagusia, eta 250 ikertzai-
le animatu dira erronkara orain
arte antolatu diren bost jardunal-
dietan. 

ARGITALPENGINTZAN
DEKANOA
Argitalpengintzaren alorrean
UEUren helburua bikoitza da: az-
piegitura bibliografikoa sortzea
batetik, batez ere ikasmaterialen
bidez, eta arlo teknikoetan euska-
razko terminologia eta sintaxia
finkatzea bestetik. 1978. urtean
lehen liburua argitaratu zuenetik,
dagoeneko ia 500 izenburu ditu
UEUk bere katalogoan, eta uni-
bertsitate mailako euskarazko

testugintzan dekano bilakatu da.
Azken argitalpenen artean Gene-

ro-identitatea euskal dantza tra-

dizionalaren eraikuntzan, Emi-

lio Lopez Adan: euskal iraultza li-

bertarioaren pentsalari edota
Nazionalismoa eta Kultura. En-

tseguak eta iruzkinak Euskal He-

rriaren alde liburuak daude. Bu-
ruxkak.eus liburutegi digitalean
izenburu horietako gehienak es-
kuratu daitezke dohainik. Horie-
tako 47 liburu e-liburutegian ere
jaso daitezke e-pub formatuan.

SAREAN ERE
KOMUNITATEA
TRINKOTZEN
Inguma.euskomunitate zientifi-
koaren datu baseak 20 urte bete
zituen iaz. Datu base honek azken
hamarkadetan unibertsitate mai-
lako zientzia eta jakintza alor ba-
koitzean euskaraz ahoz eta idatziz
ekoitzi denari buruzko oinarrizko
informazioa eskaintzen du.
Orain, 11.920 egile eta 203 era-
kunderen 43.802 dokumenturen
erreferentziak kontsultatu dai-
tezke bertan, doan.
Inguma datu basearen sare so-

ziala, Artizarra.eus, jarri zuen
martxan UEUk duela hiru urte,
euskarazko komunitate zientifi-
koa ezagutarazi eta harremane-
tan jartzeko asmoz. Orain, ia
1.000 aditu eta profesional daude
bertan izena emanda.

50. URTEURRENA,
DATORREN URTEAN
2022an UEUren Udako Ikastaro-
ek 50 urte beteko dituzte. Bost ha-
markada hauetan euskal gizartea
eta unibertsitate esparrua ebolu-
zionatzen joan dira, eta UEUk ja-
kin izan du garai berrietara mol-
datu eta erronka berriak jartzen
bere buruari. 
Mende erdiak ematen duen ta-

laiak aukera emango dio erakun-
deari bere ibilbideari buruzko
hausnarketa egiteko, eta, batez
ere, aurrera begira dituen erron-
kei ilusioz ekiteko.

UEU, ‘ONLINE’ BIDEAN SENDOTZEN
Udako Euskal Unibertsitatearen (UEU) helburua Euskal Unibertsitatea sortzea da: euskal gizartearen beharretara egokitua,
izaera sozialekoa, Euskal Herria bere osotasunean hartuko duena eta euskara hizkuntza ardatz nagusia izango duena.
Azpimarragarria da azken urteetan ‘online’ irakaskuntzan egiten ari den lana.

UEU erreferentzia garrantzitsu bat da online irakaskuntzan. UEU

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.ueu.eus

@

ten Gasteizen egingo dute, eta da-
goeneko artikuluak bidaltzeko
epea zabalik dago.
Horretaz gain, pasa den azaro-

an bosgarren aldiz egin da #txio-
tesia Twitterreko lehiaketa,
UEUren Unibertsitatea.net ata-
riaren eskutik. Parte hartzaileek
sei txiotan eta euskaraz laburtu
behar dute beraien tesia, eta ori-
ginalenak eta ulergarrienak sari-
tu dira. Aldi honetan, 74 ikertzai-
lek parte hartu dute, eta Ainhoa
Gonzalez (zelula amen efektu te-
rapeutikoaz) eta Eider Urkola
(Andrei Zvyagintsev zine zuzen-
dariaz) izan dira irabazleak. Eus-
kal ikertzaileei izen-abizenak jar-
tzea eta horiek egiten dituzten la-
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Iazko Udako Ikastaroetan antolatutako jardunaldi bat. UEU



