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AURKEZPENA

2009. urtean, Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskolak 94. urteurrena bete zuen, sortu

ESKOLAREN GOBERNU, ORDEZKARITZA ETA AHOLKULARITZA ORGANOAK

ESKOLAKO BATZARRA

zenetik. Lehen Merkataritza Eskola esaten zitzaion.
ZUZENDARITZA TALDEA
Hasieran, 1915ean, Donostiako Perituen Merkataritza Eskola gisa hasi zen eta bere lehen aldaketa
1923an egin zuen, Donostiako Merkataritza Eskola bihurtu zen, enpresa ikasketetako eremuan maila
handieneko unibertsitate tituluetako bat emateko gaitasunekin, eta halaxe zen Merkataritzako
Irakasle titulua. Horrek guztiak erakusten du zer-nolako garrantzia zuen halako titulu batek
Donostiarentzat eta Gipuzkoarentzat.
Donostiako Merkataritza Eskola, 1972an, Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola bihurtu eta
Valladolideko Unibertsitatean integratu zen.

Zuzendaria
Zuzendariordeak
Akademia Antolakuntza
Praktika, Nazioarteko Harreman eta Mugikortasuna
Kalitate, Ikasketa Berrikuntza eta Euskara

Urte gutxi batzuk geroago (1977ko urriaren 6an),

Bilboko Unibertsitatean sartu zen. Unibertsitate hark, geroago (1980ko otsailaren 25ean ), izena

Idazkari akademikoa

aldatu zuen, Euskal Herriko Unibertsitatea izena hartu zuen.
“Origen y Evolucion” liburutik
(1915-2000)
Frco. Javier Arana Gondra jauna
Mª Teresa Espí Guzmán andrea
Gida txiki hau Eskolako pertsonalari ikastegian eskuragarri dauden baliabide eta zerbitzuetara
hurbiltzen laguntzeko egin da.

ADMINISTRAZIOA
Administratzailea
Idazkaritza Zerbitzua
Atezaintza Zerbitzua
Zuzendaritza Zerbitzua
Ikastegiko Teknikaria
IKASTEGIKO SAILAK
UPV/EHUren Donostiako EIUE-ren instalazioetan, Sarrikoko economía eta Enpresa
Ikasketen Fakultatearen Gipuzkoako Campuseko atala dago, eta horko kideek ikastegiari
lotutako pertsonaltzat hartzen dute beren burua. Ataleko koordinatzaileak, edo horrek
eskuordetzen duenak, Eskolako batzorde guztietan parte har dezake, hitzarekin baina botorik
gabe. Atalari dagozkion tramitazio administratiboak eta aurrekontuen kudeaketak ikastegiak
egingo ditu.

Telefono luzapenak:
3

ESKOLAREN ANTOLAKETA ETA GOBERNUA

ESKOLA

ERREKTORETZA

eskura diteke “Informazio Orokorra” atalean.

Administratzailea 8356
Idazkaritzako Bulegoburua 8355
Zuzendaritza Idazkaritza 8354
Idazkaritza Zerbitzua 8363

Eskolako Batzarra Eskolako gobernu eta administrazio organo nagusia da, eta hauek osatzen dute:

Atezaintza Zerbitzua 8360

Eskolaren barne arautegia EHAAn argitaratu zen 2007ko ekainaren 1ean, eta Eskolaren web orrian

zuzendariak (batzarburua), bi zuzendariordeek, Idazkaritza Akademikoa eta administrazio eta zerbitzuetako langieen artetik, ikastegiko administrazioaren arduradun nagusia

CAU 154400
Irakasleen ataleko burua 142092
Irakasle Kontratatuen Bulegoburua 142188
Irakasle Numerario eta Bitartekoen
Bulegoburua 142056
Nominen Unitateko Burua 142045
Lan Harremanak 142186

dena eta 26 kide haute-

tsiek. Azken horiek honela daude banatuta: lotura iraunkorra daukaten irakasle eta ikertzaileen taldetik 16
kide, gainerako irakasle eta ikertzaileen taldetik kide bat, Administrazio eta Zerbitzuetako langileen taldetik
3 kide eta Ikaslearen taldetik 6 kide.
Eskola Batzarraren eginkizunetako bat eskolako zuzendaria aukeratzea da.
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ESKOLAREN ADIERAZLEAK

