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1. Helburuak 

 

Gradu Amaierako Lanean, jatorrizko proiektu, memoria edo azterlan bat 

gauzatu behar du ikasle bakoitzak banakako jardunean, zuzendari baten edo 

gehiagoren gainbegiratze-lanarekin. Lan horretan txertatu eta garatu beharko 

dira, hain zuzen, Graduko ikaskuntza-prozesuan zehar jasotako prestakuntza-

edukiak, gaitasunak eta trebetasunak.  

Gradu Amaierako Lana tituluarekin lotutako gaitasun orokorrak 

aplikatzeari begira eta oro har, ikaslearen ikasketa-arlokoak izango diren datu 

garrantzitsuak bilatu, kudeatu, antolatu eta interpretatzeari begira egingo da, 

ikasleak gizarteari, zientziari, teknologiari edo etikari lotutako gai 

garrantzitsuei buruzko gogoeta egin eta iritzia eman dezan, eta gogoeta eta 

iritzi horiek kritikoak, logikoak eta sortzaileak izan daitezen. 

2. Aurretiazko baldintzak 

 

 

Gradu Amaierako Lanaren matrikula Unibertsitateak ikasturte bakoitzean 

ezartzen duen matrikula-epe orokorraren barnean edo kasuan kasuko 

ikasturtean zehar egingo da, ikastegiaren kudeaketa egutegiaren arabera. 

Matrikula egingo da betiere hurrengo ikasturtearen hasiera ofizialaren 

aurretik eta UPV/EHUren oinarrizko egutegiak zehaztutakoaren arabera. 

Horretarako, ikasleak beharrezko prezio publikoak ordainduko ditu, esleituta 

dituen kredituen arabera. 

Gradu Amaierako Lanaren matrikula egiteko ikasleak matrikulatuta izan 

beharko ditu ikasketa plana amaitzeko geratzen zaizkion irakasgai guztiak. 
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3. Gaitasunak 

Gradu Amaierako Lanean txertatu eta garatu beharko dira Graduko 

ikaskuntza-prozesuan zehar jasotako prestakuntza-edukiak, gaitasunak eta 

trebetasunak. Hortaz, Gradu Amaierako Lanean garatu nahi dira tituluaren 

honako gaitasun orokor hauek: 

• Kontzeptuen, teorien eta ikuspegi metodologikoen esanahia eta 

egokitasuna ulertzea eta ezagutzen jabe egitea, ingurune politikoko 

fenomenoak behatzeko. 

• Arazo politikoei eta gizartearen premiei buruzko informazioa modu 

sintetikoan aztertzea, jarrera kritikoa garatuz eta zehaztasun 

intelektuala eta morala erabiliz zeregin profesionalean. 

• Herri Administrazioen egitura, antolaketa eta funtzionamendua 

ulertzea maila desberdinetan, administrazioko plangintza- eta 

kudeaketa-prozesuak ezartzeko. 

• Ikuspuntu konparatibo batetik erakunde eta sistema politikoen 

egitura eta funtzionamendua ulertzea, horien osagaiak eta jarduteko 

lege-esparrua identifikatzeko, elkarrekiko erlazioa interpretatzeko, 

funtzionamenduari buruzko ondorioak ateratzeko eta alternatibak 

proposatzeko. 

• Nazioarteko politika ulertzea, horiek egiten dituztenak 

identifikatzearen, egitura instituzionala, antolatzailea eta politikoa 

zehaztearen eta beste arlo batzuekin duen elkarreragina 

identifikatzearen bidez, munduko erregionalizazio-prozesuak eta 

eskualde-integrazioko prozesuak aztertzeko eta egoera berriak 

identifikatzeko erabakiak hartzean. 

• Gobernantzari eta helburu publikoak eta erabaki politikoak hartzeko 

prozesuei buruzko ikuspegiak ezagutzea, politika publikoak 

planifikatzeko, ezartzeko, ebaluatzeko eta aztertzeko. 

• Hauteskunde-prozesuak ezagutzea, zaletasun politikoen 

adierazpenetik eta eraketatik hasi eta sistema demokratikoak 

ordezkatzen dituzten logikara arte, komunikazio-kanpaina politikoak 

diseinatzeko, hauteskunde ondorengo egoerak zehazteko eta emaitzak 

interpretatzeko. 

• Adierazleak egitea datu kuantitatiboak eta kualitatiboak baliatuz, 

fenomeno politikoen eta funtzionamendu instituzionalaren eta 



Gradu Amaierako Laneran Irakaskuntza Gida: Politika Zientzia eta Kudeaketa 
Publikoa 

administratiboaren dimentsioak identifikatzeko, aztertzeko eta 

ebaluatzeko. 

• Egile politikoak identifikatzea testuinguru zehatz batean, baita horien 

gaitasunak eta jarrerak ere, sistema politikoan dituzten eraginak 

aztertzeko eta egoerak aurreikusteko. 

 

4. Lan-orduak 

 

Gradu Amaierako lanak 12 ECTS kredituko balioa du eta ikaslearen 300 

lan-orduren baliokidea da.  

Aurrez aurreko orduak ikasleak jasotako mintegiei, tutoretzei eta defentsa 

publikoari dagozkie. Aurrez aurrekoak ez diren orduak, berriz, ikasleen lan 

autonomoari dagozkio; ordu horietan, Gradu Amaierako Lanaren idatzizko 

txostena egingo du eta defentsa publikoa prestatuko du. 