N
a fa r roako
Unibertsita-
te Publikoak
(NUP) Iruñe-
an eta Tute-
ran ditu

campusak. Baionako unibertsi-
tateadeitzen zaion Baionako eta
Euskal Herriko Institutu Uniber-
tsitario Teknologikoak (IUT)
Baiona Ttipian du egoitza, eta An-
gelun beste campus bat ere badu.
Bi unibertsitateek ikerketaren eta
berrikuntzaren aldeko apustua
egiten dute, eta prestakuntza osoa
ematen diete ikasleei.
NUPen, Unibertsitatea Erakus-

teko Egunak online egin dira,
otsailaren 8tik 18ra. NUPen 8.000
ikasle inguru aritzen dira, orotara.
Iruñean, Arrosadiko campusa eta
ospitale gunean dagoen Osasun
Zientzietako campusa ditu, eta
Tuteran, beste campus bat. 
NUPen xedea da gizartearen

aurrerapenari ekarpenak
egitea jakintza kulturala, zientifi-
koa eta teknikoa sortuz, zabalduz
eta transmitituz, eta pertsonei
prestakuntza osoa ematea. Pun-
tako oinarrizko ikerketa garatzen
du esparru ugaritan, eta hori
lagungarria da bai inguru hurbi-
leko garapen ekonomiko eta
sozialerako, bai oinarrizko iker-
keta berrikuntza bihurtzeko.
NUPen irakasle ikasketak

bakarrik egin daitezke osorik
euskaraz; bi gradu, hain zuzen:
Haur Hezkuntza eta Lehen Hez-

kuntza. Erizaintza graduko lehen
seihilekoko ikasgaiak ere bai, eta
gainerako graduetan, ikasgai
batzuk soilik. 
Baionako eta Euskal Herriko

Institutu Unibertsitario Teknolo-
gikoa Paueko eta Aturrialdeko
Unibertsitatearen (UPPA) ba-
rruan dago. UPPAn, orotara,
11.500 ikasle inguru aritzen dira,
lau campusetan banatuta. Baio-
nan, Pauen, Mont-de-Marsanen
eta Tarben daude campus horiek.
Baionako unibertsitateak Baiona
Ttipian du egoitza, Errobiko cam-
pusean, eta Angelun beste cam-
pus bat ere badu. Guztira ,mila
ikasle inguru aritzen dira Baiona-
ko unibertsitatean. 2021-2022ko
ikasturtera begira, ateak zabal-
tzeko eguna onlineegin da, otsai-
laren 6an.

EUSKAL IKASKETAK
Enpresen administrazioa eta
kudeaketa, informatika, progra-
mazio aurreratua, sistemen eta
sareen administrazioa, merkatu-
ratze teknikak, soldata kudeake-
ta, eraikuntza ingeniaritza, eko-
logia industriala, nekazaritzako
elikagaien merkaturatzea, asegu-
ruak eta finantzak, prozesu logis-
tikoak, eta arlo horiei loturiko
ikasketak egin daitezke IUTn.
Halaber, Euskal Ikasketetako
Lizentzia eta Euskal Ikasketetako
Masterra ere egin daitezke Baio-
nako Errobiko campusean. Eus-
kara, euskal literatura eta euskal

IKERKETAREN 
ALDEKO APUSTUA
Nafarroako Unibertsitate Publikoak eta Baionako eta Euskal Herriko
Institutu Unibertsitario Teknologikoak ikerketaren eta berrikuntzaren
aldeko apustua egiten dute, eta prestakuntza osoa eskaintzen dute.

