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2009an, “Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskolak” (lehengo Merkataritza Eskola) 94 urte

ESKOLAKO GOBERNU, ORDEZKARITZA ETA AHOLKULARITZA ORGANOAK

ESKOLAKO BATZARRA

bete ditu.
ZUZENDARITZA TALDEA
Eskola 1915ean hasi zen lehen urratsak egiten, “Donostiako Merkataritza Perituen Eskola” gisa, eta
lehengo aldaketa 1923an jasan zuen, “Donostiako Merkataritza Eskola” bihurtu zenean. Garai hartan,
enpresa ikasketen arloko goren mailako unibertsitate-titulua irakasteko eskumenak zituen Eskolak;
hots, “Merkataritza Irakasle” titulua eskuratzeko ikasketak egin zitezkeen bertan. Beraz, garrantzi
handiko Eskola zen, Donostiari zein Gipuzkoa osoari begira.

Zuzendaria
Zuzendariordeak
Akademi Antolakuntza
Praktika, Nazioarteko Harreman eta Mugikortasuna

1972an, “Donostiako Merkataritza Eskola” “Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola” bihurtu zen,

Kalitate, Ikasketa Berrikuntza eta Euskara

Valladolideko Unibertsitatearen mende, eta urte batzuk geroago, 1977ko urriaren 6an, “Bilboko
Unibertsitatean” sartu zen; hots, 1980ko otsailaren 25ean “Euskal Herriko Unibertsitatea” bihurtu

Idazkari Akademikoa

zenaren baitan.
“Origen y Evolución” liburutik
(1915-2000)

ADMINISTRAZIOA
Administratzailea

Frco. Javier Arana Gondra

Idazkaritza Zerbitzua

Mª Teresa Espi Guzman

Atezaintza Zerbitzua
Zuzendaritza Zerbitzua

Gidaliburu txiki hau Eskolako langileei bertako baliabideen eta zerbitzuen berri emateko egin da.

Ikastegiko Teknikaria
IKASTEGIKO ATALAK
Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskolako instalazioetan Sarrikoko Ekonomia eta
Enpresa Zientzien Fakultateko Gipuzkoako Campuseko Atala dago, eta bertako kideak
Ikastegiko langileak dira. Ataleko koordinatzaileak, edo haren eskumenak jaso dituenak,
Ikastegiko batzorde guztietan parte har dezake, hitzarekin, baina botorik gabe. Ataleko
administrazio-izapideak eta aurrekontu-kudeaketa Ikastegiak egiten ditu.
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Telefono-luzapenak:

ESKOLAKO ANTOLAKUNTZA ETA GOBERNUA

Eskolako barne-araudia 2007ko ekainaren 1eko EHAAn argitaratu zen, eta Eskolako webgunean
kontsulta daiteke, “Informazio Orokorra” atalean.
Eskolako Batzarra Eskolako gobernu eta administrazio organo nagusia da, eta hauek osatzen dute:
zuzendaria (batzarburua), bi zuzendariordeak, Idazkaritza Akademikoa, administrazio eta zerbitzuetako langieen artetik, ikastegiko administrazioaren arduradun nagusia dena eta 26
kide hautetsiek. Azken horiek honela daude banatuta: lotura

iraunkorra daukaten irakasle eta

ikertzaileen taldetik 16 kide, gainerako irakasle eta ikertzaileen taldetik kide bat, Administrazio eta Zer-

ESKOLA
Administratzailea: 8356
Idazkaritzako bulego-burua: 8355
Zuzendaritzako idazkaria: 8354
Idazkaritza Zerbitzua: 8363
Atezaintza Zerbitzua: 8360

bitzuetako langileen taldetik 3 kide eta Ikaslearen taldetik 6 kide.
Eskolako Batzarraren eginkizunetako bat Ikastegiko zuzendaria hautatzea da.
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ERREKTORETZA
Erabiltzailearentzako Arreta Zerbitzua (EAZ):
154400
Irakasleen Ataleko burua: 142092
Irakasle Kontratatuen Bulegoko burua:
142188
Irakasle Numerarioen eta Bitarteko Irakasleen
Bulegoko burua: 142056
Nominen Unitateko burua: 142045
Lan Harremanak: 142186

