UPV/EHUren BARNE PROZEDURAK, GRADUKO
ETA UNIBERTSITATE MASTERREKO TITULAZIOAK ALDATZEKO

11/02/2022

ALDI BATERAKO APLIKATZEKO, AGENTZIAK/EK TITULAZIOAK ALDATZEKO IRIZPIDEAK EZARRI ARTE, 822/2021 ERREGE DEKRETU BERRIAREN BIDEZ (30-33 ARTIKULUAK) EZARRITAKOAREN ARABERA.

ALDAKUNTZA

1.1
Tituluaren izena

1.2
Maila

1.3
Aipamenak
graduetan /
Espezialitateak
masterretan

1.4
Unibertsitatea:
Baterako titulua,
unibertsitate
parte-hartzaileen
aldakuntza

BAIMENAK

GEHIENEKO
ESKAERA
EPEA

Egiaztapena

Izenaren aldaketek aldez aurreko titulua azkentzea eta
Titulu berriaren egiaztapen proposamena1 aurkezteko
titulu berria egiaztatzea dakarte, ofizioz aplikatuko diren eskumena duen errektoreordetzari aldez aurretik
epai judizialak salbu.
eskatzea.

Ikastegiko batzarra
Gradu/graduondoko
batzordea
Gobernu kontseilua
Unibasq

Iraila: ezarri
baino 2 urte
lehenago

Egiaztapena

Maila-aldakuntzak (gradua, masterra edo doktoregoa)
aldez aurreko titulua azkentzea eta titulu berria
egiaztatzea dakar.

Ikastegiko batzarra
Gradu/graduondoko
batzordea
Gobernu kontseilua
Unibasq

Iraila: ezarri
baino 2 urte
lehenago

PROZESUA

a) Egiaztapena

b) Aldakuntza

Egiaztapena

a) Egiaztapena
1.5
Jakintza arloa
b) Aldakuntza

UNIBASQen ALDAKETEN GIDA

Graduen aipamenetan edo espezialitateen kasurako
aldakuntzak biltzen eta/edo egiten dituzten tituluek,
kreditu-banaketan ez badute aldakuntzarik eragiten,
aldakuntza bat aurkeztu beharko dute, aipamenak
eta/edo espezialitateak tituluaren hautazko
irakasgaiekin eratzen direlako.

Parte hartzen duten unibertsitateen aldaketek (parte
hartzen duen unibertsitate berria edota unibertsitate
bati baja ematea) aldez aurreko titulua azkentzea eta
titulu berria egiaztatzea dakarte.

UPV/EHUren PROZEDURA

1

Egiaztapen proposamena aurkeztea, MECES mailan
atxikitzeko.

Litekeena da aipamenen edo espezialitateen aldaketak
izatea eskakizun handiagoa edo txikiagoa izatea, titulua
lortzeko gainditu beharreko ECTS kopuruari dagokionez;
Ikastegiko batzarra
aldaketa horiek lotesleak diren ala ez; edo horiek osatzen
Gradu/graduondoko
dituzten irakasgaien zerrenda.
batzordea
Gobernu kontseilua
Unibasq
1
Titulua aldatzeko proposamena aurkezteko eskumena
duen errektoreordetzari aldez aurretik eskatzea.

Titulua egiaztatzeko proposamena1 aurkezteko
eskumena duen errektoreordetzari aldez aurretik
eskatzea.

a) Jakintza-arloaren atxikipenean aldakuntzak egiten
dituzten graduko tituluek aldez aurreko titulua azkentzea
eta titulu berria egiaztatzea dakarte, oinarrizko
a) Graduak: titulu berriaren egiaztapen proposamena1
prestakuntzari dagozkion kredituak aldatu egin behar
aurkeztea.
direlako 1393/2007 Errege Dekretuaren 12.5 artikuluaren
arabera.
b) Masterrak: titulua aldatzeko proposamena1 aurkeztea.
b) Jakintza-arloaren atxikipenean aldakuntzak egiten
dituzten masterreko tituluek aldakuntza egin behar
dute.

(1) www.ehu.eus/ordenacion.academica/gradu-master-tramitazioa
(2) seccion.planesdeestudios@ehu.eus
(3) Ikastegiko batzarraren edo dagokion batzordearen erabakia, ikastegiko araudiak ezartzen duenaren arabera.

Iraila: ezarri
baino 2 urte
lehenago

Ikastegiko batzarra
Gradu/graduondoko
batzordea
Gobernu kontseilua
Unibasq

Iraila: ezarri
baino 2 urte
lehenago

Ikastegiko batzarra
Gradu/graduondoko
batzordea
Gobernu kontseilua
Unibasq

Iraila: ezarri
baino 2 urte
lehenago
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ALDAKUNTZA

1.6
ISCED kodea/k

PROZESUA

Jarraipena

UNIBASQen ALDAKETEN GIDA

ISCED kodeetan egindako aldakuntzak jarraipena
egiten denean jakinaraziko dira, eta tituluak beste
aldakuntza bat eskatzen duenean eguneratuko dira
memorian.

UPV/EHUren PROZEDURA

Ez da aldaketarik egingo, ageriko okerrik ez badago edo
Ministerioak hala eskatzen ez badu.
Ikastegiak ikasketa planen atalari aldatzeko eskaera2,
Unikuden erregistratutako aldaketa ekintza.

