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ARABAKO CAMPUSA 

KUDEAKETA TXOSTENA 

2015-2016 ikasturtea 



1. Programa. IKASLEAK, GURE IZATEAREN ARRAZOIA  

1.1. Ekintzailetza eta laneratzea sustatzea  

1.1.1. Enplegu Guneek eskainitako zerbitzuak hiru campusetan indartzea, eta 

gune horiek ikasleengana hurbiltzea 

� Laneratzeari dagokionez, hainbat ekintza burutu dira Arabako Campusean, 

besteak beste: 

� Elurreta eraikinean kokatuta dagoen Enplegurako Orientazio Zentroa 

koordinatu da, haren helburuetako bat izanik lan munduan sartzeko 

orientazioa ematea eta ikasle egresatuen enplegagarritasuna hobetzea. 

� Gasteizko Enplegu Foroa antolatu da, Gasteizko Udalarekin 

elkarlanean, 2015eko azaroaren 26an eta 27an Lascaray Ikergunean. 

� Laneratzea erraztea helburu duten ikastaroak eman zaizkie ikasleei 

Farmazia Fakultatean, Letren Fakultatean, Hezkuntza eta Kirol 

Fakultatean (Irakasleen eskola), Gizarte Langintzako Unibertsitate 

Eskolan eta Ekonomia eta Enpresa Fakultatean (Gasteizko atala). 150 

ikaslek baino gehiagok parte hartu dute.  

� Lehen Aukera programan hartu dugu parte, zentro laguntzaile gisa.  

 

1.1.2. Ekintzailetzaren arloan laguntza eta aholkuak ematea ikasleei, 

autoenplegua sustatzeko, eta prestakuntza kooperatibo-enpresariala 

eskaintzea 

� Ekintzailetzarako kultura zabaltzeko asmoz, Arabako Campuseko INIZIA 

programan honako jarduerak hauek egin dira: 

� Kultura ekintzailea bultzatzeko Ekinduz lehiaketa. Campuseko 

ikastegietako 100 ikaslek parte hartu dute. 

� Arabako Unibertsitate Ekintzailearen V. INIZIA Sariaren deialdia, 

unibertsitateko kideen arteko hainbat kolektiborentzat. Guztira, 5 

proiektu baloratu, eta horietatik 3k jaso zuten saria. 

� Hasten ikasten proiektu pilotua garatzea, Gasteizko Ingeniaritzako UEn 

eta Ekonomia eta Enpresa Fakultatean (Gasteizko atala). 250 ikaslek 

baino gehiagok parte hartu dute.  

� Ekintzailetzari lotutako gaitasunei buruzko prestakuntza emateko 

tailerrak eta jardunaldiak. Arabako Campusaren unibertsitateko 80 

kidek baino gehiagok parte hartu dute.  

� Ekintzaileen arteko harremanak sustatzeko eta tokiko mintegien sare 

bat sortzeko ekintza bateratuak diseinatzea eta gauzatzea (Udala, 

Ajebask eta Bic Araba). 
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� AGUDEZIA ekintzaileen prestakuntza eta tutoretza ikastaroaren beste edizio 

bat antolatu dugu, 2016ko martxotik ekainera. Campuseko hainbat 

ikastegitako 12 ikaslek eta ikasle ohik eman dute izena, eta gehienez 

eskainitako plaza kopurua bete da. Agerraldi publiko bat egin da ikasturtean 

garatutako enpresa proiektuak aurkezteko, eta bertan izan dira Bic Arabako 

kideak. 

� Arabako campuseko ekintzaileei laguntza eta aholkularitza eman zaie, 

AGUDEZIA programatik sortutako proiektuen babesean eta tutoretzetan. 

� Arabako Campusaren enpresa mintegien ekintzaileei laguntza eta 

aholkularitza eman zaie. 

� “Araba Ekinean” ekimenaren XII. eta XIII. edizioetan lankidetzan jardun dugu, 

ekintzailetza ekimenen sarien epaimahaiko kide modura eta “Zure ideiak balio 

du 2015” eta “Zure ideiak balio du 2016” deialdietan lagunduz. 

� Gasteizko Udalarekin lankidetzan aritu gara, hitzarmen bat sinatuta, eta 

lankidetzan jardun dugu ere ekintzailetzarekin eta hiriko oinarri 

teknologikoko mintegiekin zerikusia duten gainerako eragileekin (Ajebask, Bic 

Araba eta Udala).  