Zuzendaritza Taldea
Zuzendaria
José María Beraza Garmendia
Akademia Antolakuntzarako zuzendariordea
Eduardo San Miguel Osaba
Praktika, Nazioarteko Harreman eta Mugikortasunerako zuzendariordea
Miren Gurutze Intxaurburu Clemente
Kalitate, Ikasketa Berrikuntza eta Euskara zuzendariordea
Leire Urcola Carrera
Idazkari akademikoa
Mª Isabel Sanchez Sanchez-Amaya

Administrazio zerbitzua
Administratzailea: Mª Jesús Otal Ventura
Idazkaritzako bulegoburua: Pilar Alzaga Larraza
Zuzendaritza idazkaria Concepción Sánchez Nieto
Atezain nagusia (goizeko txandan): José Antonio Lesaca Galilea
Atezain nagusia: Juana Agirrezabala Zubillaga
Ikastegiko Teknikaria: Iruña Etxeberria Ugarte

Eskola eta garajea zabaltzeko eta ixteko ordutegia
Astelehenetik ostegunera

08:00 - 21:00

Ostiraletan

08:00 - 20:00

Uztailean

08:00 - 20:00

Abuztuan

08:00 - 14:30

Aste Santuan

08:00 - 20:00

Gabonetan

08:00 - 20:00
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GELEN ETA EKIPAMENDUAREN BANAKETA

Unibertsitate Eskola honek informatikako 19 irakaskuntza ikasgela eta 3 irakaskuntza laborategi ditu, irakaskuntza lanetarako erabiltzen direnak normalean. Ondorengo mapan, horien edukiera zehazten eta deskribatzen
da, eskolentzako.
Irakaskuntza ikasgela eta laborategietan erabiltzen den software-a irakasgaien pertsonalak eskatzen du eta bi lauhilekoak hasi baino lehen instalatzen dira.
konfigurazioari buruzko arazoak konpontzen ditu.

IISIG-eko pertsonal teknikoak instalatzen du eta

Idazkaritza Zerbitzua arduratzen da horien erabilera kudeatzeaz. Ikasgelak puntualki erabili nahi badira,
helbide hauetara idatziz eska daiteke (mariajesus.otal@ehu.es edo do-eiue.atezaina@ehu.es.

Atzerrira deitzeko telefonoa

Intzidentziak

Garajea

Irakaskuntza gela eta laborategietan instalatutako azpiegituretan (ordenagailuak, bideo proiektagailuak,
erretroproiektoreak, e.a.) ager daitekeen edozein gorabehera, Atezaintza Zerbitzuari jakinarazi behar
zaio pertsonalki edo posta elektroniko bidez: do-eiue.atezaina@ehu.es ).

Zerbitzua erabil ahal izateko, Unibertsitate Txartela aktibatua edukitzea beharrezkoa da.
Idazkaritzako Zerbitzutik pasa behar da automobilaren datuak emateko.

Atezaintza zerbitzuak IIP-k atzerrira deitzeko telefono bat du.

Bizikleta

Oharrak

Eskolak IIP-ren esku bizikleta bat du joan-etorri motzetarako, enkarguetarako, e.a. Atezaintza
Zerbitzuari eskatu behar zaio.

Irakasleek, beren klaseetara ezin badira joan, Atezaintza Zerbitzuari jakinarazi behar diete (8366
luzapena) eta horiek ikasleei jakinaraziko diete. Eskolaren Zuzendaritza Zerbitzuari ere jakinarazi behar
zaio (8354 luzapena).