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hauek:
www.unavarra.es
www.iutbayonne.univ-
pau.fr

@
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PRESTATU GEHIAGO 
JAKITEKO,
PRESTATU HOBEA
IZATEKO.

www.ehu.eus/informatika-fakultatea

Informatika Ingeniaritzako Gradua
Adimen Artifizialeko Gradua

GIPUZKOAKO INGENIARITZA

ESKOLA

ESCUELA DE INGENIERÍA
DE GIPUZKOA

Irakaskuntza eskaintza:

Praktikak enpresetan, Erasmus, Lanerako Trantsizio Programa, 
Lan-txertatze Zerbitzua, Etengabeko Prestakuntza.

Informazioa:

Donostia: 943 017 133
Eibar: 943 033 020

www.ehu.eus/gipuzkoako-ingeniaritza-eskola

GRADUAK

Eraikuntza Arloa

• Arkitektura Teknikoa

• Ingeniaritza Zibila

Industria Arloa

• Ingeniaritza Elektrikoa

• Industria Elektronika eta Automatika

• Ingeniaritza Mekanikoa

• Energia Berriztagarrien Ingeniaritza 
(Eibar)

GRADU BIKOITZA:

• Ingeniaritza Mekanikoa eta Industria 
Elektronika eta Automatika

GRADU +

• Enpresa kudeaketan aditua

IBILBIDE BIKOITZAK 

• Industria alorreko Gradu bikoitzen 
ibilbideak

• Eraikuntza alorreko Gradu bikoitzen 
ibilbideak

• Nazioarteko Titulazio Bikoitzak

zibilizazioari buruzko goi maila-
ko prestakuntza egin daiteke.
Baionako unibertsitateak be-

rrikuntzaren aldeko apustua egi-
ten du, nazioarteko ikerketa pro-
gramak bultzatzen ditu, eta, zen-
bait erakunderekin eta enpresa-
rekin elkarlanean, ikerketa
proiektu ugari egiten ari da. 

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren ikasturte hasierako ekitaldia,

irailaren 1ean. VILLAR LOPEZ /EFE

Ikasle batzuk Baionako unibertsitateko Errobiko campuseko ikasgela

batean. GUILLAUME FAUVEAU / IPARLA



Mondragon Unibertsitatea gizar-
tearen beharrei erantzuten ari da,
etengabeko berrikuntzaren eta
hobekuntzaren bidetik. Humani-
tate eta Hezkuntza Zientzien
Fakultateak, Enpresagintza
Fakultateak, Goi Eskola Politek-
nikoak eta Gastronomia Zien-
tzien Fakultateak osatzen dute
Mondragon Unibertsitatea. Cam-
pusak Arrasaten, Eskoriatzan,
Aretxabaletan, Oñatin, Ordizian,
Hernanin, Irunen, Donostian eta
Bilbon daude. Urtarrilean, Bilbao
AS Fabrik gune berritzaileak
ateak zabaldu zituen Bilboko
campusean.

bertsitate campusez eta hiri labo-
rategi batez osatutako ekosistema
bat definitu da. Horiek dira eko-
sistemaren zutabeak, eta ezarrita-
ko helburua lortzea ahalbidetuko
dute.
Zer esan nahi duzu hiri labora-
tegiarekin?
Hiri laborategiak bi espazio ditu:
alde batetik, negozioa garatzeko
laborategi bat, eta, bestetik, pro-
totipo laborategi bat, 4.0 teknolo-
giak erabiltzen dituena. Labora-
tegiaren azken helburua
industria eta ekonomia digitale-
rako zerbitzu aurreratuen espa-
rruan ekintzailetza proiektuak

sortzea, garatzea eta kokatzea da.
Beraz, badugu espazio bat, non
ekintzaileek, beren heltze etapa
desberdinetan, Bilbao AS Fabrik
gunean ostatu har dezaketen eta
ematen dizkiegun zerbitzuez
balia daitezkeen. Zerbitzu horie-
tako bat prototipoak egiteko
laborategia erabiltzea da. Labora-
tegi horrek hiru espazio ditu,
fabrikazio gehigarri, erauzketa
eta errealitate birtual eta areago-
tuko teknologiekin.

