DOKTOREGO PROGRAMETAN ALDAKETAK ESKATZEKO
TUTORIALA (UNIKUDE)

Ez erabili “Internet
Explorer”.

Programaren
koordinatzailea (edo
Batzorde
Akademikoko kidea)
UNIKUDEra sartuko
da Doktorego
Eskolaren (DOKe)
web orriaren bidez:
Ezkerreko
aurkibidean:
«Titulazioen gestioa»,
«UNIKUDE» klikatu
LDAP eta pasahitza
sartu.

Menuko pantaila
horren barruan,
sakatu "Ikusi
prozesuak"
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Hautatu eskuineko
aurkibidean 2.31
puntua,
“Doktoregoaren
jarraipena”,
ANECA/UNIBASQek
onartutako
memorian aldaketak
dakartzan edozein
eskaera egin nahi
izanez gero:
•
•
•
•

Irakasleen
gehitzeak eta bajak,
Irizpideak aldatzea,
Prestakuntza
jarduerak gehitu
edo ezabatzea,
eta abar.

Hurrengo pantailan,
«Ekintzak» fitxa
hautatuko dugu.
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«Ekintzak» fitxan
klikatzean, aurretik
jasotako eta egiteke
dauden eskabideak
agertuko zaizkigu,
hala badagokio.

Eskaera berria
egiteko, klikatu "Sortu
prozedurari
elkartutako ekintza"
koadroan.

Fitxa bat zabalduko
zaigu osatzeko.
Honako eremu
hauek bete behar
ditugu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Titulua*
Deskribapena*
Ekintza mota
Jatorria
Arduradun
postua
Hasiera data
Oharrak (ez da
nahitaezkoa)*
Hartutako
neurriak*

*Eskaera mota deskribatzeko eremuak, Doktorego Programaren Batzorde Akademikoaren irizpidearen
arabera (irakasleen gehitzeak, irakasleen bajak, sarbiderako irizpideen aldaketak…)
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Eskuinean gezi bat
agertzen duten
laukitxoetan menu
bat zabaltzen da.

«Ekintza-mota»
aukeran, aukeratu
beti «Doktoregoaren
aldaketa» aukera.

«Doktoregoaren
aldaketa» aukera
klikatzean,
programaren izena
agertuko da
«Doktoregoa»
izeneko eremuan.
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“Jatorria” atalean,
hautatu, aukera
orokor gisa,
“Aurreko
ikasturteko
hobekuntza
ekintzen planetik
eratorritakoak” edo
bestela “Beste
batzuk”.

Arduradun-postua
atalean, “Doktorego
programako batzorde
akademikoa” aukera
hautatuko dugu.
Adierazi eskaera
grabatzeko datarekin
bat etorriko den
“Hasiera-data”.
“Graduondoko
batzordearen data”
onartu arte geratuko da
bete gabe (eskuliburu
honetan azalduko da
aurrerago).
Osatu “Oharrak” (ez da
nahitaezkoa) eta
“Hartutako neurriak”
(derrigorrezkoa) Erabili
eremu hau eskaeraren
arrazoia justifikatzeko.
"Lehentasuna" atala
zabaldu eta aukeratu.
Lehentasuna ez da
garrantzitsua.
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Behin fitxa beteta,
“Ekintza gehitu”
dioen
laukizuzenean
egingo dugu klik.

Ekintza berri bat
agertuko da
programaren
hasierako ekintzen
zerrendan,
halakorik balego.
Ezkerreko
lehenengo zutabean
hiru sinbolo ditugu:
- Lapitza (Editatu,

aldaketak
sartzeko)
- Lupa (Eskaera
grabatuaren
PDF bat
sortzeko)
- Klipa
(Dokumentazioa
eransteko).
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Eskabideari
eskatutako
dokumentazioa
eransteko, klikatu
zutabeko klipa
ezkerrean.

Dokumentazioa
eskaera motaren
eta jarraitu
beharreko
prozeduraren
araberakoa izango
da (*)

(*) Eskabideei lotutako prozedurak:
•
•

•
•

Irakasleak gehitzea
Irakasleen baja: lanean hasitakoen kasuan bezala jokatuko da, UNIKUDE bidezko eskaera
eginez eta honako hauek erantsiz:
(1) Erretiroagatiko eta heriotzagatiko bajak: ez da dokumentaziorik behar.
(2) Jarduerarik ezagatiko bajak, etab.: erantsi batzorde akademikoaren erabakia.
Batzorde akademikoaren aldaketa
Sarbiderako irizpideak, prestakuntza jarduerak eta abar aldatzea:
o Batzorde akademikoaren erabakia erantsiko da, ordezkatu beharreko
memoriaren testu zehatza eta testu berria zehaztuta. Era berean, webgunean
ordeztu beharreko testua erabiliko da.
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Klipean klikatzean,
pantaila hau
agertuko zaigu.
Dokumentuak
eransteko,
izenburu bat jarri
behar da,
dokumentua
“Aztertu” bidez
kargatu eta
«Gorde» sakatu
beharko da.
Kargatutako
dokumentazioa
goiko zerrendan
agertuko zaigu.

Lupan klikatzean,
pantaila hau
agertuko zaigu.
Goiko aldean,
“Ekintza” hitzaren
ondoan, PDF baten
sinboloa dugu. PDF
honetan
klikatzean,
dokumentu bat
sortzen digu
grabatu berri
dugun
informazioarekin
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Honako hau da
sortzen den PDF
dokumentua,
egindako
eskaeraren
erregistro gisa
gorde dezakeguna.
Puntu horretatik
aurrera, eta
dokumentazioa
osatua eta zuzena
bada, aldaketaeskaera izapidetzen
da. Aldaketa hori
(DOKe) Doktorego
Eskolako Kontseilu
Iraunkorrak onartu
beharko du, eta
Graduondoko
Batzordeak
berretsi.

Graduondoko
Batzordearen
onespen
dokumentua jaso
ondoren, berriz
ere UNIKUDEn
sartuko gara
eskaeran, 1. eta 2.
orrialdeetan
adierazitako
prozesua
errepikatuz.
Dokumentua
kliparen bidez
txertatuko dugu.
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Lehen esan bezala,
klipean klikatzean,
jada erantsitako
dokumentuak
dituen pantaila
agertuko zaigu.

Sartu izenburua
eta kargatu
dokumentua
“Aztertu” botoiaren
bidez. Azkenik,
sakatu «Gorde»

Onarpen
dokumentua
kargatuta, eskaera
itxi behar da.
Ekintzara itzuli eta
lehenengo
zutabean,
ezkerrean,
editatzeko lapitza
daukagu.
Klik egitean,
eskaeraren fitxara
bidaliko gaitu.
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Gezia zabalduko
dugu "Egoera"
eremuan, eta "Itxia"
aukeratuko dugu.

«Itxia» egoera
hautatzean, atal
hauek agertuko dira
betetzeko:
•
•

Graduondoko
batzordearen
data
Gauzatze data

Egutegian klik
eginda, adierazi bi
kasuetan
graduondoko
batzordeak eskaera
noiz onartu zuen.
Azkenik, klikatu
«Gorde» eremuan.
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Eskaera itxi eta
gorde ondoren,
«Historikoetan»
biltegiratuko da.

Itxitako eskaeretara
jo daiteke, «Ikusi
ekintzen historikoa»
eremuaren bidez

Irekitzen den
pantailan, aukeratu
daten arteko aldi
bat eta onartu.
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Adierazitako epean
egindako eskabide
itxiak agertuko dira.

Horietan sartzeko,
klikatu lapitzean
edo lupan,
eskaeraren PDFa
sortuz.
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