ESKOLARI BURUZKO AIPAMENAK

Zuzendaritza Taldea
Zuzendaria

Eskola eta garajea zabaltzeko eta ixteko ordutegia

José María Beraza Garmendia

Astelehenetik ostegunera

8:00etatik 21:00etara

Eduardo San Miguel Osaba

Ostiraletan

8:00etatik - 20:00etara

Praktika, Nazioarteko Harreman eta Mugikortasunerako Zuzendariordea

Uztailean

8:00etatik - 20:00etara

Miren Gurutze Intxaurburu Clemente

Abuztuan

8:00etatik - 14:30era

Kalitate, Ikasketa Berrikuntza eta Euskarako Zuzendariordea

Aste Santuan

8:00etatik - 20:00etara

Eguberrietan

8:00etatik - 20:00etara

Akademi Antolakuntzarako Zuzendariordea

Leire Urcola Carrera
Idazkari Akademikoa
Mº Isabel Sánchez Sánchez-Amaya

Administrazio Zerbitzua
Adminisrtatzailea: Mª Jesus Otal Ventura
Idazkaritzako bulego-burua: Mª Pilar Alzaga Larraza
Zuzendaritzako idazkaria: Concepcion Sanchez Nieto
Atezain nagusia (goizez): Jose Antonio Lesaca Galilea
Atezain nagusia (arratsaldez): Juana Agirrezabala Zubillaga
Ikastegiko Teknikaria: Iruña Etxeberria Ugarte
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IKASTEGIKO ZERBITZUAK

Kopiagintza

Atzerrira deitzeko telefonoa

Zerbitzua beheko solairuan dago, kafetegiaren ondoan, eta bertan dokumentuak fotokopiatu eta
inprimatu daitezke eta ikasleek hartzeko irakaskuntza-materiala utz daiteke. Bestalde, 3. solairuan
(Langileen Gela) kopiagintza-zerbitzuak kudeatzen duen fotokopiagailu-inpresora dago, sarean, eta
norbaitek erabili nahi badu, Jose Martinez de la Hidalga arduradunarekin (5759 luzapena) harremanetan
jarri beharko du.

Atezaintza-zerbitzuan atzerrira deitzeko telefonoa dago, eta AZP erabil dezakete.

Kafetegia eta jantokia
Eskolak kafetegi- eta jantoki-zerbitzua du. Bertan, eguneko menua ematen dute, prezio
onean. Jantokiko ordutegia honako hau da: astelehenetik ostiralera, 12.30etik 15.30era.
Langileen jangela
Langileen jangela hirugarren solairuan dago, eta bertan mikrouhin-labeak, hozkailua, mahaiak eta
aulkiak daude. Bestelako tresnak (mahai-tresnak, mahai-zapiak, etab.) norberak eraman behar ditu.

Garajea
Zerbitzua erabili ahal izateko, Unibertsitate Txartela aktibatuta edukitzea beharrezkoa
da. Idazkaritzako Zerbitzutik pasa behar da automobilaren datuak emateko.
Bizikleta
Eskolak bizikleta bat dauka AZP esku: joan-etorri motzetarako, enkarguetarako, etab.
Atezaintza Zerbitzuan eskatu behar da.
Idazkaritza Zerbitzua

Bulegoak eta mintegiak

Idazkaritza Zerbitzua unibertsitate-ikasleak ikasi bitartean egin behar dituen izapide
guztien kudeaketaz arduratzen da eta Ikastegiak antolatutako ikasketen irakaskuntzari,
ikaskuntzari eta ikerkuntzari laguntza ematen dio.

Irakasleen bulegoak eta sailetako mintegiak eraikinaren hirugarren solairuan daude.