Titulu batean lanbide arautu bat egiteko edo ez egiteko
aukeran eragina duen edozein aldakuntzak egiaztapenizapide berria egitea eta Unibertsitate, Zentro eta Tituluen
Erregistroan alta ematea dakar.
1.7
Lanbide aratuak

Egiaztapena

a) Aldakuntza

1.8
Ikasketa planeko
kreditu-banaketa

b) Egiaztapena

1.9
Kreditu-banaketa
aipamenetan
edo
espezialitatetan

Aldakuntza

Titulua egiaztatzeko proposamena1 aurkezteko
Bestalde, bermatu behar da, hala badagokio, aldez
eskumena duen errektoreordetzari aldez aurretik
aurreko tituluak bere erregistroari eusten diola
Unibertsitate, Zentro eta Tituluen Erregistroan, azkentzen eskatzea.
den arte, titulu horretan matrikulatu ziren ikasleei titulua
amaitu ahal izango dutela (hasiera batean matrikulatu
ziren baldintzetan) eta tituluak emango direla
bermatzeko.
a) Ikasketa planeko kreditu-banaketan egiten diren
aldaketek, oinarrizko prestakuntzako, nahitaezko
prestakuntzako, kanpo-praktiketako eta graduamaierako lanen eta master-amaierako lanen guztizko
kredituen % 10 ez badute gainditzen, tituluaren
aldakuntza bat aurkeztu beharko dute, batzordeak
balioetsiko du aldakuntzak tituluaren helburuan eragina
ote duen, eta ziurtapen berria izatea adierazi ahal izango
du.
b) Portzentaje hori gainditzen bada, tituluak beste
egiaztapen bat egiteko eta aldez aurreko titulua
azkentzeko eskatu beharko du.
Aipamen edo espezialitateetan kreditu-banaketan
aldakuntzak egiten dituzten tituluek, betiere ez bada
aldatzen hautazko kredituen guztizko kopurua,
aldakuntza bat aurkeztu beharko dute.

BAIMENAK

Ikastegia3
Unibasq

Ikastegiko batzarra
Gradu/graduondoko
batzordea
Gobernu kontseilua
Unibasq

a) Oinarrizko prestakuntza, nahitaezko prestakuntza,
kanpoko praktika eta GRAL/MALeko kreditu guztien % 10
gainditzen duen kreditu banaketa aldatzea badakar:
titulu berriaren egiaztapen proposamena1 aurkeztea.
Ikastegiko batzarra
Gradu/graduondoko
b) Aukerako irakasgaiei beste ezeri eragiten ez badie edo batzordea
oinarrizko eta derrigorrezko prestakuntza, kanpoko
Gobernu kontseilua
praktika eta GRAL/MALeko kreditu guztien % 10
Unibasq
gainditzen ez badu: titulua aldatzeko proposamena1
aurkeztea.

Titulua aldatzeko proposamena1 aurkeztea.

(1) www.ehu.eus/ordenacion.academica/gradu-master-tramitazioa
(2) seccion.planesdeestudios@ehu.eus
(3) Ikastegiko batzarraren edo dagokion batzordearen erabakia, ikastegiko araudiak ezartzen duenaren arabera.

Ikastegiko batzarra
Gradu/graduondoko
batzordea
Gobernu kontseilua
Unibasq

GEHIENEKO
ESKAERA
EPEA
Urtarrila:
aldaketa
ezarri aurreko
ikasturtea.

Iraila: ezarri
baino 2 urte
lehenago

Iraila: ezarri
baino 2 urte
lehenago

Iraila: ezarri
baino 2 urte
lehenago
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ALDAKUNTZA

1.10
Zentroa/k

1.11
Irakaskuntza
mota
(presentziala,
erdipresentziala
edo urrutikoa)

1.12
Eskainitako
sartu berrien
plaza kopurua

PROZESUA

Aldakuntza

Irakasten diren zentroa edo zentroak aldatzen dituzten
tituluek, unibertsitate berekoak izanik, aldakuntza bat
aurkeztu beharko dute.

Aldakuntza

Tituluaren modalitatean aldakuntzak egiten dituzten
tituluek aldakuntza bat aurkeztu beharko dute.
Modalitate-aldakuntzak eraginpean hartzen dituen
alderdi guztiak barne hartu beharko dira: plaza kopurua,
irakaskuntzaren plangintza (prestakuntza-jarduerak,
ebaluazio-sistemak, eta abar), iraute-araudia, irakasleak,
baliabideak eta azpiegiturak, eta abar.

a) Jarraipena
b) Aldakuntza

UPV/EHUren PROZEDURA

BAIMENAK

GEHIENEKO
ESKAERA
EPEA

Gradua irakatsi edo masterra atxikita duen ikastegia
aldatzen bada: titulua aldatzeko proposamena1
aurkeztea. 7.1. atala (Baliabide materialak eta zerbitzuak)
ere eguneratu behar da.

Ikastegiko
batzarra/k
Gradu/graduondoko
batzordea
Gobernu kontseilua
Unibasq

Iraila: ezarri
baino 2 urte
lehenago

Ikastegiko batzarra
Gradu/graduondoko
batzordea
Gobernu kontseilua
Unibasq

Iraila: ezarri
baino 2 urte
lehenago

UNIBASQen ALDAKETEN GIDA

Sartu berrien plaza kopuruan egindako aldakuntzak
jarraipena egiten denean jakinaraziko dira, eta tituluak
beste aldakuntza bat eskatzen duenean eguneratuko
dira memorian, betiere ez badute eraginik
irakaskuntzaren plangintzan ezta irakasleengan eta
erabilgarri dauden baliabideetan ere. Kasu horretan,
aldakuntza bat aurkeztu beharko dute.

Titulua aldatzeko proposamena1 aurkeztea.
Irakasgaiak irakasteko modalitatea aldatzen bada
(presentziala, erdipresentziala-mistoa edo birtuala),
irakasgai bakoitzari dagokion aldaketa aurkeztu beharko
da 5.15 atalean.

a) Urteko plaza eskaintzak ez badu gainditzen
memoriako plaza mugaren % 10, eta ez badio eragiten
irakaskuntzaren plangintzari edo irakasleei, eta
erabilgarri dauden baliabideei, ohiko izapideari
jarraituko zaio. Errrektoreordetzak Unibasq-i
jakinaraziko dio plazen urteko eskaintza.
b) Aldaketak urteko plaza eskaintzak ez badu gainditzen
memoriako plaza mugaren % 10, edo eragiten badie
irakaskuntzaren plangintzari edo irakasleei, eta
erabilgarri dauden baliabideei: titulua aldatzeko
proposamena1 aurkeztea.*

a) Ikastegia3
Gradu/graduondoko a) Urtarrila:
aldaketa
batzordea
Gobernu kontseilua ezarri aurreko
ikasturtea.
b) Ikastegiko
b) Iraila: ezarri
batzarra
Gradu/graduondoko baino 2 urte
lehenago
batzordea
Gobernu kontseilua
Unibasq