� Elkarlanean jardun dugu Bic Arabarekin (CEIA), lankidetzarako urteko 

hitzarmen espezifiko bat izenpetuta, sustapen, aholkularitza eta laguntza 

programak abian jartzeko Arabako Campuseko ekintzaileentzat eta oinarri 

teknologikoko enpresa berrientzat (INIZIA Arabacampus programa). 

 

 

 

 

  



4. Programa. GRADUKO ESKAINTZA IREKIA ETA BERRITZAILEA 

 

4.1. Esperientzia Geletako ikasketa eskaintza 

Esperientzia Gelei buruzko informazio gehiago ematea eta haren eskaintza 

ezagutzera ematea.  

� Esperientzia Gelen programazioa honela antolatu dugu:  

o Giza Zientzien titulua. 

o Helduentzako Unibertsitate Ikastaroak (HUI): karreran zehar eman ez 

ziren hautazko irakasgaiak eta irakaskuntza arautuaren planetako 

irakasgaiak; “Historia”, “Artearen Historia” eta “Geografia eta Lurralde 

Antolakuntza” graduetakoak. 

o Ikastaro osagarriak: irakasle espezializatuek ikasketa planetatik kanpo 

eskainitako ikastaroak. 

� Lehen Harrera jardunaldia antolatu zen, 2015eko irailaren 21ean eta 22an. 

Jardunaldian, lehen mailako ikasleek azalpenak jaso zituzten hasitako 

ikasketei buruz; unibertsitateko webgunea erabiltzen ikasteko tailer batean 

parte hartu zuten; eta, bisita gidatu bat eskaini zitzaien campuseko bibliotekan 

zehar.  

� Arabako Campusaren Esperientzia Gelen IV. jardunaldia antolatu zen, 

otsailaren 1ean eta 2an, Letren Fakultateko Areto Nagusian, "Emigratu" 

monografikoa ardatz hartuta. Gaian adituek parte hartu zuten, eta antzerki 

taldeak irakurketa dramatizatu bat egin zuen.  

� 0 mailako informatika tailer bat antolatu zen, lehen mailetan dauden 

ikasleentzat. Horren bidez, IKTak erabiltzeko beldurra gainditu eta "arrakala 

digitala" hautsi nahi da, eragozpen bat baita pertsona heldu askorentzat, 

egungo gizartean ohikoak eta unibertsitatean beharrezkoak diren ezagutza 

eta erabilera eskuratzeko orduan. 

� Programa osatzeko, ekintza ugari egin dira: hitzaldiak, bisitak museoetara, 

kultura ibilbideak, ABAOko opera entseguetan parte hartzea, jardunaldiak, 

etab. Jarduera horiek guztiek Esperientzia Gelen prestakuntza osatu dute, eta 

motibazio gehigarri bat eman diete ikasleei ezagutza berriak eskuratzeko. 

� Lankidetzan jardun dugu ACAEXA/AEIKErekin (Arabako Esperientzia Gelako 

ikasle eta ikasle ohien kultur elkartea), bazkideei eta Esperientzia Geletako 

ikasleei eskaini zaizkien ikastaroak eta jarduerak antolatzen. 

� Arabako campuseko Esperientzia Gelen jardueren difusioari dagokionez, 

bertako prentsa egon zen ikasturte hasiera eta amaierako ekitaldietan. Era 

berean, egindako jardueren berri eman da honako hedabide hauetan: Radio 

Vitoria, Onda Cero eta Ser katea. 2015eko urriaren 1ean, adinekoen 

nazioarteko egunaren harira, Radio Vitoriak “El Mirador” saio monografikoa 
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egin zuen gai horri buruz, Gasteizko Ignacio Aldecoa kultura etxean (Arabako 

Foru Aldundiaren hirugarren adinekoen gelen egoitza). Tertulian, hirugarren 

adinekoen gelen zuzendariak, Mejora Fundazioaren zuzendariak eta 

UPV/EHUko Arabako Campusaren Esperientzia Gelen zuzendariak parte hartu 

zuten. Horrez gainera, ikastaroaren amaiera ekitaldian, SER kateak, “Hoy por 

hoy Vitoria” irratsaioan, elkarrizketa bat antolatu zuen ikasle eta 

zuzendariarekin batera. 

