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1. GRADUAREN DESKRIBAPENA 
 
IKASKETEN DESKRIBAPENA  
 
Kazetaritzako Graduaren helburua da ikasleak prestatzea XXI. mendeko 
hedabideetan eskatzen diren zeregin profesionalak betetzeko. Ikasketa planean 
prestakuntza teoriko eta etiko sendoa prestakuntza praktiko konpleto batekin 
osatzen da.  Ikasleek ikasten dute irrati, telebista, prentsa, eta Interneteko tresna 
profesionalak eta multimedia teknologia berriak irizpidez erabiltzen.  Fakultateak 
instalazio modernoak dauzka, non ikasleek hainbat proiektu praktiko egiten 
dituzten, prestakuntza sendoa bermatzen dutenak. Gainera, enpresetako 
borondatezko praktikek eta atzerrian ikasteko truke programak haien 
prestakuntza osatzen dute.    
 
SARRERAKO PROFILA 
 
Titulazioan sartzeko baldintzak betetzeaz gain, Kazetaritzako ikasleak interesa 
izan behar du gaurkotasuneko albisteetan, eta adi egon behar da etengabe sortzen 
den informazioari hedabide guztiak erabiliz (prentsa idatzia, telebista, Internet). 
Gainera, arreta jarri behar die multimedia informazioaren formatu berriei eta 
trebea izan Internet eta teknologia berriak erabiltzen. Baloratzen da kultura maila 
ona izatea, hizkuntzak jakitea eta irudimentsua eta berritzailea izatea. 
Harremanetan sartzeko gaitasuna izan behar du, bai eta sintesirako eta 
komunikaziorako gaitasuna ere.  
 
IKASKETEN ANTOLAMENDUA:  
 
 

  Kredituak 
 

 Oinarrizko 
prestakuntza 

Beste adar 
batzuetako 
oinarrizko 

gaiak 

Espezifikoak Hautazkoak 
Gradu 

Amaierako 
Lana 

GUZTIRA 

Ikastaroak 

1.a 54 6    60 
2.a   60   60 
3.a   36 24  60 
4.a   24 24 12 60 

GUZTIRA 54 6 120 48 12 240 

 
 
TITULAZIOAREN PROGRAMA 
 
Kazetaritzako Graduak lau urte irauten du eta lau maila ditu. Lehen mailan lantzen 
dira komunikazioaren edozein profesionalek izan beharreko oinarrizko gaitasun 
praktikoak eta teorikoak, eta, horregatik maila honetako irakasgai guztiak 
nahitaezkoak dira, eta berberak dira titulazio honetan, Ikus-entzunezko 
Komunikazioko Graduan eta Publizitateko eta Harreman Publikoetako Graduan. 
Gainera, bigarren mailako hamar gaietatik lau berberak dira Kazetaritzan eta 
gradu biotan. Hirugarren eta laugarren mailak Kazetaritzako arlo diferenteetako 
espezializaziora bideratuta daude, eta praktikoagoak dira: hautazko irakasgaiak 
daude, eta haietatik ikasleak bere interesei eta profil profesionalari ondoen 
doazkion bost irakasgaiak aukeratu behar ditu. Hautazkoak hartzean, ikasleak bi 
aukera ditu: eskainitako hautazkoen artetik bost aukeratzea edo “aipamen” bat 
egitea, hau da, arlo jakin bati lotutako hautazko bost irakasgaien multzoa.  
 



Kazetaritzako Graduan “aipamen” bakarra eskaintzen da:  
 

Komunikazioaren Arloko Zuzendaritza. Aipamen hau Publizitateko eta 
Harreman Publikoetako Graduan ere eskaintzen da, eta erakunde publikoen 
eta enpresa pribatuen komunikazioaren kudeaketan espezializatu nahi 
duten ikasleei zuzenduta dago. Bost gai hauek ditu: Komunikazio Bulegoak, 
Komunikazio Publikoaren Zuzendaritza, Harreman Publikoen Teknikak, 
Bozeramaileen Prestakuntza, eta Komunikazioaren Kudeaketa Nazioarteko 
Erakundeetan. 