*Unibertsitate Politikako Konferentzia Nagusiaren erabakia (2014.04.28): plazen eskaintza ezingo da izan titulua egiaztatzeko memorian aipatutako plaza kopurua gehi haren % 10a baino
handiagoa.
1.13
Ikasle
bakoitzeko eta
irakas-denbora
bakoitzeko
matrikula-kredituak
(Denbora osoko
edo partzialeko
dedikazioa)

Jarraipena

Ikasle bakoitzeko eta irakas-denbora bakoitzeko
matrikula-kredituen gehieneko eta gutxieneko kopuruari
Ikastegiak ikasketa planen atalari aldatzeko eskaera2,
buruzko aldakuntzak, denbora osoko edo partzialeko
aldaketa ekintzaz Unikuden egindako erregistroa eta
dedikazioaren arabera, jarraipena egiten denean
ikastegiaren adostasuna atxikiz.
jakinaraziko dira, eta tituluak beste aldakuntza bat
eskatzen duenean eguneratuko dira memorian.

(1) www.ehu.eus/ordenacion.academica/gradu-master-tramitazioa
(2) seccion.planesdeestudios@ehu.eus
(3) Ikastegiko batzarraren edo dagokion batzordearen erabakia, ikastegiko araudiak ezartzen duenaren arabera.

Ikastegia3
Urtarrila:
Gradu/graduondoko
aldaketa
batzordea
ezarri aurreko
Unibasq
ikasturtea.
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ALDAKUNTZA

1.14
Iraute-arauak

PROZESUA

Jarraipena

UNIBASQen ALDAKETEN GIDA

UPV/EHUren PROZEDURA

Iraute-arauen aldakuntza jarraipena egiten denean
jakinaraziko da, eta tituluak beste aldakuntza bat
eskatzen duenean eguneratuko da memorian.

Ikasten irauteko arautegian aldaketarik balego, gestio
akademikoko zerbitzuak alde aurretik jakinarazita,
ikastegiek Unikude grabatuko dituzte ukitutako tituluak
(graduak zein masterrak).

BAIMENAK

GEHIENEKO
ESKAERA
EPEA

Gradu/graduondoko
Arautegia
batzordea
argitaratu eta
Gobernu kontseilua
hilabetera.
Unibasq

a) Ikastegiko
batzarra
a) Titulua irakasteko hizkuntza aldatzen bada eta
Gradu/graduondoko a) Iraila: ezarri
bakarrik kanpoko hizkuntza batean irakasten bada,
baino 2 urte
batzordea
2
b) Ikastegiak ikasketa planen atalari aldatzeko eskaera ,
aldakuntza bat aurkeztu beharko da.
lehenago
Gobernu kontseilua
aldaketa ekintzaz Unikuden egindako erregistroa eta
Unibasq
sailaren eta ikastegiaren adostasuna atxikiz.
b) Irakasgaietan erabilitako hizkuntzetan egindako
b) Abendua:
aldakuntzak (gehitu edo kendu) jarraipena egiten denean GRAL/MALen edo kanpoko praktiken hizkuntza aldaketa b) Ikastegia3
aldaketa
aldaketa ekintza gisa erregistratuko da Unikuden,
jakinaraziko dira, eta tituluak beste aldakuntza bat
ezarri aurreko
Gradu/graduondoko
irakasle egokiak badirela egiaztatu ondoren, osatu
eskatzen duenean eguneratuko da memorian.
ikasturtea.
batzordea
beharreko taldea osatu bestelako izapiderik egin gabe.
Unibasq
a) Titulua aldatzeko proposamena1 aurkeztea.

1.15
Titulua
irakasteko
hizkuntzak

a) Aldakuntza

b) Jarraipena

2. JUSTIFIKAZIOA

2.1
Justifikazioa

Jarraipena

Tituluaren justifikazioan edo erreferenteetan egiten diren
Ikasketa planen atalari aldatzeko eskaera2, aldaketa
balizko aldakuntzak jarraipena egiten denean
ekintzaz Unikuden egindako erregistroa eta ikastegiaren
jakinaraziko dira, eta tituluak beste aldakuntza bat
adostasuna atxikiz.
eskatzen duenean eguneratuko da memorian.

(1) www.ehu.eus/ordenacion.academica/gradu-master-tramitazioa
(2) seccion.planesdeestudios@ehu.eus
(3) Ikastegiko batzarraren edo dagokion batzordearen erabakia, ikastegiko araudiak ezartzen duenaren arabera.

Urtarrila:
Ikastegia3
aldaketa
Gradu/graduondoko
ezarri aurreko
batzordea
ikasturtea.
Unibasq
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ALDAKUNTZA

PROZESUA

UNIBASQen ALDAKETEN GIDA

UPV/EHUren PROZEDURA

BAIMENAK

GEHIENEKO
ESKAERA
EPEA

3. GAITASUNAK
a) Titulu berria egiaztatzeko proposamena1 aurkeztea.

a) Egiaztapena
3.1
Oinarrizko
gaitasunak, gaitasun
orokorrak eta
espezifikoak
b) Jarraipena

4.1
Matrikula egin
aurreko informaziosistema

4.2
Sartzeko
baldintzak

4.3
Onartzeko
irizpideak

Jarraipena

a) Oinarrizko gaitasunetan, gaitasun orokorretan eta
espezifikoetan eragina duten aldaketek (ezabatzea,
barnean hartzea edo aldatzea) aldez aurreko titulua
azkentzea eta titulu berria egiaztatzea dakar.

b) *Gradua: Unikuden aldatzeko eta irakasgaien ardura
duten irakasleek irakaskuntza gidak eguneratzeko
ekintza.
Koherentea izan beharko du tituluaren eta moduluaren
gaitasunekin, edukiarekin, irakaskuntza
b) Esanahia aldatu gabe gaitasunen hasierako idazkuntza metodologiarekin eta prestakuntza jarduerekin.
hobetzen duten edota gainjartzeak eta errepikapenak
saihesteko xedez egitura hobetzen duten aldakuntzak ez *Masterra: Unikuden aldatzeko ekintza eta testu berria
dira ebaluatu beharko. Aldakuntza horiek jarraipena
ikasketa planen atalari bidaltzea2, aldaketa ekintzaz
egiten denean jakinaraziko dira, eta tituluak beste
Unikuden egindako erregistroa eta sailaren eta
aldakuntza bat eskatzen duenean eguneratuko dira
ikastegiaren adostasuna atxikiz.
memorian.
Koherentea izan beharko du tituluaren gaitasunekin,
edukiarekin, irakaskuntza metodologiarekin eta
prestakuntza jarduerekin.