Idazkaritza Zerbitzua
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.
Atezaintza Zerbitzua
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ESKOLAKO ZERBITZUAK

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

Kopiagintza
Zerbitzu honen bidez (beheko solairuan kokatuta, Kafetegi ondoan) dokumentuak fotokopiatu eta
inprimatu daitezke eta ikasleek hartzeko irakaskuntza materiala utz daiteke bertan. 3. solairuan
(pertsonalaren gela) zerbitzu honek kudeatzen dituen fotokopia bat eta inpresora bat daude sarean,
eta norbaitek erabili nahi badu, lehenengo Jose Martinez de la Hidalga arduradunarekin (5759
luzapena) harremanetan jarri beharko da.
Kafetegia eta jangela
Eskolak kafetegi eta jangela zerbitzua eskaintzen du eguneko menuarekin eta prezio txikiekin.
Jangelaren ordutegia, astelehenetik ostiralera, 12.30etik 15.30era.
Pertsonalarentzat jangela
Hirugarren solairuan dago kokatuta gela, eskolako langileek jangela gisa erabiltzeko. Mikrouhina,
hozkailua, mahaiak eta aulkiak ditu elkarbanatzeko. Bestelako tresnak (mahai tresnak, mantelak e.a.)
norberak eraman behar ditu.
Bulegoak eta mintegiak
Irakasleen bulegoak eta saileko mintegiak eraikinaren hirugarren solairuan daude.

Ikastegi honetako Zuzendaritza Taldea Zuzendaritza Zerbitzuan dago (beheko solairuan)
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UPV/EHU-KO ZERBITZUAK

Mediku Zerbitzua
UPV/EHUra lehenengo aldiz iristen diren langileek zerbitzu honetan osasun azterketa bat
eskatu behar dute eta horren emaitzak interesatuari eta dagokion pertsonalaren organoari
bidaliko dizkiote.
Beste jarduera batzuen artean, urteko osasun azterketak egiten dizkie eskatzen dutenei.
Barriola eraikinean dago kokatuta (8144 luzapena, Mª Jose Gonzalez)
Prebentzio Zerbitzua.
UPV/EHUren Berezko Prebentzio Zerbitzua da prebentzio jarduerak egiteko behar diren
giza baliabide eta baliabide materialen multzo bat, unibertsitate komunitatearen
segurtasunaren eta osasunaren babesa bermatzeko. Administrazioari, langileei,
ordezkariei eta Campus eta Campus arteko Laneko Segurtasun eta Osasun Batzordeei
aholkularitza eta laguntza emanen diete. (Gipuzkoako Campuseko Lan Arriskuen
Prebentzioko Teknikaria: Luis Escribano, 8438 luzapena)

Unibertsitate Txartela
Unibertsitate txartelaren funtzionalitateak prozesu eta aplikazio
hauetan aplikatuko dira, pixkanaka:
-Langilearen atarira sarrera.
-GAUR-era sarrera.
-Internetez bidez Akademi Aktaren sinadura elektronikoa.
-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

Campus arteko, ikastegi arteko posta eta ohiko posta
Eguneroko barneko posta zerbitzu bat dago Campuseko ikastegi desberdinen artean, hala
nola, errektoretzarekin eta UPV/EHUko Bizkaiko eta Arabako ikastegiekin. Posta truke
hau, egunerokoarekin gertatzen den legez, Atezaintza Zerbitzuan jarri behar da.

Giza
Baliabideen
prozesu
administratiboen
deszentralizaziora
bideratuta
daude;
datu
pertsonalekin, profesionalekin eta ekonomikoekin
zerikusia duen guztia kontsultatzea eta kudeatzea
ahalbideratzen du.

ERABILTZAILEA
PASAHITZA
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IRAKASKUNTZA
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BESTELAKOAK

Unibertsitateko Akademia Gestio Gaurkotua (GAUR)

Ikertu Online

Aplikazio honek irakasleei ahalbidetzen die egungo eta hurrengo ikasturteetarako aurreikusi den
beren irakaszama ezagutzea eta aktak web bidez kalifikatzea (ikasleen notak grabatzea), ikasle
zerrendak kudeatzea, e.a. Zerbitzura sartzeko, UPV/EHUko pertsonal guztiari jakinarazten
zaion erabiltzailea eta pasahitza erabili behar dira.
http://gestion.ehu.es/gaur

Ikertu Online Ikerketa Errektoretzak eskaintzen duen sistema bat da, UPV/EHUko II Prenikerkuntzari
buruzko informazioa zentralizatzeko. Hor irakasle bakoitzaren Curriculum Vitaea kargatu daiteke,
formatu desberdinetan inprimatzeko, Ikerketa Proiektuen eskaerak kargatu daitezke, e.a.
Ikertu Online: https://gestion.ehu.es/gidi