Nortzuk dira hiri laborategia-
ren erabiltzaileak?
Hiri laborategia eta, batez ere,
prototipoak egiteko laborategia
hiru publiko motari zuzenduta
dago. Batetik, graduko eta gra-
duondoko ikasleei. Beren presta-
kuntza programen barruan espa-
zio hori erabiltzea eskatzen duten
jarduerak finkatuak izango dituz-
te. Beste publiko mota bat Bilbao
AS Fabrik gunean egoitza duten
ekintzaileak eta profesionalak di-
ra. Profesional horiei beren pro-
duktu edo zerbitzuen lehen pro-
totipoak egiteko aukera emango
die, ondoren merkatura eraman-
go dituztenak. Eta, azkenik, baina
ez gutxiago garrantzitsua, herri-
tarrak. Bilbao AS Fabrik Bilboko
hiriari irekitako gunea izatea nahi
dugu. Horretarako, hainbat he-
rritar talderi (haurrak, gazteak,
eta abar) zuzendutako jarduera
eta jardunaldi irekiak antolatuko
ditugu.
Zer ematen die Bilbao AS Fa-
brik Bilbon egoteak graduko
eta graduondoko ikasleei?
Onura handiena unibertsitatea-
ren eta enpresaren arteko distan-
tzia murriztean datza. Ikasleak,
lehen egunetik, kualifikazio han-
diko ekintzaile eta profesionale-
kin biziko dira espazio berean.
Gainera, prestakuntza progra-
mek hainbat modutan txertatzen
dituzte Bilbao AS Fabrik gunean
enpresak eta ekintzaileak. He-
men sinergiak gertatzen dira;
ekosistemako eragileen arteko
lankidetza era naturalean gerta-
tzen da. Maila operatiboenean,
prototipo laborategietako ikasle-
ek erabiltzeaz hitz egiten dugu,
ekintzaileen hitzaldiak ikasgelan,
lanbide ekitaldietara joan ahal
izateaz, eta abar.

«Bilbao AS Fabrik Bilboko hiriari
irekitako gune bat izatea nahi dugu»

AITOR BEDIAGA ESCUDERO 

Mondragon Unibertsitateko Bilbao AS Fabrik guneko koordinatzaile nagusia

Mondragon Unibertsitateko Bilbao AS Fabrik egoitzako koordinatzaile nagusia izateaz gain,
Business Data Analytics graduaren koordinatzailea da Aitor Bediaga Escudero. Azpimarratu du
industria eta ekonomia digitalerako zerbitzu aurreratuen garapenerako eta gaikuntzarako gune
bat izateko helburua duela Bilbao AS Fabrik proiektuak.

MONDRAGON UNIBERTSITATEA

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.mondragon.edu

@
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Egoitza berri bat ireki berri du-
zue, Bilbao AS Fabrik. Nolakoak
dira lehen hilabete hauek?
Urtarrilean, Bilboko Udalarekin
eta proiektu hau gauzatzeko bide-
lagun izan ditugun beste eragilee-
kin, Bilbao AS Fabrik inauguratu
genuen. Ekosistema honetan,
graduko eta graduondoko ikasle-
ak eta egoitza hemen izango du-
ten enpresetako ekintzaileak eta
profesionalak bizi dira.
Gaur egun, Bilbao AS Fabrikek

228 ikasle hartzen ditu gradu eta
master hauek ikasten: Ingeniari-
tza Mekatronikoan gradu duala;
Business Data Analytics-en gra-

dua; Humanitate Digital Globale-
tan gradua; Enpresen Adminis-
trazio eta Zuzendaritzan gradu
duala; eta Ikaskuntza Erraztean
Unibertsitate Masterra. Etorkizu-
nean, epe ertainean 800 ikaslek
baino gehiagok bete ahal izango
dute ekosistema.
Zergatik da Bilbao AS Fabrik
proiektu berritzaile eta bere-
zia?
Industria eta ekonomia digitale-
rako zerbitzu aurreratuen gara-
pen eta gaikuntzarako gune bat
izateko helburua duen proiektu
bat da Bilbao AS Fabrik. Helburu
hori lortzeko, diziplinarteko uni-

«Bilbao AS Fabrik
gunean sinergiak
gertatzen dira ikasleen,
ekintzaileen eta
profesionalen artean»