� La voz de la experiencia/Esperientziaren ahotsa aldizkariaren 25. eta 26. 

zenbakiak argitaratu dira. Aldizkaria leku hauetan banatzen da: UPV/EHUko 

Esperientzia Gela guztietan, Arabako Campuseko zerbitzu zentraletan, 

Gasteizko Hezkuntza eta Kirol Fakultatean (Irakasleen eskola), Gasteizko 

adindunentzako udal zentro guztietan, Vital Gizarte Ekintza Fundazioan, 

Gasteizko Kultura Etxean (Arabako Foru Aldundiaren Hirugarren 

Adinekoentzako Gelen eta liburutegi publikoaren egoitza), eta liburutegi eta 

artxibategi publikoetan. 

� Antzerki taldeak hainbat emanaldi antolatu ditu Esperientzia Geletako 

ikasleentzat: 

� Sergi Belbelen Ay, Hombres! eta Alfonso Zurroren Qué difícil es decidirse 

lanen irakurketa dramatizatua egin zuen, 2015eko abenduaren 16an, 

Gasteizko Hezkuntza eta Kirol Fakultatearen (Irakasleen eskola) 

hizkuntzen gelan.  

� Encuentros singulares antzeztu zuten Philippe Caure, Alonso de Santos, 

Mario Diament, Darío Fo eta Ignacio del Moral-en testuetan oinarrituta, 

Gasteizko Jesús Ibañez de Matauko antzokian, 2016ko maiatzaren 

25ean.  

Ekintza hauen bidez, ACAEXA/AEIKE antzerki taldearen lana ezagutarazi 

dugu, zeina Esperientzia Gelen irakurketa dramatizatuari eta antzerkiari 

lotutako ikastaro osagarrietatik sortu baita. Gainera, elementu aglutinatzaile 

bat da programa honetako ikasleentzat. 

 

 

 

 

 

 



4.2. Egresatuen laneratzea 

Lan arloko erakundeekin akordioak bultzatzea, praktikak eta gradu amaierako 

lanak egiteko. 

� Laguntza eman zaie Campuseko ikastegiei borondatezko praktikak 

kudeatzeko eta GAUR-PRAKTIGES plataforma erabiltzeko. Ondorioz, 

borondatezko praktikak eskaintzen dituzten Campuseko ikastegi guztiek 

plataforma hori erabiltzea lortu dugu. 2015-2016 ikasturtean, 867 praktika egin 

dira campusean.  

� Santander Beken antolakuntzan eta kudeaketan parte hartu dugu, ETEetan 

praktikak egiteko. Deialdi honetan, 43 beka banatu dira Arabako Campuseko 

ikasleen artean (168 beka eman dira guztira). 

� LANBIDErekin elkarlanean, Lehen Aukera programa zabaltzen eta kudeatzen 

lagundu dugu. Programaren helburua da langabezian dauden, lan 

esperientziarik ez duten edo esperientzia gutxi duten gazteak kontratatzea.  

� Praktikak atzerrian egiteko beken programa koordinatu da (EPEZ-UPV/EHU 

bekak). Deialdi honetan, 9 beka banatu dira Arabako Campuseko tituludunen 

artean. 
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7. Programa. JAKINTZA TRANSFERITZEA GIZARTEAREN ONURARAKO 

 

7. 1. Unibertsitate hedakuntza 

7.1.1. Kultur ekintzak antolatzeko kultur erakunde eta eragileekiko lankidetza 

areagotzea. 

Arabako Campuseko Errektoreordetzak kultura hedakuntzarako hainbat jarduera 

antolatu ditu, “ehuKultura Araba” programaren barnean. Programak arte adierazpide 

askotariko 15 kultura jarduera eskaini ditu: 6 musika ekitaldi, Sahara Mendebaldeko 

kulturari buruzko jardunaldi bat, dantza ikuskizun bat eta 4 erakusketa. Halaber, 3 

zinema proiekzio eskaini dira jatorrizko bertsioan eta azpitituluekin, hainbat gairen 

inguruko hiru ziklotan banatuta. Jarduera hauek antolatzeko, kontuan hartu dira bai 

arte joera berriak eta herrialdean biran dabilen nazioarteko eskaintza, bai tokiko 

taldeak eta proposamen originalak. Euskarazko jarduerak ere sustatu dira. 

 

7.1.2. UPV/EHUren guneetan kultur ekintzak sustatu eta programatzea. 

� Hainbat kultura ikasgela eta tailer antolatu ditugu. Era berean, laguntzak 

eman ditugu Campusean biltzarrak, mintegiak, ikastaroak eta kultura 

jarduerak antolatzeko. 