Matrikula egin aurreko informazio-sisteman egindako
aldakuntzak jarraipena egiten denean jakinaraziko dira,
eta tituluak beste aldakuntza bat eskatzen duenean
eguneratuko dira memorian.
Titulazioek sartzeko ezartzen dituzten baldintzetan
egindako aldakuntzak jarraipena egiten denean
jakinaraziko dira, eta tituluak beste aldakuntza bat
eskatzen duenean eguneratuko dira memorian.

Jarraipena
Graduko unibertsitate-ikasketetan onartua izateko
prozeduren oinarrizko araudia ezartzen duen 412/2014
Errege Dekretua aplikatzetik eratorritako aldakuntzak
jakinaraztea ez da izango beharrezkoa.

Jarraipena

Onartzeko irizpideetan egindako aldakuntzak jarraipena
egiten denean jakinaraziko dira, eta tituluak beste
aldakuntza bat eskatzen duenean eguneratuko dira
memorian.

a) Ikastegiko
batzarra
Gradu/graduondoko
Urtarrila:
batzordea
aldaketa
Gobernu kontseilua
ezarri aurreko
Unibasq
ikasturtea.
b) Ikastegia3
Unibasq

Urtarrila:
aldaketa
ezarri aurreko
ikasturtea.

Ikasketa planen atalari aldatzeko eskaera2, Unikuden
erregistratutako aldaketa ekintza.

Ikastegia3
Unibasq

Ikasketa planen atalari aldatzeko eskaera2, aldaketa
ekintzaz Unikuden egindako erregistroa eta batzorde
akademikoaren (masterrak) eta ikastegiaren adostasuna
atxikiz.

Urtarrila:
Ikastegia3
aldaketa
Gradu/graduondoko
ezarri aurreko
batzordea
ikasturtea.
Unibasq

Ikasketa planen atalari aldatzeko eskaera2, aldaketa
ekintzaz Unikuden egindako erregistroa eta batzorde
akademikoaren (masterrak) eta ikastegiaren adostasuna
atxikiz.

Urtarrila:
Ikastegia3
aldaketa
Gradu/graduondoko
ezarri aurreko
batzordea
ikasturtea.
Unibasq

(1) www.ehu.eus/ordenacion.academica/gradu-master-tramitazioa
(2) seccion.planesdeestudios@ehu.eus
(3) Ikastegiko batzarraren edo dagokion batzordearen erabakia, ikastegiko araudiak ezartzen duenaren arabera.
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ALDAKUNTZA
4.4
Ikasleari
laguntza eta
orientazioa

PROZESUA

Jarraipena

a) Aldakuntza
4.5
Kredituak
onartzeari eta
transferitzeari
buruzko sistema (*)
b) Jarraipena

UNIBASQen ALDAKETEN GIDA

Ikasleari laguntza eta orientazioa eskaintzeko sisteman
egindako aldakuntzak jarraipena egiten denean
jakinaraziko dira, eta tituluak beste aldakuntza bat
eskatzen duenean eguneratuko dira memorian.

UPV/EHUren PROZEDURA

Ikasketa planen atalari aldatzeko eskaera2, Unikuden
erregistratutako aldaketa ekintza.

a)Lanbide-esperientziagatiko kredituak eta titulu
propioetatik eta/edo unibertsitatez kanpoko goi-mailako
beste ikasketa batzuetatik datozen kredituak onartzean
a) Titulua aldatzeko proposamena1 aurkeztea.
egindako gehitze edo aldaketak aldakuntza baten bidez
aurkeztu beharko dute, 1393/2007 Errege Dekretuaren 6.
b) UPV/EHUren arautegian aldaketarik balego, gestio
artikuluan ezarritakoari jarraiki.
akademikoko zerbitzuak alde aurretik jakinarazita,
ikastegiek Unikude grabatuko dituzte ukitutako tituluak
b) Kredituak onartzeari eta transferitzeari buruzko barne
(graduak zein masterrak).
araudian eragina duten aldakuntzak jarraipena egiten
denean jakinaraziko dira, eta tituluak beste aldakuntza
bat eskatzen duenean eguneratuko dira memorian.

BAIMENAK

Ikastegia3
Unibasq

GEHIENEKO
ESKAERA
EPEA
Urtarrila:
aldaketa
ezarri aurreko
ikasturtea.

a) Ikastegia3
Gradu/graduondoko
a) Iraila: ezarri
batzordea
baino 2 urte
Gobernu kontseilua
lehenago
Unibasq
b) Arautegia
b)
Gradu/graduondoko argitaratu eta
hilabetera.
batzordea
Gobernu kontseilua
Unibasq

(*)

Lanbide Heziketako goi mailako ikasketa ofizialetako kredituen aitorpenarekin lotutako aldaketak JARRAIPENA prozeduraren bidez izapidetuko dira, Unibasq-ekin eta Erkidegoko gainerako
unibertsitateekin adostuta (2017-04-30eko bilera: Unibasq-Unibertsitateak-UPV/EHUko Graduko eta Graduondoko Ikasketen arloko errektoreordea).
4.6
Tituludunentzako
egokitzapenikastaroak
(graduen
kasuan)
4.7
Prestakuntzaosagarriak
(masterren kasuan)

Aldakuntza

Aurreko unibertsitate-antolamenduko tituludunentzako
egokitzapen-ikastaroak inkorporatzen edo aldatzen
Titulua aldatzeko proposamena1 aurkeztea.
dituzten tituluek, aldakuntza bat aurkeztu beharko dute.

Ikastegiko batzarra
Gradu/graduondoko
batzordea
Gobernu kontseilua
Unibasq

Iraila: ezarri
baino 2 urte
lehenago

Aldakuntza

Dagokion masterrari prestakuntza-osagarriak
inkorporatzen dizkioten tituluek aldakuntza bat aurkeztu Titulua aldatzeko proposamena1 aurkeztea.
beharko dute.

