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UPV/EHUn IKERTZAILEAK PRESTATZEKO KONTRATAZIO
DEIALDIA (2019):
Ebaluaziorako onartutako eta baztertutako eskaeren behinbehineko zerrenda
Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordearen (IGBB) oniritzia jaso ondoren, eta Gobernu
Kontseiluak onartu ondoren, Ikerketaren arloko Errektoreordetzak honako deialdi hau argitaratu
zuen:
UPV/EHUn IKERTZAILEAK PRESTATZEKO KONTRATAZIO DEIALDIA (2019)
Aurkeztutako eskaera guztiak aztertu ondoren erabaki hau ematen dugu orain, bost multzo
hauek biltzen dituena:
• Zuzendu ezineko akatsak izateagatik behin betiko baztertutako eskaerak
• Behin-behinean ebaluaziorako onartutako eskaerak.
• Behin-behinean ebaluaziotik baztertutako eskaerak (zuzentzeko zain
daudenak)
• Eskaera baldintzatuak
• IEAk ontzat hartutako batez besteko notak.
Eskaera behin-behinean onartu zaien eskatzaileek ez dute izapiderik egin behar. Ezin izango
da eskaera osorik berriro aurkeztu, edo eskatu ez den dokumentaziorik aurkeztu.
Eskaera behin-behinean baztertu zaien pertsonek akatsak zuzentzeko aukera izango dute
2019ko irailaren 10etik 23ra bitartean (biak barne). Zuzendu beharreko akatsak erabaki
honekin batera publikatu den zerrendan zehaztuta daude ( I ERANSKINA). Ezin izango da
eskaera osorik berriro aurkeztu, edo eskatu ez den dokumentaziorik aurkeztu.
IGBBak aztertu beharreko eskaera baldintzatuak dituzten pertsonek azterketa horren zain
daude, hala ere, zehaztutako akatsak zuzendu beharko dituzte behin-behinean baztertutako
pertsonei emandako epe berdinean.
Doktoregoa egiteko sarrera betekizunak izatera baldintzatutako eskaerak dituzten
pertsonek, 3.1.a.iv. oinarriaren arabera, epe gehigarri bat izango dute 2019ko urriaren 31ra
arte, egun hori barne, espediente akademiko osoa aurkezteko. Hala ere, zehaztutako akatsak
zuzendu beharko dituzte behin-behinean baztertutako pertsonei emandako epe berdinean.
Alegazioak eta errekurtsoak UPV/EHUko Erregistro Orokorreko bulegoetan edo edozein posta
bulegotan aurkez daitezke administrazio bidalketaren bidez, hau da, dokumentazioa gutun azal
irekian aurkeztuta Postetxeko langileek lehenengo orriari zigilua jar dezaten eta, behin hori
eginda, posta ziurtatuaren bidez igorri hona:
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
Ikerketaren arloko Errektoreordetza (Deialdien Atala)
Errektoregoaren eraikina
Sarriena auzoa, z/g
48940 – Leioa (Bizkaia)
Posta elektronikoz bidalitako alegazioak ez dira inolaz ere baliozkotzat joko.
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OHAR GARRANTZITSUA:
Aurkeztutako eskaera kopurua kontuan hartuta, eta eskatzaile guztiei lehenbailehen
erantzuteko asmoz, eskatzen da kontsulta guztiak posta elektronikoz egiteko, helbide
honetara idatzita: pre-postdoc.dgi@ehu.eus . Mezuaren gaian hau jarri: “Ikertzaileak
prestatzeko deialdia 2019”.

Leioa, 2019ko irailaren 6an.

IKERKETAKO DEIALDIEN ATALA
IKERKETAREN ARLOKO ERREKTOREORDETZA
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BEHIN-BEHINEAN BAZTERTUTAKO ESKAERAK ZUZENTZEKO JARRAIBIDEAK
ZUZENKETA
KODEA

ARRAZOIA
Doktoregoa egiteko sarrera betekizunak
izatera baldintzatua

3.1.a.i.v
oinarria

Doktoregora sarbidea ematen duen titulu baten
azken ikastaroan aritzea. Pertsona hauek
epe gehigarri bat izango dute 2019ko urriaren
31ra arte, egun hori barne, espediente
akademiko osoa aurkeztuko badute.

Baldintzatua. IGBBak aztertu behar du.

3.1.a.I
oinarria

Doktoregora sartzeko bide ematen duen
unibertsitate tituluaren jabe izan, 2016ko
urtarrilaren 1etik aitzina lortuta. Salbuespenez,
titulazioa lehenagoko data batean lortu izana
izan ahalko da, proposatutako ikerketa
proiektuaren gaiari loturiko lan ibilbidea edo
ikerketa
jarduna egiaztatzen bada. IGBBk balioetsiko
ditu baldintza hau bete den edo ez ebazteko.

ZUZENKETA EGITEKO
JARRAIBIDEAK
Dokumentuak aurkeztu
PDF formatuan, CD, DVD
edo pendrive batean
sartuta.
Erregistroan
aurkeztu behar da dena
delako gailua.
Aurkeztu
beharreko
agiria aurkezten ez
bada eskaera baztertua
izango da.

Azterketaren zain.
Zehaztutako akatsak
zuzendu beharko dituzte
behin-behinean
baztertutako pertsonei
emandako epe
berdinean.

Beste zuzendari bat
proposatu, deialdian
zehaztutako baldintza
guztiak betetzen dituena.
Dokumentu hauek
eguneratu eta aurkeztu:

4.2.a
oinarria

Ez du oinarri hau betetzen:..
“a. Zuzendari kideetako batek bederen
UPV/EHUren doktorego programan egon
beharra du, eskarian adierazitako urtarrilaren
28ko 99/2011 errege dekretuak araututa..”