� Unibertsitate hedakuntzarako jardueren artean, Gasteizko hainbat kultur 

eragileekiko lankidetza sustatu da, eta horren harira hainbat hitzarmen 

izenpetu dira, besteak beste, Artium museoarekin, ikasleek praktikak egin 

ditzaten; Mendizabala institutuarekin, Campuseko kultur jarduerak grabatu 

eta editatzeko; eta Gasteizko udalaren menpeko Film Office-rekin, Cortada 

jaialdiarekin lankidetzan jarduteko. Horrez gain, lankidetza hitzarmen bat 

sinatu da Vital Kutxaren Gizarte Ekintzarekin, Cortada jaialdia egiteko. Jaialdi 

hori Goya sarietarako kalifikatzaile gisa onartu du Espainiako Zinemaren 

Akademiak. Horrez gain, EGEDA gestio erakundeak Forqué sarietarako jaialdi 

kalifikatzaile gisa onartu du. Amaitzeko, AIC-Film Laburren Espainiako 

Elkarteak kalitate ziurtagiria eman dio lehiaketari. Halaber, hiriko beste kultur 

eragilerekiko lankidetza sustatu dugu, esate baterako, Eusko Ikaskuntza, 

Santxo Jakituna fundazioa eta Montehermoso Kulturunearekin, arabar 

gizartean eragina izango duten kultur jarduerak antolatzeko lankidetza 

akordioak gauzatzeko. 

 

 

 



 
7.1.3. Unibertsitateko kideek kirol jarduerak egin ditzaten bultzatzea. 

� Jarduera fisikoa sustatzeari dagokionez (lehiarik gabeko jarduera gidatua), 

ikastaro sorta zabala antolatu dugu, eta 374 pertsonak hartu dute parte guztira.  

� Gasteizko Udalarekin lankidetza hitzarmena sinatu dugu, kirol irakaskuntza 

eta kirola bera bultzatzeko unibertsitateko kideen artean.  

� Udal instalazioetarako sarrera librea ematen duten 436 Herritarren Udal 

Txartel (HUT) egin dira. 

� Kirol Bidean udal kanpaina bultzatu dugu, naturan eginiko jardueren 

programaren baitan; 82 pertsonak parte hartu dute. 

� Era berean, Gazte Training udal kanpaina bultzatu dugu. Hegoalde Zentroan 

egin da, eta 13 lagunek parte hartu dute.  

� Lankidetza Hitzarmena Gaztedi Errugbi taldearekin, errugbi eskola 

bultzatzeko.  

� Elkarlana Atletismoko La Blanca Klubarekin, Herri Lasterketen Zirkuitua 

garatzeko. 

� Lankidetza akordioak 15 gimnasio eta kirol elkarte pribaturekin. 286 ikaslek 

eman dute izena.  

� Unibertsitateko lehiaketa kirolari dagokionez, Campusak 33 kirol modalitate 

kolektibo eta indibidual eskaini ditu, eta 2026 pertsonek eman dute izena. 

Guztira, 776 partida antolatu dira, eta ongien sailkatu direnak campusen 

artean eta autonomi erkidego, estatu eta nazioarte mailan lehiatu dira.  

� Azaroaren 10ean eta 12an, Zuhaza uhartean, “Zuhatza Abentur” lehiaketa egin 

zen, Arabako Campusaren fakultate eta eskolen artean, eta guztira 64 

pertsonak parte hartu zuten. 

� Elkarlanean aritu gara hainbat erakunderekin (hala nola Estadio 

Fundazioarekin, Kirol Federakuntzen Arabako Federazioarekin…) hainbat gairi 

buruzko hitzaldiak eta solasaldiak eskaintzeko: ariketa fisikoa, osasuna, kirola 

eta ezgaitasuna, kirol psikologia… Ikasturtean zehar 14 hitzaldi eskaini dira 

guztira.  

� 24 ziurtagiri eman ditugu Arabako Campuseko goi mailako eta errendimendu 

handiko unibertsitate kirolarien tutoretza plana egin nahi izan duten 

ikasleentzat.  

� 620 ikaslek eskatu dituzte kredituen aitorpen eta transferentziarako 

ziurtagiriak, graduko ikasketetan. 
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8. Programa. EUSKARAREN ETA EUSKAL KULTURAREN UNIBERTSITATEA 

 

8.1. Euskara, graduondoko eskaintzan 

Tesia euskaraz egiteko urteko deialdia egitea eta tesi horien difusioa bultzatzea.  