Atezaintza Zerbitzua
Atezaintza Zerbitzuaren oinarrizko zeregina Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskolak
funtzionatzeko behar dituen zerbitzu osagarri guztiak eskaintzea da, eta era berean,
Atezaintzaren berezko zereginak betetzea eta Eskolako Zerbitzuei laguntzea.
Zuzendaritza Zerbitzua
Ikastegi honetako Zuzendaritza Taldea Zuzendaritza Zerbitzuan dago (beheko solairuan)
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EHU-KO ZERBITZUAK

Mediku Zerbitzua
EHUra lehenengo aldiz iristen diren langileek osasun-azterketa bat eskatu behar izaten
dute zerbitzu honetan eta azterketaren emaitzak langileari berari eta dagokion langileorganoari bidaltzen zaizkio.
Besteak beste, zerbitzuak urteko osasun-azterketak egiten dizkie hala eskatzen duten
langileei.
Zerbitzua Barriola Eraikinean dago (8144 luzapena, Mª Jose Gonzalez)
Prebentzio Zerbitzua
EHUren Berezko Prebentzio Zerbitzua honela definitu daiteke: prebentzio-jarduerak
egiteko beharrezkoak diren giza-baliabideen eta baliabide materialen multzoa,
unibertsitate-komunitatearen segurtasunaren eta osasunaren babesa bermatzeko.
Zerbitzuak aholkularitza eta laguntza ematen die Administrazioari, langileei, langileen
ordezkariei eta Campuseko eta Campus arteko Laneko Segurtasun eta Osasun
Batzordeei.
(Lan Arriskuen Prebentzioko Teknikaria Gipuzkoako Campusean: Luis Escribano, 8438
luzapena)
Campus arteko eta Ikastegi arteko posta
Eguneroko barneko posta-zerbitzu bat dago, bai Campuseko ikastegien artean, bai
Errektoretzarekin eta Bizkaiko eta Arabako Ikastegiekin. Gutunak Atezaintza Zerbitzuan
utz daitezke.

Unibertsitateko Txartela
Unibertsitateko txartelaren funtzionaltasuna honako prozesu eta
aplikazio hauetan aplikatuko da, pixkanaka-pixkanaka:
-Sarrera, langilearen atarira
-Sarrera, GAUR zerbitzura
-Sinadura elektronikoa, Internet bidez, pixkanaka-pixkanaka
informatizatzen ari diren prozesuetan (Ogasuna, Gizarte Segurantza,
etab.)
-Sarrera, Ikastegira ordutegi ofizialatik kanpora
-Sarrera, Informatika Irakasteko Laborategietara (2.4-2.8)
-Sarrera, Hizkuntza Laborategira
-Sarrera, garajera
Txartela Idazkaritza Zerbitzuan eskuratu daiteke.
Langilearen ataria
https://gestion-empleado.ehu.es
Giza Baliabideen arloko administrazio-prozesuak
deszentralizatzea du helburu. Datu pertsonalekin,
profesionalekin eta ekonomikoekin zerikusia duen
guztia kontsultatzea eta kudeatzea ahalbidetzen du.

ERABILTZAILEA
PASAHITZA
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GAUR
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BESTELAKOAK

Unibertsitateko Kudeaketa Akademiko Berritua (GAUR)

Iragarki-taulak

GAUR aplikazioak EHUko Kudeaketa Akademiko guztiak hartzen ditu bere baitan: sarreraprobak, aurretiko izen-emateak, tituluen kudeaketa, ikasketa-planak, bekak, matrikulak, tasak,
espedienteen kudeaketa, edo Ikastegiko ondarearen kudeaketa, besteak beste.

