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1. Azpiegiturak   

1.1. 2011-2015 Inbertsioen Urte Anitzeko Planean aurreikusitako 

ekintzak garatzea. 

1.1.1. Giza eta Gizarte Zientzien Ikergunea 

1.1.2. Elurreta ikasgelategiaren zabaltzea. 

1.2. Erreforma, hobetze eta egokitzeko esku hartzeen plana ikastegi 

ezberdinetan gauzatzea. 

 

 

 

2. Garapen akademikoa eta ikerketa garapena  

2.1. Arabako Campuseko Irakasleen eta ikertzaileen plantilla eta irakats 

jarduera sustatzea 

� Ikerketaren arloko laguntza metodologikorako mintegi 

iraunkorra antolatzea. 

2.2. Graduko Ikasketen eta Berrikuntzaren arloko Errektoreordetzarekin 

lankidetzan Irakasle eta Ikertzaileen gaitasunak eta prestakuntza 

hobetzera bideratutako jarduerak egitea: 

2.2.1. UPV/EHUren ikastegietan gradu berrien garapen curricularra 

(EHUNDU programa). 

2.2.2. Hezkuntza Berrikuntzarako Proiektuen (HBP) jarraipen eta 

laguntza.  

2.2.3. Unibertsitateko Irakasleentzako Prestakuntza Programako 

Ikastaroak (UIPP) antolatzea. 

2.2.4. Irakasleak irakaskuntzarako metodologia aktiboetan 

prestatzeko programa (ERAGIN programa) diseinu eta 

inplementazioa. 
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3. Esperientzia gelak  

3.1. Giza Zientzietako tituluan zein Adinekoentzako Unibertsitate 

Ikastaroetan (AUI) irakaskuntza antolatzea. 

3.2. Esperientzia Geletako ikasleentzat interesgarriak izan daitezkeen 

jarduerak egitea.  

3.3. Ikasgeletako ikasleen eta ikasle ohien kultur elkarteari (ACAEXA-

AEIKE) irakaskuntza jarduerak eta hitzaldiak antolatzen laguntzea.  

3.4. “La voz de la experiencia/Esperientziaren Ahotsa” prestatzea eta 

zabaltzea. 

3.5. “Ancora imparo” J.M. González de Zárate irakaslearen lan 

ikonografikoa liburu gisa argitaratzea.  

3.6. Arabako Aldundiko Hirugarren Adinekoen Elkartegiarekin batera 

jarduerak antolatzeko aukera aztertzea. 

3.7. Esperientzia Gelen web gunea aldatzea eta eguneratzea. 

 

 

 

 

 

 

4. Hizkuntza garapena  

Euskararen arloko Errektoreordetzarekin batera: 

4.1. Euskararen Plan Gidari berria diseinatzea eta hedatzea. 

4.2. Euskarazko irakaskuntzarako materiala prestatu eta egokitzeko 

laguntza ematea. 

4.3. Euskara Teknikoa sustatzeko jarduerak bultzatzea.  

4.4. Unibertsitateko kideen artean ahozko euskara hobetzeko jarduerak 

antolatzea. 

4.5. Hizkuntza laborategiaren gestioa campuseko kideei hizkuntzak 

ikasteko zerbitzua eskaintzeko. 
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5. Ekintzailetza eta laneratzea  

Ikasleen, Enpleguaren eta Gizarte Erantzukizunaren arloko 

Errektoreordetzarekin batera: 

5.1. Arabako Campusean INIZIA ekintzailetza programa garatzea, bai eta 

INIZIA base teknologikodun enpresa mintegia ere. 

5.2. Araban ekintzailetza bultzatzeko egiten diren ekimenetan parte 

hartzea. 

5.3. Laneratzearekin eta enplegu zentroekin zerikusia daukaten jarduerak 

hedatzea. 

5.4. Enplegurako orientazio gunea (Elurreta) koordinatzea. 

5.5. Ikasle graduatu eta enpresen arteko lan bitartekaritza sustatzea. 

5.6. Ikastegiei laguntza eta aholku ematea enpresetako praktiken 

gestiorako. 

 

 

 

 

6. Kalitate, prebentzio eta ingurumen programak  

6.1. Errektoreordetzaren EKOSCAN ziurtagiria lortzea. 2013 Hobekuntza 

Plana zehaztea eta garatzea. 

6.2. Campuseko mugikortasuna. Erakundeei jarduera proposamenak 

egitea. 

6.3. Campuseko eraikinetan energia auditoriak egitea. 

6.4. Larrialdietako plana eguneratzea, lanerako zehaztutako egutegiari 

jarraituz. 
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7. Unibertsitate Hedakuntza  

7.1. Kultur hedakuntzarako jarduerak. 

7.1.1. Kultur Campus programa zehaztea eta garatzea, erakusketak, 

antzerkia eta musika emanaldiak antolatzeko. 

7.1.2. J.B. zinemaren programazioa, Campus V.O. zikloaren 

barruan, besteak beste, Goethe institutuarekin, Frantziaren 

Bilboko Kontsuletxearekin, Euskal Filmotekarekin, Poloniako 

Kultur Institutuarekin eta Gauekoak programarekin batera.  

7.1.3. Kultur eta hedakuntzarako jarduerak bertako prentsan eta 

hedabide espezializatuetan areago zabaltzea, bai eta Internet 

(Facebook) eta prentsaurrekoen bidez ere.  

7.1.4. Hiriko kultur eragileekin akordioak bultzatzea (Montehermoso, 

Eusko Ikaskuntza eta Artium).  

7.1.5. Campusean kultur jarduerak (biltzarrak, mintegiak, tailerrak, 

ikastaroak, jardunaldiak) bultzatzea laguntzak emateko 

deialdien bidez. 

7.2. Unibertsitatearen irudia zabaltzeko jarduerak. 

7.2.1. Iritzi artikuluen lehiaketarako deialdia. 

7.2.2. Fantasiazko ipuin laburren lehiaketarako deialdia. 

7.2.3. Gasteizko CORTADA XVII. film laburren lehiaketarako 

deialdia. 

7.3. Kirol jarduerak. 

7.3.1. Arabako Campusean UPV/EHUko taldeen arteko lehiaketak 

egitea. 

7.3.2. Lauhileko ikastaroak eta bestelako kirol jarduerak eskaintzea. 

 