M Euskara eta Ikerketaren arloko errektoreordetzari lagundu zaio, euskarazko 

doktorego tesiak sustatzeko kontratuen baterako deialdian.  

 

8.2. Euskara, zientziaren eta kulturaren alorrean  

8.2.1. Euskararen presentzia indartzea, unibertsitatearen udako ikastaroen 

eskaintzetan. 

M Uda Ikastaroetan programatutako euskarazko ikastaroen publizitatea egitea.  

 Campusean, “Jendaurrean hitz egitea” izeneko udako ikastaroa antolatu eta eskaini 

bada ere, azkenean bertan behera geratu zen ez zelako iritsi gutxieneko matrikula 

kopurura. 

 

8.2.2. Gure unibertsitatearen euskarazko argitalpenen presentzia sustatzea, 

euskara erabiltzen duten gainerako unibertsitateetan. 

� Ikasliburuak euskarara itzultzeko (Testugintzaren beste deialdi bat) ekimenak 

egin, eta liburuak eta bitarteko materialak euskaraz (Ikasmaterialgintza) 

sortzeko jarduerak bultzatu dira.  

�  Testuak banatzea, unibertsitate ikastegietan. 

 

8.2.3. Euskararen erabilera eta euskal kultura sustatzea helburu duten ekimenak 

antolatzen laguntzea. 

� “EHUskARABANda” egin zen, Campusean, eta askotariko jarduerak egin ziren 

2015eko irail-abendu bitartean, hala nola testuen kalitatea hobetzeko eta 

euskarazko wikipedia sustatzeko tailerrak, euskal wikipedia elikatzeko eta 

euskararen gizarte erabilera sustatzeko topaketak, euskarazko film laburren 

lehiaketa bat, filmen proiekzioa (Amama eta Loreak), eta dantza tailer bat. 

2016ko urtarriletik uztailera, “Zientzia gaiak dibulgatzen” tailerra antolatu, eta 

“Nazio bat, hizkuntza bat?” hitzaldia bultzatu genuen, Oihaneder euskararen 

etxean.  

� Mintzanet plataforma aurkeztu zuten Campusean. 

� EHUskaralariak deialdia egin dugu, euskararen erabilera sustatzeko 

unibertsitateko kideen artean (ikasleak, irakasle-ikertzaileak eta AZPko 

langileak). 

 



� Gasteizko Oihaneder Euskararen Etxea kudeatzen duen Lazarraga Kultur 

Elkartearekin elkarlanean aritu gara, eta hitzarmen bat sinatu dugu 

euskararen erabilera sustatzeko ekimenak Campusean eta hirian batera 

antolatzeko. 

8.3. Irakasle-ikertzaileen eta AZPko langileen hizkuntza gaitasuna hobetzea 

Euskara hobetzeko ikastaroen deialdia egitea. 

Arabako Campuseko Errektoreordetzak, Euskararen arloko Errektoreordetzaren 

laguntzaz, euskara hobetzeko ikastaroen antolakuntzan parte hartu du. 

 

8.5. Eleaniztasuna 

Irakasle-ikertzaileentzako eta AZPko langileentzako hizkuntza ikastaroen 

eskaintza babestea eta indartzea. 

� Arabako Campusaren hizkuntza laborategia antolatu, eta kudeatu dugu, 

ingeleseko, frantseseko eta alemaneko autoikaskuntzarako multimedia 

sistema baten bidez (TellMeMore) eta tutoretzako laguntzen bidez. Hizkuntza 

laborategia 1,5 orduko saioetarako ireki da, astean bi egunetan, eta 

unibertsitateko kide guztien esku dago. 

� Hizkuntzaren hainbat arlo lantzeko ingeleseko mintegiak eta tailerrak 

antolatu dira ikasle, irakasle eta AZPko langileentzat. Lauhileko bakoitzeko lau 

workshop eskaini dira: “General English in use I and II” B1/B2 mailakoa, 

“Listening and speaking” B2 mailakoa, eta “Reading and writing” B2 mailakoa. 

Horrez gain, “How to use the INTERNET effectively in your English languaje 

learning process” eta “English as a lingua Franca (ELF) phonology sessions” 

ikastaroak eskaini dira.  

� Maiatzean, UPV/EHUko TOPTULTE (Test of Performance for Teaching at 

University level through the medium of English, C1 maila) azterketa prestatzeko 

ikastaro trinko bat antolatu zen irakasle-ikertzaileentzat.  
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9. Programa. MUNDURA IREKITAKO UNIBERTSITATEA 

 

9.1. Nazioarteko mugikortasuna eta trukea  

Atzerrian egonaldiak egiteko programak eta mugikortasun programak zabaltzea 

eta kudeatzea, graduko eta graduondoko ikasleentzat. 