Ikastegiko batzarra
Gradu/graduondoko
batzordea
Gobernu kontseilua
Unibasq

Iraila: ezarri
baino 2 urte
lehenago

(1) www.ehu.eus/ordenacion.academica/gradu-master-tramitazioa
(2) seccion.planesdeestudios@ehu.eus
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ALDAKUNTZA

PROZESUA
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BAIMENAK

GEHIENEKO
ESKAERA
EPEA

Ikastegiko batzarra
Gradu/graduondoko
batzordea
Gobernu kontseilua
Unibasq

Iraila: ezarri
baino 2 urte
lehenago

Ikastegiko batzarra
Gradu/graduondoko
batzordea
Gobernu kontseilua
Unibasq

Iraila: ezarri
baino 2 urte
lehenago

5. IRAKASKUNTZEN PLANGINTZA

5.1
Ikasketa
planaren egitura
(Oinarrizko
prestakuntza)

5.2
Ikasketa
planaren egitura
(Derrizgorrezko
prestakuntza)

Aldakuntza

Aldakuntza

Oinarrizko prestakuntza derrigorrezkoa, 861/2010 Errege
Dekretuak aldatu zuen 1393/2007 Errege Dekretuaren 12.
eta 13. artikuluetan eta II. eranskinean dago araututa.
Kreditu horien banaketan dauden aldakuntzak irakasgai
eta/edo jakintzagaietan, aldatu egin behar dira, betiere
Titulua aldatzeko proposamena1 aurkeztea.
jakintza-arloari, gaitasunei eta helburuei eusten bazaie.
Aldakuntza garrantzitsuagoek titulu berri baten
egiaztapena ekarriko dute.
Derrigorrezko kredituen banaketan egin beharreko
aldakuntzak, baldin eta ez bada aldatzen gainditu
beharreko kredituen guztizko kopurua, lortu beharreko
gaitasunak eta helburuak, aldakuntza baten bitartez
eskatu behar dira.

Titulua aldatzeko proposamena1 aurkeztea.

a) Aldaketak hautazko irakasgaien kredituetan.
5.3
Ikasketa
planaren egitura
(Hautazko
prestakuntza)

5.4
Gradu-amaierako
(TFG)
edo masteramaierako
lana
(TFM)

5.5
Izena

Aldakuntza

Aldakuntza

Aldakuntza

Hautazko kredituen banaketan egindako aldakuntzak
b) Hautazko irakasgaiak jarri eta kentzea.
jarraipena egiten denean jakinaraziko dira, betiere ez
badute derrigorrezko eta hautazko irakasgaien arteko
Kasu bietan, ikasketa planen atalari aldatzeko eskaera2,
aldakuntzarik ekartzen, eta tituluak beste aldakuntza bat
aldaketa ekintzaz Unikuden egindako erregistroa eta
eskatzen duenean eguneratuko da memorian.
batzorde akademikoaren (masterrak) eta ikastegiaren
adostasuna atxikiz, sailak txostena egin ondoren.

Ikastegiko batzarra
Abendua:
Gradu/graduondoko
aldaketa
batzordea
ezarri aurreko
Unibasq
ikasturtea.

Gradu-amaierako lanaren edo master-amaierako lanaren
kreditu kopuruan egindako aldaketek, derrigorrezko
prestakuntzari dagozkion kredituen guztizko kopurua
edo tituluaren guztizko kreditu kopurua aldatzen ez
Titulua aldatzeko proposamena1 aurkeztea.
badute, baita edukian, prestakuntza-jardueretan,
ebaluazio-sistemetan eta abar egindako aldaketek ere,
aldakuntza eskatu beharko dute.

Ikastegiko batzarra
Gradu/graduondoko
batzordea
Gobernu kontseilua
Unibasq

Iraila: ezarri
baino 2 urte
lehenago

Irakasgaien eta jakintzagaien izenean egindako
aldaketek aldakuntza eskatu behar dute.

Ikastegiko batzarra
Gradu/graduondoko
batzordea
Gobernu kontseilua
Unibasq

Iraila: ezarri
baino 2 urte
lehenago

Titulua aldatzeko proposamena1 aurkeztea.

(1) www.ehu.eus/ordenacion.academica/gradu-master-tramitazioa
(2) seccion.planesdeestudios@ehu.eus
(3) Ikastegiko batzarraren edo dagokion batzordearen erabakia, ikastegiko araudiak ezartzen duenaren arabera.
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ALDAKUNTZA

5.6
Denbora-unitatea

5.7
Denbora
esparrua

5.8
Erabilitako
hizkuntzak

5.9
Ikaskuntza-emaitzak

5.10
Edukia

PROZESUA

UNIBASQen ALDAKETEN GIDA

UPV/EHUren PROZEDURA

BAIMENAK

GEHIENEKO
ESKAERA
EPEA

Jarraipena

Irakasgaia edo jakintzagaia emateko denbora-unitatean
(hiruhilekoa, lauhilekoa, seihilekoa, urtea) egindako
aldakuntzak, betiere ez badute aldakuntzarik eragiten
kreditu-kargan, edukian, prestakuntza-jardueretan eta
abar, jarraipena egiten denean jakinarazten dira, eta
tituluak beste aldakuntza bat eskatzen duenean
eguneratuko dira memorian.

Ikasketa planen atalari aldatzeko eskaera2, aldaketa
ekintzaz Unikuden egindako erregistroa eta sailaren eta
ikastegiaren adostasuna atxikiz.

Saila
Abendua:
Ikastegia3
aldaketa
Gradu/graduondoko
ezarri aurreko
batzordea
ikasturtea.
Unibasq

Jarraipena

Irakasgaia edo jakintzagaia emateko denbora-esparruan
egindako aldakuntzak, betiere ez badute aldakuntzarik
Ikasketa planen atalari aldatzeko eskaera2, aldaketa
eragiten kreditu-kargan, edukian, prestakuntzaekintzaz Unikuden egindako erregistroa eta sailaren eta
jardueretan eta abar, jarraipena egiten denean
ikastegiaren adostasuna atxikiz.
jakinarazten dira, eta tituluak beste aldakuntza bat
eskatzen duenean eguneratuko dira memorian.