ERABILTZAILEA
PASAHITZA
Irakats-inkesta
Lauhileko bakoitzaren amaieran, ikasleei inkestak egiten zaizkie. Inprimakiak pasatzeko
arduradunak irakaslea eta ikasgelako ordezkaria (edo, ordezkaria bertaratu ez balitz, ikasle
boluntario bat) dira. Zuzendaritza Zerbitzuak IIP (Irakasle eta Ikertzaileen Pertsonala) guztiari
bidaltzen dio, posta elektroniko bidez, inkestak nola eta noiz egin.
Tutoretza-ordutegiak
Arduraldi osoko irakasle eta ikertzaileek astean 6 ordu bete behar dituzte ikasleei laguntza ematen eta
tutoretzetan. Ordu kopuru hori txikiagoa da arduraldi partzialeko unibertsitateko irakasle kidegoetako
irakasleentzako, eta, hain zuzen ere, arduraldiaren araberakoa da.
Lan kontratudun irakasleen kasuan, arduraldi partziala badute, tutoretza orduak eskola orduen parekoak
izango dira, kontratuan jasotakoaren arabera. Tutoretza lana ikasturte osoan zehar egin behar da, berdin
dio eskolak zein lauhilekotan ematen diren.
GAUR aplikazioan, “Irakaskuntza-enkargua” atalaren barruan, “Tutoretzak” izeneko adar berri bat dago.
GAUR aplikazioan tutoretzak nola grabatu jakiteko jarraibideak GAURen bertan daude dira eskuragarri
(Irakaskuntza-eskaintza / Tutoretzak / Tutoretzak nola grabatu).
IIP (Irakasle eta Ikerkuntzako Pertsonala) ordenagailu eramangarriez hornitzea
Euskal Herriko Unibertsitatearen helburu orokorra IIP (Irakasle eta Ikerkuntza Pertsonala) beharrezko tresna
informatiko ohikoez hornitzea da irakaskuntza, ikerkuntza eta kudeaketa lanak betetzeko. Horretarako, UPV/
EHUko IKT gerentziaordetzak erabaki du ordenagailu eramangarrien berrikuntza estrategiarekin jarraitzea, hau
da, 4 ordu edo gehiagoko dedikazioa mantentzen duen eta ordenagailu korporatiboko baldintza duen
ordenagailua ez duen IIPren artean ordenagailu eramangarriak berritzea. Ekipo bat eskatzeko web bidez bidali
behar da https://www.ehu.es/equipospdi/ web orrialdean dagoen inprimakia.

Iragarki oholak
Iragarki oholen bidez, UPV/EHUk bere pertsonalari zuzendutako unibertsitate jarduerarekin zerikusia
duten jakinarazpenak eta iragarkiak igortzen ditu klasifikatuta. Ikastegiek, sailek, atalek, zerbitzuek,
ikerketa taldeek eta bestelako organoek beren iragarki oholak eduki ditzakete. Egunean bi aldiz,
posta elektroniko bidez argitaratutako iragarkien laburpenak banatzen zaizkio UPV/EHUren
pertsonalari.
Unibertsitateko taulak: http://www.ehu.es/tablones/
Mezuak tauletara bidaltzeari buruzko informazioa: http://www.ehu.es/scwreall/documentos/
mitablon/usuario.html
Telefono-luzapen eta posta elektronikoko bilaketa
UPV/EHUko pertsonalaren izena jakin arren bere telefono luzapena edo helbide elektronikoa ez
badakizkizu, bilatzaile bat duzu UPV/EHUren orri nagusiko direktorioan
(https://www.ehu.es/bilatu/).
Posta elektronikoa
UPV/EHUk bere langileei posta elektronikoko kontuak eskaintzen dizkie beren irakaskuntza,
ikerkuntza edo kudeaketa lanetan laguntzeko. 2008ko apiriletik ez da beharrezkoa interesatuak
helbide elektronikoa sor diezaieten eskatzea, kontratua sinatu ondoren modu automatikoan sortzen
baita. Pertsonak segituan jakingo du zein den bere helbide elektronikoa. Edozein zalantzari baduzu
deitu CAU (Erabiltzailearen Laguntza Zentroa) 154400 luzapena.
UPV/EHUtik kanpo posta kontsultatzeko helbide honetara sartu behar da: www.ehu.es/coreow.
Gero, erabiltzaile izena jarri eta onartu. Ondoren, mailin.ehu.es zerbitzaria aukeratu, hizkuntza
hautatu, pasahitza jarri eta saioa hasi.