 
Kazetaritzako Gradua euskara hutsean edo gaztelania hutsean egin daiteke, eta 
gainera gai batzuk ingelesez eskaintzen dira. Era berean, enpresetan borondatezko 
praktikak egin daitezke, eta ikasleek aukera dute maila bat atzerriko unibertsitate 
batean egiteko. 
  
Kazetaritzako Gradua lortzeko ikasleak Gradu Amaierako Lana egin behar du, 
ingurune profesionalean egoki moldatu daitekeela frogatzeko. 
 
MUGIKORTASUN PROGRAMAK 
 
Atzerrian maila bat egiteak, ikasleari edukietan sakontzeko eta hizkuntza 
hobetzeko era emateaz gain, balio erantsia ematen dio haren curriculum 
profesionalari. Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatearen helburuetako bat 
da gure ikasleen eta beste ikastegi batzuetako ikasleen arteko trukeak sustatzea, 
honako programa hauen bidez: SICUE (estatuaren barruan), Erasmus+ (Europa), 
UPV/EHU-AL (Latinoamerika) eta beste norako batzuk (Amerikako Estatu Batuak, 
Errusia, Kanada eta Asia). Gaur egun hitzarmenak dauzkagu mundu osoko 
hirurogei fakultaterekin baino gehiagorekin, eta trukerako ehun plaza baino 
gehiago eskaintzen dizkiegu gure ikasleei. Fakultatea lanean dago hitzarmen 
gehiago egiteko eta plaza gehiago kudeatzeko, Europako Unibertsitate Eremura 
egokitzeko planaren barruan. 
 
PRAKTIKAK 
 
Gure fakultatean ikastearen beste abantailetako bat da gradua amaitzen duten 
bitartean ikasleek aukera dutela ingurune profesionalarekin harremanetan 
jartzeko. Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateak azken mailetako ikasleei 
aukera ematen die borondatezko praktikak egiteko enpresa eta erakunde publiko 
eta pribatuetan. Programa honetan 500 destino baino gehiago eskaintzen dira. 
Praktikak ikasketekin batera egin daitezke, 450 ordu dira gehienez eta 6 ECTS 
krediturekin baliozkotu daitezke (hau da, hautazko irakasgai batekin).   
 
GAITASUNAK  
 
- Ahoz eta idatziz jario onean eta eraginkortasun komunikatiboaz jardutea, 

hedabide bakoitzerako hizkuntza baliabide egokienak baliatuz. 
 

- Gai izatea informazioa eta dokumentazioa bilatu, aukeratu, hierarkizatu eta 
aztertzeko hainbat motatako iturriak erabiliz, eta haien edukiak egokituz 
hainbat narrazio molde eta estrategiatara. 

 
- Gai izatea trebeziak eta teknikak, teknologiak eta baliabideak komunikazio eta 

informazio prozesuetan aplikatzeko. 



 
- Gai izatea edukien alde formalak eta estetikoak egokiro diseinatzeko, 

hedabideen ezaugarrien arabera. 
 
- Informazio edo komunikazio proiektuak egokiro asmatu, planifikatu, gauzatu 

eta kudeatzea. 
 
- Gai izatea kazetaritza genero eta formatu nagusiak aplikatzeko informazio 

lanetan, hedabide bakoitzerako hizkera egokia erabiliz. 
 
- Gai izatea gertakari eta prozesu sozialak aztertu, interpretatu eta azaltzeko 

Gizarte Zientziei (Soziologia, Ekonomia, Zuzenbidea, Historia Garaikidea) 
dagozkion ezagutza eta metodologiak erabiliz, hedabideetako lanaren 
testuinguruan. 

 
- Ezagutzak eskuratzea, eta teoria, kontzeptu eta metodologien esangura eta 

pertinentzia ulertzea komunikazioaren diziplinarteko testuinguruan. 
 