Saila
Abendua:
Ikastegia3
aldaketa
Gradu/graduondoko
ezarri aurreko
batzordea
ikasturtea.
Unibasq

Ikasketa planen atalari aldatzeko eskaera2, aldaketa
ekintzaz Unikuden egindako erregistroa eta sailaren eta
ikastegiaren adostasuna atxikiz.
GRAL/MALen edo kanpoko praktiken hizkuntza aldaketa
aldaketa ekintza gisa erregistratuko da Unikuden,
irakasle egokiak badirela egiaztatu ondoren, osatu
beharreko taldea osatu bestelako izapiderik egin gabe.

Saila
Urtarrila:
Ikastegia3
aldaketa
Gradu/graduondoko
ezarri aurreko
batzordea
ikasturtea.
Unibasq

Jarraipena

Irakasgai edo jakintzagai jakin batzuetan irakasteko
erabilitako hizkuntzan edo hizkuntzetan egindako
aldakuntzak jarraipena egiten denean jakinarazten dira,
eta tituluak beste aldakuntza bat eskatzen duenean
eguneratuko da memorian.

Jarraipena

Unikuden aldatzeko eta irakasgaien ardura duten
Irakasgai eta jakintzagaietan espero diren ikaskuntzairakasleek irakaskuntza gidak eguneratzeko ekintza.
emaitzetan egindako aldaketek egindako aldakuntzak
jarraipena egiten denean jakinarazten dira, eta tituluak
Koherentea izan beharko dute tituluaren gaitasunekin,
beste aldakuntza bat eskatzen duenean eguneratuko dira
edukiarekin, irakaskuntza metodologiarekin eta
memorian.
prestakuntza jarduerekin.

Saila
Ikastegia3
Unibasq

Urtarrila:
aldaketa
ezarri aurreko
ikasturtea.

Jarraipena

Derrigorrezko irakasgai edo jakintzagai jakin batzuen
edukian/gai-zerrendan (oinarrizko prestakuntza,
derrigorrezkoak, hautazkoak kanpo-praktikak eta graduamaierako lana eta master-amaierako lana) egindako
aldaketek jarraipena egiten denean jakinarazten dira, eta
tituluak beste aldakuntza bat eskatzen duenean
eguneratuko dira memorian.

Saila
Ikastegia3
Unibasq

Urtarrila:
aldaketa
ezarri aurreko
ikasturtea.

Unikuden aldatzeko eta irakasgaien ardura duten
irakasleek irakaskuntza gidak eguneratzeko ekintza.
Koherentea izan beharko du tituluaren gaitasunekin,
edukiarekin, irakaskuntza metodologiarekin eta
prestakuntza jarduerekin.

(1) www.ehu.eus/ordenacion.academica/gradu-master-tramitazioa
(2) seccion.planesdeestudios@ehu.eus
(3) Ikastegiko batzarraren edo dagokion batzordearen erabakia, ikastegiko araudiak ezartzen duenaren arabera.
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ALDAKUNTZA

PROZESUA

UNIBASQen ALDAKETEN GIDA

UPV/EHUren PROZEDURA
*Gradua: Unikuden aldatzeko eta irakasgaien ardura
duten irakasleek irakaskuntza gidak eguneratzeko
ekintza.
Koherentea izan beharko dute tituluaren gaitasunekin,
edukiarekin, irakaskuntza metodologiarekin eta
prestakuntza jarduerekin.

5.11
Gaitasunak

5.12
Prestakuntzajarduerak

5.13
Irakaskuntzametodologia
(irakaskuntzabektoreak)

5.14
Ebaluazio-sistemak

Derrigorrezko irakasgaien gaitasunen banaketan
egindako aldakuntzak, betiere ez badituzte eraldatzen
tituluaren gaitasunak, ezta irakasgai horien
ikaskuntzaren edukia edo emaitzak ere, eta hautazko
*Masterra: Aldaketa ekintza Unikuden eta testu berria
irakasgaietan egindako aldakuntzak, jarraipena egiten
denean jakinarazi daitezke, eta tituluak beste aldakuntza ikasketa planen atalari2 bidaltzea, GAUR plataforman
graba dadin.
bat eskatzen duenean eguneratuko da memorian.
Koherentea izan beharko du tituluaren gaitasunekin,
edukiarekin, irakaskuntza metodologiarekin eta
prestakuntza jarduerekin.

BAIMENAK

GEHIENEKO
ESKAERA
EPEA

Saila
Ikastegia3
Unibasq

Urtarrila:
aldaketa
ezarri aurreko
ikasturtea.

Jarraipena

Unikuden aldatzeko eta irakasgaien ardura duten
irakasleek irakaskuntza gidak eguneratzeko
Derrigorrezko nahiz hautazko irakasgaien prestakuntzaSaila
ekintza.Koherentea izan beharko du moduluaren edo,
jardueretan egindako aldakuntzak jarraipena egiten
hala balegokio, irakasgaiaren eduki, gaitasun eta
Ikastegia3
denean jakinarazten dira, eta tituluak beste aldakuntza
prestakuntza jarduerekin. Presentzialtasunaren ordu
Unibasq
bat eskatzen duenean eguneratuko dira memorian.
kopuruak eta ehunekoak koherenteak beharko dute izan
irakasgaiari loturiko kreditu kopuruarekin.

Urtarrila:
aldaketa
ezarri aurreko
ikasturtea.

Jarraipena

Ikasketa planen atalari aldatzeko eskaera2, aldaketa
ekintzaz Unikuden egindako erregistroa eta sailaren eta
Derrigorrezko nahiz hautazko irakasgaien irakaskuntzaikastegiaren adostasuna atxikiz.
metodologietan egindako aldakuntzak jarraipena egiten
Koherentea izan beharko du moduluaren irakaskuntza
denean jakinarazten dira, eta tituluak beste aldakuntza
metodologiekin eta moduluaren edo, hala balegokio,
bat eskatzen duenean eguneratuko dira memorian.
irakasgaiaren eduki, gaitasun eta prestakuntza
jarduerekin.

Jarraipena

Derrigorrezko nahiz hautazko irakasgaien ebaluaziosistemetan egindako aldakuntzak jarraipena egiten
denean jakinarazten dira, eta tituluak beste aldakuntza
bat eskatzen duenean eguneratuko dira memorian.