Kontsigna
Fitxategiak trukatzeko erabilgarria, sarean fitxategi bat jartzeko beste erabiltzaileek jaso dezaten.
Erabiltzaileak jarritako pasahitz bidez babes daiteke eta gehienez hiru egunez mantenduko da.
Fitxategi bat bidaltzeko modu eraginkorra da, posta elektronikoak, baimendutako tamaina maximoa
(10Mb) gainditzeagatik, eranskin gisa bidaltzea uzten ez duenean. Fitxategien trukerako erabiltzen
den ordenagailuetako bat gutxienez (kargatzen dituena edo deskargatzen dituena), UPV/EHUn
izena emanda egon behar da zerbitzuak funtzionatzeko.
http://consigna.ehu.es/
Gorde (Diskoko ostatu zerbitzua, AZP eta IIP-koentzat)
Zerbitzu honek zerbitzarian disko gune bat edukitzea ahalbideratzen du, UPV/EHUko AZP-ren eta
IIP-ren irakaskuntza, ikerkuntza edo administrazio jarduerekin erlazionatutako fitxategi
garrantzitsuak gordetzeko.
www.ehu.es/gorde
LDAP kontu bakarra (Lightweight Directory Access Protocol; Direktorioetan
Sartzeko Protokolo Arina)
UPV/EHUko datuen sare korporatiboak LDAP izeneko kontu sistema bat du, eta horren helburua
erabiltzaileei kontu eta pasahitz bakarra erraztea da zerbitzu eta aplikazio korporatiboetara sartzeko.
Erabiltzaile korporatibo guztiek (AZP eta IIP) (Administrazio eta Zerbitzuetako Pertsonala eta
Irakaskuntza eta Ikerkuntzako Pertsonala), eta Unibertsitatean matrikulatuta dauden ikasle guztiek
LDAP-en sortutako kontu bat dute. Horren bidez, sarean zerbitzu eta aplikazio jakin batzuk erabil
ditzakete. Beste modu batera esanda, erabiltzaile korporatibo guztiek edo Unibertsitatean
matrikulatutako ikasle guztiek (eskakizun zehatzik egin gabe) LDAP kontu eta pasahitz bat dute.
Horri esker, LDAP zerbitzariari lotuta dauden zerbitzu guztiak erabil ditzakete kontu eta pasahitz
berdinarekin.
Erabiltzailearentzako Arreta Zerbitzua (EAZ)
Erabiltzaileak telefonoan, bere ordenagailu pertsonalari edo sarean eskainitako zerbitzuei buruz
eskaerarik, kontsultarik, arazorik badu edo gaizki funtzionatzen badu, EAZ-ra zuzendu beharko da,
hor emango baitiote arreta eta erregistratuko dute gorabehera. Denboran zehar jarduketarik behar
izan ezkero, jarraipenerako gora beheraren zenbakia erraztuko zaio eta azkenik, zuzenketa ondoren
gorabehera itxiko da.
Zure gorabeherari arreta telefonoz eman ahal zaio, IISIG teknikari bat bertaratuz edo sarean
telelaguntza tekniken bidez.
EAZ (Erabiltzailearen Arreta Zentroa) luzapena 154400.
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ERABILPEN ARGIBIDEAK IIP-KOENTZAT

IIP Araudia

Irakasleen Hobekuntza Plana.

www.irakasleak.ehu.es

UPV/EHUk jarduera hauetarako ematen ditu diru-laguntzak:
-- Doktorego tesiak egiteko.
-- Irakaskuntza lana berritzeko eta hobetzeko.
-- Baimen sabatikoek irauten duten denboran laguntza jasotzeko.
http://www.irakasleak.ehu.es helbidean dago eskuragarri araudia