� 2015/2016 ikasturtean, Arabako Campusak, beste bi campusekin batera, ikasle 

egresatuentzako Erasmus+ EPEZ X mugikortasun programan parte hartu du. 

Horren bidez, 73 gradudunek praktikak egin zituzten, Europako enpresetan.  

� 2015-2016 ikasturtean, Arabako Campusak, beste bi campusekin batera, ikasle 

egresatuentzako Erasmus+ IkaslePraktikak mugikortasun programan parte 

hartu du. Horren bidez, gradu, master eta doktoregoko 36 ikaslek praktikak 

egin zituzten, Europako enpresetan eta erakundeetan.  

� Era berean, Enplegu Foroan, Kontrataziorako Laguntza Baliabideei buruzko 

saio espezifiko bat antolatu zen, eta saioan informazioa eman zen UPV/EHUk 

bere ikasleen eta egresatuen laneratze eta enplegagarritasunerako dituen 

bitartekoei buruz (Global Training bekak, Eramus+ EPEZ bekak, Santander-

EUEB-CEPYME bekak, enpresako praktiken programa…), baita Lanbideren 

bitartekoei buruz ere (EURES sareari lotuta). 

 

  



12. Programa. CAMPUSETAKO BIZITZA 

12.1. Campusen garapena  

12.1.1. Micaela Portilla ikergunea. 

� Arabako Campuseko eta Ikerketaren arloko errektoreordeen 2015eko 

abenduaren 11ko Erabakiaren bidez, ikergunean espazioak behin-behinean 

esleitzeko deialdia argitaratu zen. Eskaerak aurkezteko epea 2016ko 

urtarrilaren 29an amaitu zen, eta Arabako Campuseko errektoreordearen 

2016ko otsailaren 11ko Erabakian zuzendu beharreko eskaeren zerrenda 

argitaratu zen. Espazioak behin-behinean esleitzeko Erabakia argitaratu 

ondoren, ikergunea irekitzea aurreikusi da.  

� Bestalde, ikerketako bi laborategi egiteko eta toki laguntzaileak eta instalazio 

arkeologikoak eraiki eta instalatzeko PN 116/15 kontratuaren bidez, bi 

laborategi egokitu dira eraikinaren 3. solairuan, eta haien ekipamenduan, 

besteak beste, kabina akustikoak eta Faraday kabinak jarri dira. Era berean, 

sotoan, hiru lokal egokitu dira, arkeologiako ikerketa prozesu bat osatzen 

duten faseak modu sekuentzial batean gara daitezen (Materialak jasotzea. 

Flotazioa, garbitzea eta lehortzea. Material arkeologikoak biltegiratzea eta 

litoteka. Lagin arkeometrikoak prestatzea eta arkeologia materialak 

tratatzea). Horrez gain, ikergunerako altzari eta ekipamenduaren erosketak 

amaitu dira. 

12.1.2. Hainbat ikastegitan erreforma, hobetze eta egokitzeen esku hartzeko plana. 

� Aurreko ekitaldien ildo beretik, gelen, laborategien, bulegoen eta 

kafetegien sabaiak erreformatzeko lanak egin dira, soinu absortzio ona 

lortzeko. Zehazki, proiektua idatzi da lan horiek leku hauetan esleitzeko: 

IKD espazioa eta Hezkuntza eta Kirol Fakultateko gelak (Irakasleen eskola), 

Farmazia Fakultatea. Ohi denez, lan horietaz baliatuz, egungo argiak 

kendu, eta ingurumenerako egokiagoak diren beste batzuk jarri dira.  

� Irakaskuntzarako bi lokal birmoldatu dira, Hezkuntza eta Kirol 

Fakultatearen Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren atalean.  

� Ekonomia eta Enpresa Fakultatean, espazio bat egokitu da ikasleen arteko 

elkarlana sustatzeko. 
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12.1.3. Enpresa mintegien funtzionamendua bultzatzea. 

Ikasturte honetan, INIZIA enpresa mintegira laugarren enpresa sartu da: KARUNA 

GOOD CELLS TECHNOLOGIES S.L. Gainerako enpresen ebaluazioari dagokionez, bik 

lankidetza hitzarmen bat sinatu dute, zerbitzuak eta produktuak batera emateko, eta 

beste batek Arabako Ekintzailetza 2015 lehiaketa irabazi du, berrikuntzaren 

kategorian, eta, gainera, finalista izan da Toribio Echeverria sarian eta Premios 

Emprendedos XXI 2015 sarian. 

