“NAZIOARTEKO DOKTOREA” AIPAMENA
Doktorego atzerrira doan
programaren doktoregaia
batzorde
(outgoing)
akademikoa

Unibertsitate

Doktorego edo erakunde
Eskola
hartzailea

Doktorego
tesiaren
zuzendaria

Saila

Graduondoko
ikasketen
batzordea
(GIB)
Dokumentuak

nazioarteko
egonaldia
baimendu

1

doktoregaiak egonaldia
egin, DOKe-ko 208.2.1.2
eta 208.2.2.2 prozeduren
bitartez*
egonaldiaren
ziurtagiria
DOKera bidali

5

4

3

Egonaldiaren
ziurtagiria

2
egonaldiaren
ziurtagiria
egin

egonaldiaren
amaiera
erregistratu

jardueren
memoria
idazten du
eta GAURera
igo

Jaurdueren
dokumentua

6

Doktorego tesia,
25.2 artikuluaren
arabera idatzia

Doktorego
tesia idatzi,
25.2
artikuluaren
arabera
(DIGA)**

“Nazioarteko
doktorea”
aipamena
eskatu sailean
(18
inprimakia)***

7
8

nazioarteko adituen
txostenak

nazioarteko
adituen
txostenak (2)
bildu

18
inprimakia

9

*Lan-kontratua duten doktoregaiek ziurtatu behar dute
egonaldia bateragarria dela haien lan balditzekin (kontsultatu
Ikerketako Errektoreordetzan)
** Doktorego Ikasketen Gestiorako Arautegiaren 25.2 artikulua
*** Doktorego-tesi guztietarako komunak diren gainerako
izapideak egin behar dira (aipamenekin edo gabe)
**** Doktore-tesia defendatu ondoren, epaimahaiko idazkariak
graduko aktan defentsaren hizkuntzak eta horien ehunekoa
jasoko ditu.

“Nazioarteko
doktorea”
aipamena jaso,
eta GIBera bidali
gainerako
dokumentuekin
batera

10

Epaimahaiaren
proposamena
egin, eta GIBera
bidali

11

Dokumentu
guztiak jaso
sailetik, eta
tesiaren
defentsa
baimendu
(epaimahaia
barne)****

ERASMUS MUGIKORTASUNA:
JATORRIA, UPV/EHU(208.2.1.2)
NHB

Nazioarteko
harremanen bulegoa

DOKe

atzerrira doan
doktoregaia
(outgoing)

Unibertsitate edo
erakunde hartzailea

Doktorego Eskola

eskaintzeko dauden
plazei buruz
informatu NHBri
mugikortasun
deialdia egin

Mugikortasun
eskaera

mugikortasun
eskaera egin
izendapenak
proposatu NHBri

deialdia ebatzi
ikaslea izendatu
unibertsitate
hartzailean

hitzarmen
akademikoa
gainbegiratu

Onartzearen edo
uko egitearen
dokumentua

onarpena baieztatu
edo uko egin DOKen

hitzarmen
akademikoa
proposatu
unibertsitate
hartzaileari eta
DOKeri

ikaslearen
izendapena onartu,
eta berari
informazioa bidali

Osasun
Txartela
Europarra

hitzarmen akademikoa sinatu

dokumentuak jaso

Hitzarmen akademikoa
(learning agreement)

osasun txartela
europarra eta
aseguru-poliza
bidali DOKera

Asegurupoliza

Heltzearen ziurtagiria

egonaldia egin

egonaldiaren
ziurtagiria jaso

egonaldiaren
ziurtagiriak egin
(hasierakoa eta
amaierakoa)

Egonaldia amaitzean, doktoregaiak egonaldiari buruzko jarduerak sartu beharko ditu
GAURen dagokion ikasturteko Jardueren Dokumentuan.

Egonaldiaren
ziurtagiria

Asetze-inkesta

BESTE EGONALDIAK:
JATORRIA, UPV/EHU(208.2.2.2)
atzerrira doan
doktoregaia
(outgoing)

Doktorego
tesiaren
zuzendaria

Doktorego
programaren
batzorde
akademikoa

Doktorego
Eskola

DOKe

III eranskina bete
eta sinatu
III eranskina
sinatu

III eranskina
eskaera onartu
eta III eranskina
sinatu
III eranskina

III eranskina
zuzendariari bidali
III eranskina

III eranskina
doktoregaiari bidali
III eranskina eta
gainerako
dokumentuak DOKera
bidali

Asegurupoliza

dokumentuak
jaso

III eranskina
sinatu eta
interesatuei
bidali

Egonaldia egin eta
unibertsitate
hartzaileak egndako
ziurtagiria bidali
DOkera

Osasun
Txartela
Europarra

DOKe

III eranskina

Egonaldiaren
hasiera eta
amaiera
erregistratu
Egonaldiaren
ziurtgairia

Egonaldia amaitzean, doktoregaiak egonaldiari buruzko jarduerak sartu beharko ditu GAURen dagokion
ikasturteko Jardueren Dokumentuan