5. Tutoretza 

 

Zuzendaria arduratuko da ikasle bakoitzari lanaren ezaugarriak azaltzeaz, 

lanaren garapenean hura orientatzeaz eta ezarritako helburuak beteko direla 

bermatzeaz, baita jarraipena egin eta ikasleari lana defendatu aurretik 

emango zaion txostena idazteaz ere. 

Tutoretza-lanaren saioak egutegi honen arabera egingo dira, gutxi 

gorabehera. 

• 1. saioa – azaroa. Izena ematean izendatutako gai-arloaren baitako 

gaia zehaztea. Lan-egutegia 

• 2. saioa – abendua/urtarrila. Jarraipeneko lehen saioa. 

• 3. saioa – otsaila/martxoa. Jarraipeneko bigarren saioa. 

• 4. saioa – apirila/maiatza. Jarraipeneko hirugarren saioa. 

• 5. saioa –maiatza.  Amaierako lana ematea tutoreari eta defentsa 

publikoa prestatzea. 
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6. Lana egiteko irizpideak 

6.1. Gradu Amaierako Lanaren egitura 

Oro har, Gradu Amaierako Lanek honako egitura hau izan dezake:  

• Azala: lanaren izenburua, egilea,  zuzendaria , gradua eta ikasturtea  

• Aurkibidea: orrialde-zenbaketa; beharrezkoa izanez gero, taulen eta 

grafikoen aurkibidea gehi daiteke.  

• Sarrera: ikerketaren xedearen aurkezpena eta zehaztasuna, lanaren 

helburuen zehaztapena, lan-hipotesiak, gaiaren egoerari buruzko 

laburpena. 

• Metodologia: metodologiaren zehaztapena eta ikerketa-xedearekiko 

duen egokitasunaren azalpena. 

• Garapena: edukiaren azalpena. 

• Ondorioak: sarreran planteatutako helburuekin modu koherentean 

ordenatuak. 

• Bibliografia: kontsultatutako liburuak, aldizkari zientifikoetako 

artikuluak, tesiak, web orriak, etab. 

• Eranskinak: taulak, irudiak, gidoiak edo zeinahi material osagarri. 

6.2. Elementu formalak 

• Gradu Amaierako Lanaren luzera 10.000-12.000 hitzekoa izango da 

gutxi gora behera eranskinak barne hartu gabe. 

• Bibliografia modu egokian aipatu behar da, graduan landutako 

estiloetakoren bati jarraituz (APA, UNE, Harvard, etab.). 

• Taulek zenbakituta egon behar dute eta izenburuak eta iturriak 

identifikatuta egon behar dute. 

• Erabat debekatuta dago testuen zatiak hitzez hitz idaztea (izan 

liburuetakoak, aldizkari zientifikoetako artikuluetakoak, tesietakoak, 

web orrietakoak, etab.), baldin eta ez bada behar bezala aipatzen 

testuan aldez aurretik eta ez bada identifikatzen berau lortzen den 

iturria. Bestela, plagiotzat hartuko da eta lanak zero kalifikazioa izango 

du.  

7. Defentsa eta ebaluazioa: 

Ikasleak  ADDI plataforman igoko du Gradu Amaierako Lana (non eta 

lanaren nolakotasunak bestelako bitartekoren bat eskatzen ez badu, kasu 
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horietan Dekanotzan utziko ditu lanaren 5 kopia); zehazki, ikastegiko 

akademia-kudeaketarako egutegiak xedatutako epean, eta, betiere, defentsa 

egiteko aurreikusitako data baino astebete lehenago gutxienez. Ikasleak, era 

berean, Gradu Amaierako Lanaren zuzendariaren txostena erantsi beharko 

du.  

Ikasleak aurrez aurre defendatu beharko du Gradu Amaierako Lana. 

Ikasle bakoitzak bere Gradu Amaierako Lanaren helburuak, metodologia, 

edukia eta ondorioak aurkeztu beharko ditu. Eta, ondoren, epaimahaiko 

kideek egin eta eskatu ahal izango dizkioten galdera, azalpen, iruzkin eta 

iradokizunei erantzungo die. Gradu Amaierako Lanaren defentsak, gehienez 

ere, 20 minutuko iraupena izango du. (10  minutu ikaslearen aurkezpenerako, 

5 minutu epaimahaiaren oharretarako eta 5 minutu ikaslearen 

erantzunerako).  

7.1 Ebaluazio-irizpide orientagarriak  hauek izango dira: 

• Lanaren prozesuaren ebaluazioa, zuzendariaren txostena. 

• Lanaren ebaluazioa 

• Defentsaren ebaluazioa 

7.2 Ebaluazio-gida orientagarria: 

1. Zuzendariaren txostena: lanaren interesa, konplexutasuna eta 

originaltasuna, ikaslearen arduraldia eta inplikazioa, epeak betetzea 

Gradu Amaierako Lana egitean, lanaren azken balorazio orokorra.  

2. Lanaren ebaluazioa: 

• Ikerketa objektuaren aukeraketa eta justifikazioa  

• Arazoaren eta esparru teorikoaren planteamendua.  

• Diseinu metodologikoa.  

• Emaitzak eta datuen analisia eta ondorioak.  

• Idatziaren kalitatea.  
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3. Defentsaren ebaluazioa: 

• Aurkezpenean erabilitako baliabideen kalitatearen balorazioa.  

• Adierazpen-argitasunaren balorazioa.  

• Planteatutako galderak ulertzeko eta erantzuteko gaitasunaren 

balorazioa. 