Iragarki-taulen bidez, unibertsitate-jarduerekin zerikusia duten jakinarazpenak eta iragarkiak
helarazten dizkie EHUk, sailkatuta, bertako langileei. Ikastegiek, Sailek, Atalek, Zerbitzuek,
Ikerketa Taldeek eta bestelako organoek beren iragarki-taulak izan ditzakete. Egunean bi
aldiz, argitaratutako iragarkien laburpenak banatzen zaizkie EHUko langileei, posta
elektronikoz.

http://gestion.ehu.es/gaur
ERABILTZAILEA
PASAHITZA

Unibertsitateko iragarki-taula:: http://www.ehu.es/tablones/
Iragarki-tauletara mezuak bidaltzeko moduari buruzko informazioa:
http://www.ehu.es/scwreall/documentos/mitablon/usuario.html
Telefono-luzapenen eta posta elektronikoko helbideen bilaketa
EHUko langile jakin baten izena jakin arren bere telefono-luzapena edo helbide elektronikoa
ez badakizu, bilatzaile bat daukazu EHUko etxeko orrialdeko direktorioan
(https://www.ehu.es/bilatu/).
Posta elektronikoa
EHUk posta elektronikoko kontuak eskaintzen dizkie bertako langileei, irakaskuntza-,
ikerketa- edo kudeaketa-lanetan laguntzeko. 2008ko apirilaz geroztik ez da beharrezkoa
helbide elektronikoa eskatzea, kontratua sinatu ondoren modu automatikoan sortzen baita.
Langileak segituan jakingo du zein den bere helbide elektronikoa. Zalantzaren bat izanez
gero, deitu Erabiltzailearentzako Arreta Zerbitzura (EAZ, 154400 luzapena).
EHUtik kanpo posta kontsultatzeko, helbide honetara sartu behar da: www.ehu.es/correow.
Bertan, erabiltzaile-izena idatzi eta “onartu” aukeran klik egin behar da.

Kontsigna
Fitxategiak trukatzeko balio du; hau da, fitxategiak sarean jartzeko aukera ematen du,
beste erabiltzaile batzuk fitxategiok hartu ahal izateko. Fitxategiak erabiltzaileak jarritako
pasahitz baten bidez babes daitezke, eta gehienez hiru egunez mantentzen dira
kontsignan. Fitxategiak bidaltzeko modu eraginkorra da, posta elektronikoz eranskin gisa
bidali ezin direnean (baimendutako tamaina maximotik (10Mb) gorakoak direlako).
Fitxategiak trukatzeko erabiliko diren ordenagailuetako batek, gutxienez, EHUn izena
emanda egon beharko du zerbitzuak funtzionatzeko (fitxategiak kargatzen dituena edo
deskargatzen dituena).
http://consigna.ehu.es/
Gorde (Diskoko ostatu-zerbitzua, AZLentzat eta IIentzat)
Zerbitzarian diskoko gune bat edukitzea ahalbidetzen du, EHUko Administrazioko eta
Zerbitzuetako Langileen (AZL) eta Irakasleen eta Ikertzaileen (II) irakaskuntza-, ikerketaedo administrazio-jarduerarekin zerikusia duten garrantzizko fitxategiak gordetzeko.
www.ehu.es/gorde
LDAP kontu bakarra (Lightweight Directory Access Protocol; Direktorioetan
Sartzeko Protokolo Arina)
EHUko datuen sare korporatiboak LDAP izeneko kontu-sistema du, eta erabiltzaileei kontu
eta pasahitz bakarra ematea du helburu, zerbitzu eta aplikazio korporatiboetan sartzeko.
Erabiltzaile korporatibo guztiek (AZL eta II) eta unibertsitatean matrikulatuta dauden ikasle
guztiek LDAPn sortutako kontu bat dute. Horren bidez, sareko zerbitzu eta aplikazio jakin
batzuk erabil ditzakete. Beste modu batera esanda, erabiltzaile korporatibo guztiek eta
unibertsitatean matrikulatutako ikasle guztiek LDAP kontua eta pasahitza dituzte,
berariazko eskaerarik egin gabe, eta hala, LDAP zerbitzariarekin lotuta dauden zerbitzu
guztiak erabil ditzakete, kontu eta pasahitz berdinarekin.
Erabiltzailearentzako Arreta Zerbitzua (EAZ)
Erabiltzaileak telefonoan, bere ordenagailu pertsonalarekin edo sareko zerbitzuekin
erlazionatutako eskaerarik, kontsultarik, edo arazorik badu, edo ordenagailuak edo
sareko zerbitzuek gaizki funtzionatzen badute, Erabiltzailearentzako Arreta Zerbitzura jo
beharko du. Bertan, behar duen arreta emango diote eta gorabehera erregistratuko dute.
Gorabehera dela-eta esku hartu behar izanez gero, gorabehera-zenbakia emango zaio
erabiltzaileari, haren jarraipena egiteko, eta azkenik, gorabehera itxiko da, konpondu ondoren.
Gorabeherak telefonoz artatu daitezke, IISIZeko (Irakaskuntza, Ikerkuntza eta Sareko
Informatika Zentroa) teknikari bat bertaratuta edo sareko telelaguntza tekniken bidez.
EAZko (Erabiltzailearentzako Arreta Zerbitzua) luzapena: 154400.
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ADMINISTRAZIOKO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEENTZAKO ARGIBIDEAK