 

12.1.4. Eraikinak indarrean dagoen araudira egokitzea (prebentzioa, 

irisgarritasuna, jarduera lizentziak).  

� Campuseko Irisgarritasun Plana garatzeari begira, Elurreta eraikinean 

sarrerako ate nagusia, atariko atea eta Koldo Mitxelena Bibliotekako atariko 

atea automatizatu dira, eta Farmazia Fakultatean antzeko jarduera bat egin da, 

hegoaldeko sarreran. 

� Amaitu dira, halaber, campuseko erakinetako estalkietan babes bitartekoak 

jartzeko lanak. Bestalde, Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoa 

betetze aldera, OCA ziurtagirietan ezarritako zuzentze neurriak ezarri dira, 

Behe Tentsioko instalazioetan.  

� Suteen aurkako detekzio eta alarma sistemak hobetzeari dagokionez, Lan 

Harreman eta Gizarte Langintza Fakultatearen bi lokal egokitu dira 

autobabeserako planaren eskakizunetara. Era berean, hobekuntzak egin dira 

pabiloiko eta Elurreta eraikineko detekzio sistemetan. 

� Horrez gain, hobekuntza lanak egin dira Campuseko ikastegietako 

igogailuetan. Bestalde, udal araudia betetze aldera, Farmazia Fakultateko 

pasabidea egokitu da. Amaitzeko, amianto eduki dezaketen arbelak kendu, eta 

beste batzuk jarri dira. 

� Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia Garapen eta Lehiakortasun Sailaren 

Energiaren, Meategien eta Industria Administrazioen Zuzendaritzak Lascaray 

ikergunean instalazio erradioaktibo bat jartzeko eskaera onartu du.  

� Dagokion deialdiaren bidez, unibertsitate zerbitzurako egokia ez den material 

informatikoa doan besterendu da. 

� 2016-2017 ikasturtean amaitzeko asmoz, autobabeserako planak eguneratzen 

ari dira eraikin hauetan: Lascaray Ikergunea, Letren Fakultatearen ondoko 

eraikina, Hezkuntza eta Kirol Fakultatea (Jarduera Fisiko eta Kiroleko Atala), 

Farmazia Fakultatea, Elurreta Ikasgelategia, Pabiloi eraikina. 

� Ebaluazio simulakroei dagokionez, 2015-2016 ikasturtean (2016ko ekitaldia) 

simulakroak egin ziren ikastegi guztietan, Gizarte Langintzakoan izan ezik non 

hobekuntza lanak ari baitziren egiten. 

 



12.1.5. Campusetako irakaskuntza, ikerkuntza eta kudeaketa Europako 

Unibertsitate Eremura egokitzen laguntzea. 

Bestalde, Arabako campuseko errektoreordetzak lankidetzan jardun du Gradu 

Ikasketen eta Berrikuntzaren arloko Errektoreordetzarekin, campuseko irakasle-

ikertzaileen prestakuntza hobetzeko jardueren jarraipenean, besteak beste: 

� Irakasle-ikertzaileen premia espezifiko eta zeharkakoak betetzeko asmoa 

duen deialdian, hau da, “Ikerkuntzarako laguntza metodologikorako 

mintegia iraunkorra” izeneko programan, nork bere gaitasunak hobetzera 

bideratutako prestakuntza eskaini da Arabako campusean. Tarte horretan, 

8 ikastaro antolatu izan dira eta beraietan 96 emakumek eta 88 gizonezkok 

parte hartu dute. 

� EHUNDU programa, UPV/EHUren ikastegietan gradu berrien curriculum 

garapena sustatzeko. Horren harira, aholkularitza erako lankidetza egin 

da, ikastegiek hala eskatuta, irakaskuntza berrikuntzari lotutako hainbat 

gairen inguruan. Zehazki, metodologia aktiboei buruzko tailer bat garatu 

da Letren Fakultatean, eta irakasle taldeen koordinatzaileak prestatzeko bi 

tailer; bat, Letren Fakultatean, eta, bestea, Ingeniaritza Eskolan. 

� 2013-15 aldiaren Hezkuntza Berrikuntzarako 4 proiektu amaitu dira, eta 

2014-16 aldiari dagozkion 5ekin jarraitu dugu. Horrez gain, 5 proiektu jarri 

dira martxan, 2015-17 biurtekorako; horietako bat beste campus 

batzuetako ikastegiekin batera egingo da.  