Nahitaez:
Eskaeraren
formularioaren lehen
orria jatorrizko
sinadurekin, eskuz edo
ziurtagiri elektronikoz
eginak. Ez da onartutako
eskaneatutako
sinadurarik. Ezin da beste
ezer aldatu formularioan.
(6.1. oinarria).
Aukeran:
a. II.
modalitaterako,
zuzendarikideek
euskararen
arloan
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alegatutako
merezimenduak
Aurkeztu
beharreko
agiria aurkezten ez
bada eskaera baztertua
izango da.
Beste zuzendari bat
proposatu, deialdian
zehaztutako baldintza
guztiak betetzen dituena.
Dokumentu hauek
eguneratu eta aurkeztu:

4.2.d
oinarria

Ez du oinarri hau betetzen:..
Tesi zuzendariak ezin emango dio abala deialdi
honetako I eta II. modalitateetan eskari bati
baino gehiagori.

Nahitaez:
Eskaeraren
formularioaren lehen
orria jatorrizko
sinadurekin, eskuz edo
ziurtagiri elektronikoz
eginak. Ez da onartutako
eskaneatutako
sinadurarik. Ezin da beste
ezer aldatu formularioan.
(6.1. oinarria).
Aukeran:
b. II.
modalitaterako,
zuzendarikideek
euskararen
arloan
alegatutako
merezimenduak

Ez du oinarri hau betetzen:
4.2.c
oinarria

Tesi zuzendarietako batek gutxienez izan
beharko du UPV/EHUrekiko lotura funtzionarial
zein lan lotura, eskaria agertzeko unetik eta
laguntza gauzatzeko tarte edo epe osoan zehar.

Aurkeztu
beharreko
agiria aurkezten ez
bada eskaera baztertua
izango da.
Beste zuzendari bat
proposatu, deialdian
zehaztutako baldintza
guztiak betetzen dituena.
Dokumentu hauek
eguneratu eta aurkeztu:
Nahitaez:
Eskaeraren
formularioaren lehen
orria jatorrizko
sinadurekin, eskuz edo
ziurtagiri elektronikoz
eginak. Ez da onartutako
eskaneatutako
sinadurarik. Ezin da beste
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ezer aldatu formularioan.
(6.1. oinarria).
Aukeran:
c. II.
modalitaterako,
zuzendarikideek
euskararen
arloan
alegatutako
merezimenduak

6.2.b
oinarria

6.2.c
oinarria

Ez da aukezten oinarri honetan eskatzen dena:
“ Doktoregora sarbide ematen duen titulazio
edo titulazioetako akademi ziurtagiri
pertsonala,”

Ez da aukezten oinarri honetan eskatzen dena:
“espezialitateko tituluaren
kopia edo beronen ziurtagiri ofiziala..”

6.2.g
oinarria

Merezimendu hori alegatu arren, ez da agiririk
aurkeztu.
g. I. modalitatean, Euskararen jakite maila
egiaztatzeko ziurtagiria (B2, C1 eta C2mailak
besterik ez).

6.2.h
edo/eta 6.2.i
oinarria

Ez da (dira) aurkeztu ondoko meritu (ei) lotutako
agiria (k):
“h. II. modalitatean, dokumentu batean jasoko
dira eskatzaileak euskararen inguruan

Aurkeztu
beharreko
agiria aurkezten ez
bada eskaera baztertua
izango da.
Dokumentuak aurkeztu
PDF formatuan, CD, DVD
edo pendrive batean
sartuta.
Erregistroan
aurkeztu behar da dena
delako gailua.
Aurkeztu
beharreko
agiriak aurkezten ez
badira
eskaera
baztertua izango da.
Dokumentuak aurkeztu
PDF formatuan, CD, DVD
edo pendrive batean
sartuta.
Erregistroan
aurkeztu behar da dena
delako gailua.
Aurkeztu
beharreko
agiria aurkezten ez
bada eskaera baztertua
izango da.
Dokumentua
aurkeztu
PDF formatuan, CD, DVD
edo pendrive batean
sartuta.
Erregistroan
aurkeztu behar duzu dena
delako gailua.
Aurkeztu
beharreko
agiria aurkezten ez
baduzu,
ez
zaizu
merezimendua kontuan
hartuko.
Agiriak aurkeztu PDF
formatuan, CD, DVD edo
pendrive batean sartuta.
Erregistroan
aurkeztu
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alegatzen
dituen
merezimenduak
eta
merezimenduen egiaztagiriak (C2, euskarazko
GRAL edo/eta MAL).
i. II. modalitatearen kasuan, dokumentu batean
jasoko dira zuzendari-kideek
euskararekiko alegatutako merezimenduak (C1
edo C2, tesiak euskaraz zuzentzea,
euskarazko ekoizpen zientifikoa).
Ez da aurkeztu ondoko meritu (ei) lotutako
agiria (k):
9.1.5
oinarria
edo/eta
9.2.5
oinarria

I eta II. modalitateetarako
erantzukizunpeko adierazpena

Ondoko helbidean erabilgarria:
https://www.ehu.eus/eu/web/ikerketarenkudeaketa/-/pif-upv-ehu-2019

behar duzu dena delako
gailua.
Aurkeztu
beharreko
agiriak aurkezten ez
badira
ez
zaizkizu
merezimenduak
kontuan hartuko.
Agiria
aurkeztu
PDF
formatuan, CD, DVD edo
pendrive batean sartuta.
Erregistroan
aurkeztu
behar duzu dena delako
gailua.
Aurkeztu
beharreko
agiria aurkezten ez
bada
ez
zaizkizu
merezimenduak
kontuan hartuko.
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