Jarraipena

Saila
Abendua:
Ikastegia3
aldaketa
Gradu/graduondoko
ezarri aurreko
batzordea
ikasturtea.
Unibasq

Unikuden aldatzeko eta irakasgaien ardura duten
Saila
irakasleek irakaskuntza gidak eguneratzeko ekintza.
Ikastegia3
Koherentea izan beharko du, hala balegokio, moduluaren
Unibasq
ebaluazio sistemekin.

(1) www.ehu.eus/ordenacion.academica/gradu-master-tramitazioa
(2) seccion.planesdeestudios@ehu.eus
(3) Ikastegiko batzarraren edo dagokion batzordearen erabakia, ikastegiko araudiak ezartzen duenaren arabera.

Urtarrila:
aldaketa
ezarri aurreko
ikasturtea.
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ALDAKUNTZA

5.15
Irakaskuntza
motak

PROZESUA

Jarraipena

UNIBASQen ALDAKETEN GIDA

UPV/EHUren PROZEDURA
Irakasgaiak irakasteko modalitateak (presentziala,
mistoa-semipresentziala edo birtuala) aldatu behar
izanez gero, jarraipen bidez egin ahal izango da baldin
eta, oro har, irakasteko modalitatea aldatzen ez bada
(1.11 atala) 2021eko apirilaren 6ko erabakiarekin
(2021.04.15eko EBO) bat etorrita.

------

Ikasketa planen atalari aldatzeko eskaera2, aldaketa
ekintzaz Unikuden egindako erregistroa eta sailaren eta
ikastegiaren adostasuna atxikiz.

BAIMENAK

GEHIENEKO
ESKAERA
EPEA

Saila
Abendua:
Ikastegia3
aldaketa
Gradu/graduondoko
ezarri aurreko
batzordea
ikasturtea.
Unibasq

6. LANGILE AKADEMIKOAK

6.1
Langile
akademikoak eta
beste giza baliabide
batzuk

Jarraipena

Langile akademikoak eta beste giza baliabide batzuk
eraginpean hartzen dituzten aldakuntzak jarraipena
egiten denean jakinaraziko dira, eta tituluak beste
aldakuntza bat eskatzen duenean eguneratuko dira
memorian.

Irakasgaien ardura duten sailek GAUR plataforman
grabatzen duten urteko irakaskuntza eskaintzaren bidez Saila
eguneratzea. Ikasturte bakoitzaren jarraipenean, kasuan Ikastegia3
kasuko gogoeta sartuko da jarraipen txosteneko irakasle Unibasq
plantillaren ezaugarriei eta arduraldiari buruzko atalean.

Abendua:
aldaketa
ezarri aurreko
ikasturtea.

7. BALIABIDE MATERIALAK ETA ZERBITZUAK
7.1
Baliabide
materialak eta
zerbitzuak

Jarraipena

Baliabide materialak eta zerbitzuak eraginpean hartzen
dituzten aldakuntzak jarraipena egiten denean
jakinaraziko dira, eta tituluak beste aldakuntza bat
eskatzen duenean eguneratuko dira memorian.

Ikasketa planen atalari aldatzeko eskaera2, atxikita
Unikuden erregistratutako aldaketa ekintza.

Ikastegia3
Unibasq

Irail-urtarrila:
aldaketa
ezarri aurreko
ikasturtea.

Ikastegia3
Unibasq

Urtarrila:
aldaketa
ezarri aurreko
ikasturtea.

8. AURREIKUSITAKO EMAITZAK
8.1
Aurreikusitako
emaitzak eta horien
justifikazioa

Jarraipena

Aurreikusitako emaitzak eta horien justifikazioa
eraginpean hartzen dituzten aldakuntzak jarraipena
egiten denean jakinaraziko dira, eta tituluak beste
aldakuntza bat eskatzen duenean eguneratuko dira
memorian.

Ikasketa planen atalari aldatzeko eskaera2, atxikita
Unikuden erregistratutako aldaketa ekintza.

(1) www.ehu.eus/ordenacion.academica/gradu-master-tramitazioa
(2) seccion.planesdeestudios@ehu.eus
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ALDAKUNTZA

PROZESUA

UNIBASQen ALDAKETEN GIDA

UPV/EHUren PROZEDURA

BAIMENAK

GEHIENEKO
ESKAERA
EPEA

9. KALITATEA BERMATZEKO SISTEMA
9.1
Kalitatea
Bermatzeko
Sistema

Aldatzeko ekintza Unikuden erregistratzea.
Kalitatea Bermatzeko Sistema eraginpean hartzen duten
aldakuntzak jarraipena egiten denean jakinaraziko dira, Ikastegiaren Kalitatea Bermatzeko Sistemaren
eta tituluak beste aldakuntza bat eskatzen duenean
eskuliburuaren URLa aldatuko balitz, ikasketa planen
eguneratuko dira memorian.
atalari2 jakinarazi beharko zaio.

Ikastegia3
Unibasq

Urtarrila:
aldaketa
ezarri aurreko
ikasturtea.

Titulazioa ez bada ezarri aurreikusita zegoen ikasturtean, Ikasketa planen atalari aldatzeko eskaera2, atxikita
lehen jarraipen-txostenean justifikatu beharko da.
Unikuden erregistratutako aldaketa ekintza.

Ikastegiko batzarra
Unibasq

Urtarrila:
aldaketa
ezarri aurreko
ikasturtea.

Aldakuntza

Ezartzeko kronograma eraginpean hartzen duten
aldakuntzak (ezarpena aurreratzea) aldakuntzaprozesuan jakinaraziko dira, unibertsitateak titulujaulkipena aurreikusita izan dezan.

Titulua aldatzeko proposamena1 aurkeztea.

Ikastegiko batzarra
Gradu/graduondoko
batzordea
Gobernu kontseilua
Unibasq

Iraila: ezarri
baino 2 urte
lehenago

Aldakuntza

Ikasketa-plan berriaren aurreko irakaskuntzetatik
datozen ikasleen egokitzapen-prozedura eta -tauletan
egindako aldaketei buruzko aldakuntza eskatu beharko
da.