 
GRADUATUAREN PROFILA 
 
Kazetaritzako graduatua, titulazioari dagozkion gaitasunez gain, bere lana 
zuzentasunez eta ohartuki egiteko gaitasun analitiko eta kritikoa ere eskuratzen 
du. Prestakuntza tekniko eta profesional ona dauka, fakultateko laborategietan eta 
hedabideetan egindako praktikei esker, eta horregatik gai da kazetaritza edukiak 
prestatzeko edozein euskarritan (prentsa, irratia, telebista, Internet eta multimedia 
plataformak). Gainera, prest dago etengabe bere burua eguneratzeko, bai 
teknologian eta bai eduki berrien sorkuntzan. Erraztasun handia dauka lanbidean 
gertatzen diren aldaketetara egokitzeko.  
 
LAN AUKERAK 
Kazetaritzako graduatua prestatuta dago Komunikazioaren bost arlo nagusitan 
lan egiteko:  

 
- Profesional kualifikatuak programak sortu eta zuzentzeko, gidoiak egiteko, 

erreportajeak eta dokumentalak egiteko edo informazioak idazteko hainbat 
euskarritan (prentsa, irratia, Internet eta multimedia). 
  

- Prentsa bulegoko buruak edo komunikazio arduradunak erakunde publiko 
eta pribatuetan. Horiek barruko nahiz kanpoko komunikazioa koordinatu eta 
gauzatzeaz arduratzen dira. 

    
- Komunikazio ikertzaile, aholkulari edo irakaslea: edukien analisian eta 

hedabideen joeretan espezializatutako profesionalak dira, eta arlo horretako 
aholkua ematen diete erakunde publiko eta pribatuei. Goi mailako 
irakaskuntzako eta irakaskuntza ertainetako irakaslea, informazioarekin, 
komunikazioarekin eta  informazio eta komunikazioaren teknologia 
berriekin zerikusia duten gaiak irakasteko. 

 
- Atarien kudeatzailea eta edukien editorea: espezialista honek edukiak sortu 

eta diseinatzen ditu Interneterako, multimedia euskarrietarako eta telefonia 
mugikorrerako.  

- Komunikazio enpresa eta proiektuetako zuzendari eta arduraduna. 



 
 
 
 
 
 
 



3. Maiz egiten diren galderak 

- Zein irizpideri jarraitu behar dio ikasleak unibertsitatean sartzeko izena 
ematerakoan? 
 
Ikasleari aholkatzen diogu lehen aukera moduan jar dezala gehien 
interesatzen zaion gradua, eta jar ditzala bigarren eta hirugarren aukera 
moduan lehen maila berbera daukaten graduak. Modu horretara, ikasleak ez 
badu lortzen matrikulatzea lehenengo aukeran hartutako graduan, antzeko 
gradu batean egin dezake eta graduz aldatzea eskatu lehen maila bukatu eta 
gero. Esate baterako, ikasle batek Ikus-entzunezko Komunikazioa ikasi nahi 
badu eta ez badu lortzen plazarik, eta bigarren aukera moduan Publizitatea 
eta Harreman Publikoak edo Kazetaritza jarri badu, gradu horretako 
matrikula egin dezake eta espedientea lekuz aldatzea eskatu lehen maila 
bukatu eta gero. Gauza bera egin daiteke Gizarte Zientzien arloko graduen 
kasuan, hau da, Soziologia eta Politika Zientzia eta Kudeaketa Publikoa. 

- Nola egin daiteke gradu aldaketa lehen maila gainditu eta gero? 

Espedientea lekuz aldatzea eskatzeko (graduz aldatzea) bi baldintza bete 
behar dira: batetik, ikasleak lehen maila osoa izan behar du gaindituta eta, 
bestetik, eskarien kopurua ezin da izan ikasketak egiten hasteko plaza 
kopuruaren % 10 baino handiagoa. Eskarien kopurua handiagoa izango balitz, 
ikaslearen batez besteko notaren arabera esleituko lirateke plazak (graduak 
abian daramatzan lau urteetan ez da bete plaza kopurua, hau da, eskatu diren 
leku aldaketa guztiak onartu dira). 