Administrazioko eta zerbitzuetako langileen araudia
www.pas-pertsonal.ehu.es

Administrazioko eta zerbitzuetako langileen araudia
Aplika daitekeen legedia langile motaren araberakoa da (lan-kontratuko langileak edo
funtzionarioak). Dena den, oinarrizko legedia bi taldeei aplikatzen zaie.

Lanaldia eta ordutegiak
Lanaldia, egutegia, oporrak eta baimenak “Kudeatzailetzaren Zirkularrean” daude
araututa.

Presentzia Ataria
AZLen ordutegia kontrolatzeko aplikazioa da, eta lanaldiko gorabehera guztiak ikus daitezke
bertan (sarrera- eta irteera-ordua, mediku-kontsultak…).
AZLek “Presentzia Atariaren” bidez egin beharko dituzte eskariak (oporrak, lizentziak eta
baimenak).

Trebakuntza
Administrazioko eta zerbitzuetako langileek trebatzen jarrai dezakete (laneko
trebakuntza eta trebakuntza pertsonala).

LPZ
EAEko Herri Administrazioek lanpostuen zerrendak erabiltzen dituzten beren barne-egitura
arrazionalizatzeko eta ordenatzeko, langile-beharrizanak zehazteko, laneko eskakizunak
zehazteko, eta lanpostuak sailkatzeko.
Lanpostuen zerrendetan aurrekontua duten lanpostu guztiak sartu beharko dira, eta
funtzionarioentzako, lan kontratuko langile finkoentzako, eta behin-behineko langileentzako
lanpostuak bereizi beharko dira.
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UNIKUDE

Ikastegien gestioan laguntza emateko tresna informatikoa da, azken urteotan UPV/EHUko zenbait
ikastegik prozesukako gestioan izandako esperientzian oinarritua.
Gure ikastegiaren KBBSari (Kalitatearen Barne Bermerako Sistema) buruzko informazioa aurkituko
duzu bertan.
https://gestion.ehu.es/UNIKUDE/pages/login.jsp
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INGURUMENAREKIKO KONPROMISOA
Garapen iraunkorrarekin eta ingurumen-sentsibilizazioarekin hartu dugun
Konpromisoaren funtsezko oinarriak hiru hauek dira:
Ingurumen-gaietan aplikagarriak diren arau guztiak betetzea.
Kutsaduraren prebentzioa
Egindako jardueren etengabeko hobekuntza.
2006ko uztailean, IHOBEren EKOSCAN 2004 arauari dagokion Ingurumen
Kudeaketako Sistemaren ziurtagiria jaso zuen Eskolak. Horregatik, honako helburu
hauek ezarri dira urte honetarako:
Paper-kontsumoa eta paper-hondakinen ekoizpena murriztea.
Energia elektrikoaren kontsumoa murriztea.
Gainera, hainbat edukiontzi jarri dira eta bilketa-guneak sortu dira hondakinak
bereizteko (papera, tonerra, pilak, CDak…), ondoren birziklatu ahal izateko.
Informa zaitez eta gogoratu norberak egiten duen ekintza bakoitzak aurrerabidea
dakarrela.