Titulua aldatzeko proposamena1 aurkeztea.

Ikastegiko batzarra
Gradu/graduondoko
batzordea
Gobernu kontseilua
Unibasq

Iraila: ezarri
baino 2 urte
lehenago

Ikastegiko batzarra
Gradu/graduondoko
batzordea
Gobernu kontseilua
Unibasq

Iraila: ezarri
baino 2 urte
lehenago

Jarraipena

10. EZARTZEKO EGUTEGIA
10.1
Hasteko
ikasturtea

10.2
Ezartzeko
kronograma

10.3
Egokitzapenprozedura

Jarraipena

Aurreko antolamenduaren arabera matrikulatutako
ikasleen eskubideen babesean eragina duten aldaketei
lotutako aldakuntza eskatu beharko da.
10.4
Azkentzen
diren irakaskuntzak

Aldakuntza

Behin titulu ofiziala ezarrita dagoenean ezinezkoa da
Titulua aldatzeko proposamena1 aurkeztea.
egungoa gauzatuko duen beste titulu ofizial bat
azkentzea. Beste titulu bat ezartzearen ondorioz titulu
ofizial baten azkentzea ez bada komunikatu, aldakuntzaprozesuaren bitartez jakinarazi behar da, eta, bidezkoa
bada, dagokion egokitzapen-taula ere ebaluatu behar da.

(1) www.ehu.eus/ordenacion.academica/gradu-master-tramitazioa
(2) seccion.planesdeestudios@ehu.eus
(3) Ikastegiko batzarraren edo dagokion batzordearen erabakia, ikastegiko araudiak ezartzen duenaren arabera.

UPV/EHUren BARNE PROZEDURAK, GRADUKO
ETA UNIBERTSITATE MASTERREKO TITULAZIOAK ALDATZEKO

11/02/2022

ALDI BATERAKO APLIKATZEKO, AGENTZIAK/EK TITULAZIOAK ALDATZEKO IRIZPIDEAK EZARRI ARTE, 822/2021 ERREGE DEKRETU BERRIAREN BIDEZ (30-33 ARTIKULUAK) EZARRITAKOAREN ARABERA.

ALDAKUNTZA

PROZESUA

UNIBASQen ALDAKETEN GIDA

UPV/EHUren PROZEDURA

BAIMENAK

GEHIENEKO
ESKAERA
EPEA

UPV/EHUren BESTELAKO BARNE ALDAKETAK

1. Irakasgai bat beste
sail bati atxikitzea

UPV/EHUren
barne aldaketa

------

Ikasketa-planen atalari egindako eskabidea2, erantsita
sailek (sartzen denak eta, hala badagokio, uzten duenak)
irakasgaiaren irakaskuntza erantzukizuna gain hartzeko
duten baimena eta Akademia Batzordearen (masterrak)
eta ikastegiaren erabakia.

2. Gradu bikoitzak

UPV/EHUren
barne aldaketa

------

Aldez aurretik Graduko eta Hezkuntza Berrikuntzaren Ikastegiko batzarra
arloko Errektoreordetzari eskaera egitea, gradu bikoitz Graduko batzordea
berrirako proposamena aurkezteko.
Gobernu Kontseilua

Urria: ezarri
aurreko
ikasturtea.

3. Batzorde
Akademikoko kideak
(masterrak)

UPV/EHUren
barne aldaketa

------

Ikastegiko batzarra
Ikasketa planen atalerako eskabidea2, Akademia
Graduondoko
Batzordearen eta ikastegiaren erabakia erantsita.
batzordea

---

4. Irakasgai baten
irakasteko tokia
(masterrak)

UPV/EHUren
barne aldaketa

------

Ikasketa planen atalerako eskabidea2, irakasgaiaren
ardura
duen
sailaren
baimena
eta
batzorde
akademikoaren eta eragindako ikastegien akordioa
erantsita.

------

Ikasketa planen atalerako eskabidea2, akademia
batzordearen eta ikastegiaren erabakia erantsita.
Ikerketa
ildoek
koherenteak
izan
behar
dute
UPV/EHUren doktorego programakoekin, masterretik
sartzen baitira horietara.

5. Ikerketa lerroak
(masterrak)

UPV/EHUren
barne aldaketa

6. MALaren
zuzendaritzaren
irakasle arduradunak
(masterrak)

UPV/EHUren
barne aldaketa

7. Hezkuntza
osagarrien (HO)
aplikazioa
(masterrak)

UPV/EHUren
barne aldaketa

Saila
Martxoa:
aldaketa
Ikastegia3
Gradu/graduondoko ezarri aurreko
ikasturtea.
batzordea

Saila
Ikastegiko batzarra
Graduondoko
batzordea

---

Graduondoko
batzordea (IRI ez
Ikasketa planen atalerako eskabidea , alta eta/edo baja
doktoreen kasuan
eman nahi duten irakasleen zerrenda xehatua erantsita.
master
profesionaletan)
Memoriaren HOak aplikatzea, sarbide titulazioaren
arabera.

Maiatza:
aldaketa
ezarri aurreko
ikasturtea.

---

2

------

-----Ikasketa planen atalerako eskabidea2, hezkuntza
osagarriak erantsita, sarbide titulazioaren arabera.

Oharrak:
UNIKUDEN GRABATUKO DIREN JARRAIPEN ALDAKETA GUZTIAK ZEHATZ-MEHATZ ADIERAZI ETA BEHAR BEZALA JUSTIFIKATU BEHARKO DIRA.
Eskumena lukeen errektoreordetzak txostena eskatuko dio Irakasle eta Ikertzaileen arloko errektoreordetzari, baldin eta beharrezkoa bada aldaketa tramitatu ahal izateko.
Irakasle eta Ikertzaileen arloko errektoreordetzak eman beharreko txostena emateko behar den denboraren arabera ezarri dira gehieneko epeak.
(1) www.ehu.eus/ordenacion.academica/gradu-master-tramitazioa
(2) seccion.planesdeestudios@ehu.eus
(3) Ikastegiko batzarraren edo dagokion batzordearen erabakia, ikastegiko araudiak ezartzen duenaren arabera.

---

Ekaina:
aldaketa
ezarri aurreko
ikasturtea.