Lizentzia edo baimen eskaera irakasleak egin behar du “Lizentzia eta baimenenen
laburpen koadroa“ amaieran ageri den inprimakiaren bidez; interesatuaren eta eskolako
zuzendariaren sinadurak behar ditu eta eskaeraren zergatia eta eskatutako epea argi eta
garbi adierazi behar dira. Inprimakiarekin batera hauek ere aurkeztu behar dira: hutsunea
nola beteko den adierazten duen saileko zuzendariaren txostena eta eskaria justifikatzen
duten dokumentuak izen ematea, gonbidapena, txostena…Eskaria UPV/EHUko Erregistro
Orokorrean aurkeztu behar da, eskaerako denboraldia hasi baino lehen.
Gaixotasunagatik edo istripuagatik diren lizentzien kasuan, irakasleak ahalik eta lasterren
jakinarazi behar ditu baja eta alta gaztiguak. Indarrean dagoen araudiari jarraiki,
irakasleak hiru egun dauzka enpresari, kasu honetan Idazkaritza Zerbitzuari, bajaren agiria
aurkezteko eta egun bat alta agiria aurkezteko. Irakasleen Gidan gai horri buruzko
xehetasun gehiago daude: http://www.irakasleak-pertsonal.ehu.es/p264shintrct/es/contenidos/informacion/intrehupdi_guia_profes/es_indice/indice.html

Intraneten eskuragarri dagoen IIP-koei buruzko informazioa

Irakasleen gida

Intranet UPV/EHU barruko sarea da, eta bertara iristeko UPV/EHUko hasierako orrira joan
behar da (www.ehu.es). Goiko partean eskuinaldean, fitxategietako batean Intranet dago.
Intraneten klik egin eta ezkerraldeko zutabean, Irakasleen eta Ikertzaileen Pertsonala (IIP)
atalean sartu.

UPV/EHUko web orrian kontsultatu daiteke jasotzen duen informazioa, intraneten.
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GALDERA OHIKOENAK

ZENBAT IRAUTEKO IKASTURTEAK?
Gobernu Kontseiluak Lehen eta Bigarren Zikloetako Ikasketen Gestiorako Araudian zehazten den
bezainbeste. Araudi horretan dago jasoa egutegi akademiko orokorra, eta horren arabera onartu behar
dituzte ikastegiek eskola egutegiak.

Lanaldi partziala duten IIPko langile kontratudunek: astean gehienez sei eta gutxienez
hiru eskola ordu eta beste hainbeste tutoretza ordu, ikasleei atenditzeko.

ZENBAT IRAUTEN DU IKASTURTE AKADEMIKOAK?
Ikasturte bat hasten denean bukatzen da aurrekoa.

NOLA DAGO BANATUA NIRE LANALDIA?
Lanaldi osoa duten irakasleek, irakaskuntza eta ikerkuntza jarduerak egiteaz gain,
saileko, ikastegiko edo unibertsitateko gestio eta administrazio premiei erantzun behar
diete.

EZAR DAITEZKE TUTORETZAK EGUN BAKAR BATEAN?
Ez, Sailen Oinarrizko Arautegiko 41. artikuluaren arabera “Sailak ikasleen interesak eta beharrizanak
hartu behar ditu kontuan ikasleentzako tutoretza orduak finkatzerakoan. Halaber, ikasleek zerbitzu hau behar

Lanaldi partziala duten irakasleek eskolak eman behar dituzte eta ikasleei arreta eman,
tutoretzak medio.

bezala erabil dezaten ahalegindu behar du eta, horretarako, astean gutxienez bi egun finkatu behar ditu”.

ESKOLAK LAUHILEKO BAKAR BATEAN EMAN BEHAR BADITUT, BESTE LAUHILEKOAN
TUTORETZAK EDUKI BEHAR AL DITUT?
Bai, Sailen Oinarrizko Arautegiko 41.2 artikuluaren arabera ordu horiek ezin dira pilatu, eta ikasturte

ZEIN DA BENETAN NIRE LANTOKIA ETA NON BETE BEHAR DUT NIRE LANALDIA?
Printzipioz, lantokia irakaslea atxikita dagoen ikastegia da; horrek ez du esan nahi
irakasleek unibertsitateko beste ikastegi batzuetan eskolak eman behar ez dituztenik,
dagozkien jakintza alorrean (898/1985 Errege Dekretua).

osoan barrena bete behar dira.