- Nola banatzen dira lehen mailako txandak eta taldeak? 

Ikus-entzunezko Komunikazioko lehen mailako eskolak, Kazetaritzakoak, eta 
Publizitate eta Harreman Publikoetakoak bi txandatan ematen dira, goizez eta 
arratsaldez. Ikasleak, matrikula egitean, lehenengo eta behin aukeratzen du 
ikasketak zein hizkuntzatan egin nahi dituen (euskara edo gaztelania) eta 
ondoren txanda (goizez edo arratsaldez). Goizeko txandan gaztelaniako hiru 
talde daude eta euskarako bat; arratsaldekoan, berriz, euskarako bat eta 
gaztelaniako beste bat. Soziologiako eta Politika Zientzia eta Gestio Publikoko 
eskolak goizez baino ez dira ematen eta bi talde daude, bat euskaraz eta beste 
bat gaztelaniaz. Ikasleak hizkuntza aukeratu eta gero txanda eta taldea 
esleitzen zaizkio. Ikasleak irakasgairen bat ingelesez egin nahi badu, beste 
talde batera joan beharko da eskoletara, 61 taldera hain zuzen ere. Talde 
horren ordutegia eta ikaslearen taldearen ordutegia bateragarriak izango dira. 
Txanda aukeratzen da matrikula egiteko deiaren arabera (nota); hori dela eta, 
txanda aukeratzen duten azkenek itxita aurki ditzakete taldeak edo txandak.  

- Egin al daiteke bi gradu aldi berean? 

Bai, ikasketak aldi berean egiteko eskaria aurkeztu behar du ikasleak lehen 
maila amaitu eta gero. Gure ikastegiko ikasketa planen diseinua dela eta, bi 
urte gehiago eginda bigarren gradua amaitu daiteke, bai Komunikazioaren 
arloan bai Gizarte Zientzien arloan. Ikusi jarraian azaltzen den taula: 



GRADUEN ARTEAN BALIOZKOTU DAITEZKEEN IRAKASGAIEN KOPURUA 
GEHIENERA 

Oharra: ikasketak gaztelaniaz egiten dituztenek bi irakasgai kendu behar dituzte 
taulan agertzen diren gaietatik, irakasgai bi horiek UPV/EHUko Euskararen Plan 

Gidarikoak baitira 

GRADUAK Kazetaritza 

Publizitatea 
eta 

Harreman 
Publikoak 

Ikus-
entzunezko 

Komunikazioa 
Soziologia 

Politika 
Zientzia eta 
Kudeaketa 

Publikoa 

Kazetaritza Xxxxxxxxx 16 + 5* 
16+1* 

18 8 9 

 
Publizitatea 
eta Harreman 
Publikoak 
 

 
16 + 5* 
16+1* 

 
Xxxxxxxxxx 

 
18 

 
7 

 
8 

 
Ikus-
entzunezko 
Komunikazioa 
 

18 18 xxxxxxxxxxx 8 9 

 
Soziologia 
 

8 7 9 xxxxxxxx 19 

 
Politika 
Zientzia eta 
Kudeaketa 
Publikoa 
 

9 8 2 19 xxxxxxxxxxxxx 

* Ikasleak aukeratzen baditu Komunikazioaren Arloko Zuzendaritzako 
aipameneko 3. eta 4. mailako hautazko bost irakasgaiak, Kazetaritzak eta 
Publizitatea eta Harreman Publikoek partekatzen duten aipamenekoak, 
guztira 21 irakasgai izango dira berberak bi graduetan. "Pentsamendu 
Politikoaren Historia" irakasgaia hautazkoa da Kazetaritzan eta nahitaezkoa 
bai Publizitatea eta Harreman Publikoetan bai Ikus-entzunezko 
Komunikazioan. 
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