� UIPP Programako ikastaroen hiru deialdi egin, eta aurrez aurreko 19 

ikastaro eta 3 ikastaro birtual eskaini dira, guztiak ere Campuseko irakasle-

ikertzaileen gaitasunak eta kualifikazioa hobetzeko.  

� Irakasleak irakaskuntza metodologia aktiboetan trebatzeko ERAGIN 

programan, Campuseko irakasleek “Kasuaren metodologia, arazoetan 

oinarrituriko ikaskuntza edo ikaskuntza kooperatiboa eta proiektuetan 

oinarritua” izeneko tailerrean parte hartzen dute. 2015-16 ikasturtean, 6. 

edizioan, 14-15 ikasturtean garatutako diseinuak ezarri dira, eta 9 irakaslek 

lortu dute akreditazioa. 
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12.1.6. Tokiko eta lurraldeko erakundeekin harremanetan jartzea, lankidetza 

proiektuak sortzeko. 

� Giza Zientzien titulua emateko bi hitzarmen berritu dira, bat, Arabako Foru 

Aldundiarekin, eta bestea, Vital Fundazioarekin. 

� Era berean, AFAren laguntzari esker, Gazte Informazio Gune bat dugu 

Campusean.  

� Gasteizko Udalak, bestalde, unibertsitateko kideen artean ariketa fisikoa 

bultzatzeko ekimenean parte hartu du, haien eskura jarriz hainbat kirol gune 

eta instalazio. Laguntza eman du ere "Cortada" film laburren jaialdiaren 

finantzaketan eta ekintzailetza bultzatzeko programan. 

� Era berean, hitzarmen bat izenpetu dugu CEIArekin, ekintzailetza bultzatzeko 

eta Oinarri Teknologikoko Enpresen Sorkuntzan laguntzeko.  

� Aipatutakoez gainera, Campuseko Batzarrak edo haren Batzorde Iraunkorrak 

Campusaren ikertaldeek eta ikerguneek sustatutako hainbat hitzarmen 

onartu dituzte, hala nola: Xuntarekin sinatutako hitzarmena, galegoa eta 

galiziar literatura eta kultura irakasteko eta bultzatzeko; Aiako Udalarekin 

sinatutakoa, hango agiritegi historikoaren kontserbaziorako; Gasteizko 

Udalarekin sinatutakoa; UN-Diet unitatearekin sinatutakoa, osasunaren, 

elikaduraren, dietetikaren eta nutrizioaren arloan jarduerak garatzeko; Casa 

Velazquez-ekin sinatutakoa, “Archivos de Familia” ikerketa programa 

garatzeko.  

� Kirol arloan, lankidetza hitzarmenak egin ditugu hiriko hogei bat 

gimnasiorekin, unibertsitateko kideentzat abantailak lortzeko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12.2. Jasangarritasuna eta ingurumena  

12.2.1. Garraio jasangarria bultzatzea. 

� “Partekatu autoa” ekimenarekin jarraitu dugu. 

� Arabako Campusean, lankidetza jardun dugu Gasteizko Udalarekin, 

mugikortasun astean antolatutako jardueren difusio eta sustapenerako; era 

berean, lankidetzan aritu gara Ingurugiro Gaietarako Ikastegiarekin, 

bizikletaren erabilera bultzatzeko astearen testuinguruan.  

 

12.2.2. Energia aurrezteko bidean aurrerapausoak ematea (eko-gestioko 

proiektuak, ingurumen gestioa). 

Campusaren espazioak egokitzeko eta hobetzeko jardueren garapenean eta aurreko 

ekitaldietan ezarritako irizpide eta ildoei jarraituta, proiektu bat idatzi da 2016ko 

ekitaldia amaitu aurretik argiztapen instalazioak egokitzeko (oraingo argien ordez 

ingurumenerako egokiagoak diren beste batzuk jartzea, CTEk eskatutako 

baldintzetan: kontsumo gutxiko argi elektronikoak eta pantailatze difusoreak) 

Hezkuntza eta Kirol Fakultatearen, Ingeniaritza UEren eta Farmazia Fakultatearen 

hainbat gela eta lokaletan. Era berean, energia aurrezteari begira, mugimendu 

detektagailuak jarriko dira Ingeniaritza UEren, Pabiloiaren eta Errektoreordetzaren 

komunetan. 