NOIZ EZARRI BEHAR DITUT TUTORETZAK?
Ikasturte osoan (Sailen Oinarrizko Arautegiko 41.2 artikulua).
ZENBAIT ORDU EGIN BEHAR DITU LAN IIP BATEK ASTERO ETA URTERO?
Lanaldi osoa duten Unibertsitateko Irakasleen Kidegoko IIPko langileek: astean 37,5 ordu (898/1985
ED 9 artikuluan eta Administrazio Publikoko Idazkaritza Orokorraren 2005eko abenduaren 20ko
Ebazpenean, Estatuko Administrazio Orokorraren zerbitzuko pertsonal zibilaren lanaldi eta ordutegiari
buruzko instrukzioak ezartzen dira).
Lanaldi partziala duten Unibertsitateko Irakasleen Kidegoko IIPko langileek: astean gehienez sei eta
gutxienez hiru eskola ordu eta beste hainbeste tutoretza ordu, ikasleei arreta emateko.
Lanaldi osoa duten IIPko langile kontratudunek: Astean 35 ordu eta urtean 1.592 (UPV/EHUko
Irakasle eta Ikertzaileen Pertsonalaren Hitzarmen Kolektiboaren 19 artikuluan eta azaroaren 29ko
298/2005 Dekretuaren arabera, Euskal Autonomi Erkidegoaren Administrazio zerbitzuko eta horren
Organismo Autonomoko funtzionarioen lan baldintzen Akordioa onartzen da).

NIRE KONTRATUA LANALDI OSOKOA BADA, EGUNERO JOAN BEHAR NAIZ
IKASTEGIRA EDO IRAKASKUNTZA (TEORIA, PRAKTIKAK EDO TUTORETZAK)
DUDAN EGUNETAN BAKARRIK)?
Bai, Ikastegira bertaratu beharra dago. UPV/EHUko IIPren Hitzarmen Kolektiboaren 19
artikuluan ezarritakoaren arabera, Unibertsitateak zehaztuko ditu, ordezkaritza
sindikalarekin negoziatu ondoren, dedikazio erregimen hori duten irakasleen ikastegira
bertaratzeko nahitaezko orduak -ikastorduez eta tutoretza edo ikasleei arreta emateko
orduez gain-.
ZEIN DA NIRE OPORRALDIA?
Lan Baldintzak Arautzeko Hitzarmenaren 73 artikuluaren eta UPV/EHUko IIPren
Hitzarmen Kolektiboko 24 artikuluaren arabera, egutegi akademikoan udarako
oporraldia jasoko da. Hori hilabetekoa izango da eta edonola ere irakastalditik kanpo
izango da.

LARUNBATA IRAKASTEGUNA DA? ESKOLA EGUNA EZ BADA ETA JARDUERAREN
BAT IZANEZ GERO, KONPENTSAZIORIK JASOTZEN AL DA?
Unibertsitateko eskola egutegiari buruzko arau orokorrak zehazten dituen 1983ko maiatzaren
3ko Aginduari jarraiki, eskolak astelehenetik larunbatera emango dira, bi egunak barne.
Dena den, eskola astea beste era batera antola daiteke, hau da, eskola orduak asteko lehen
bost egunetan jarrita eta larunbata, eskola egutegi aldetik, eskola egun gisa utzita.
UPV/EHUn, Lehen eta Bigarren Zikloetako Ikasketen Gestiorako Araudiak dio ez direla
eskola eguntzat hartuko, jai egunak ez ezik, ezta UPV/EHUko lan egutegian onartutakoak
ere; lan egutegi horretan urteko larunbat eta igande guztiak jai egunak dira.
Beraz, asteburuan ezin da eskolarik eman, ezta tutoretzarik egin ere. Dena den, horrek ez du
esan nahi ezin daitekeenik beste jarduerarik burutu; jarduera horiengatik, ordea, ez da
konpentsaziorik jasoko.
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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.

JARRI DAITEZKE TUTORETZA ORDUAK LARUNBATETAN?
Ez, ez delako eskola eguna.
UZTAILEAN ESKOLARIK EMATEN AL DA?
Ez, baina, eskolarik ez emateak ez du esan nahi IIPk jai duenik.

12 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

Informa zaitez eta gogoratu norberak egiten duen ekintza bakoitzak aurrerabidea dakarrela.

