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KONTRATAZIO DEIALDIA, 2016koa, IKERTZAILEAK
TUTOREKIDETZAN PRESTATZEKO UPV/EHUn ETA IDEX
BORDEAUX OSATZEN DUTEN UNIBERTSITATEETAN:

Ebaluaziorako onartutako eta baztertutako eskaeren
behin betiko zerrenda
Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordearen onespena lortu ondoren, Ikerketaren
arloko Errektoreordetzak argitaratu zuen
KONTRATAZIO DEIALDIA, 2016koa, IKERTZAILEAK TUTOREKIDETZAN
PRESTATZEKO UPV/EHUn ETA IDEX BORDEAUX OSATZEN DUTEN
UNIBERTSITATEETAN
Eskaerak aurkezteko epea bukatu ondoren, Ikerketaren arloko Errektoreordetzako
Ikerketaren Gestioko Zuzendaritzak aztertu egin zituen aurkeztutako eskaerak,
honako alderdi hauetan arreta jarrita:
a. Eskatzaileek 3. oinarrian ezarritako baldintzak bete izana.
b. 4. Oinarrian xedaturiko baldintzen betetzea, tesi zuzendari izateko
proposaturiko pertsonen aldetik.
c. 10. Oinarrian xedaturiko dokumentuak epe barruan aurkeztu izana,
eskatzaileen aldetik.
Izapide hori bukatu eta gero, ebaluaziorako onartutako eta baztertutako eskaeren
behin-behineko zerrenda argitaratu zen errektoreordetzaren webgunean, zerrendan
bertan adierazita zeintzuk ziren zuzendu beharreko eskaerak.
Zuzenketak egiteko epea amaitu ondoren, Ikerketaren arloko Errektoreordetzak
ERABAKI DU ebaluaziorako onartutako eta baztertutako eskaeren behin betiko
zerrenda errektoreordetzaren webgunean argitaratzea.
Behin betiko baztertutako eskaerak izan dira deialdian ezarritako baldintzaren bat
betetzen ez dutenak (erabaki honen eranskinean daude jasota xehetasunak).
Erabaki honek administrazio bidea agortzen du eta honako bide hauek daude beraren
kontra egiteko (aukerak bateraezinak dira):
1.- Lehenengo eta behin, aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke
erabakia eman duen organoari berari hilabeteko epean, jakinarazpena jaso eta
biharamunetik kontatzen hasita.
Administrazio errekurtso hori jarriz gero, eta errekurtsoa jarri eta hilabeteko epean
erabaki adierazirik jaso ezean, errekurtsoa ezetsitzat joa izan dela ulertu beharko da.
Horrela gertatuz gero, hurrengo atalean adierazitako auzibidera jotzeko aukera
egongo da.
Kasu horretan, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jartzeko epea sei hilabetekoa
izango da, errekurtsoa ezetsitzat joa izan den egunaren biharamunetik kontatzen
hasita (30/1992 Legea, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren
eta Administrazio Prozedura Erkidearena: 116 eta 117. artikuluak; 29/1998 Legea,
uztailaren 13koa, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duena: 46.
artikulua).
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2.- Zuzenean, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke Bilboko administrazio
auzietako epaitegietan. Horretarako, bi hilabeteko epea dago, erabaki honen
jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita (29/1998 Legea, uztailaren 13koa,
Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duena: 8.3 eta 46. artikuluak).

OHAR GARRANTZITSUA:
Aurkeztutako eskaerak askotxo izan direnez eta eskaera egin dutenei lehenbailehen
erantzun nahi diegunez, eskatzen dizuegu kontsulta guztiak posta elektronikoz
egiteko (pre-postdoc.dgi@ehu.eus), mezuaren gaian “Deialdia BDX” adierazita.

Leioa, 2016ko urriaren 5ean.
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I. eranskina
Balioetsiko diren eskari onartu eta baztertuen behin betiko
zerrenda
KODEA

NAN zk.

PIFBUR16/01
PIFBUR16/02

45891178Z
45752999L

PIFBUR16/03

12DC23205

PIFBUR16/04
PIFBUR16/05

ESKARIA BERRIKUSTEAREN EMAITZA
ONARTUTAKO ESKARIA
ONARTUTAKO ESKARIA
ESKAERA
BAZTERTUA:
Zuzendu
gabeko
eskaera. Gradu, lizentziatura edo ikasketa
baliokideen ANECAren ziurtagiria falta da
(masterra besterik ez du aurkezten). Lan bizitza
falta de eta ez da zehazten zein “Topics and
ongoing collaborations” (I. eranskina) dagokion
eskariari.
ONARTUTAKO ESKARIA

72102363P
110133300244
ONARTUTAKO ESKARIA
(Zuzenketa)

PIFBUR16/06

78952879C

PIFBUR16/07
PIFBUR16/08

72508934P
44151389Z

PIFBUR16/09

72546365H

PIFBUR16/10

22758442B

PIFBUR16/11

45821101H

PIFBUR16/12
PIFBUR16/13

131033700491
44152107L

ONARPEN BALDINTZATUA: Deialdiaren 4.4
oinarria
betez,
behin
betiko
onarpena
baldintzapean geratu da, zuzendariak azken sei
urtetako azken tarteko ikerlanaren ebaluazio
positiboa egiazta dezan. Ikerketaren arloko
Errektoreordetzak
aukera
eskainiko
die
zuzendariei, horretarako espresuki kontratatutako
agentzia batek ebalua ditzan.
ONARTUTAKO ESKARIA
ONARTUTAKO ESKARIA
ONARPEN BALDINTZATUA: Deialdiaren 4.4
oinarria
betez,
behin
betiko
onarpena
baldintzapean geratu da, zuzendariak sei urtetako
azken tarteko ikerlanaren ebaluazio positiboa
egiazta
dezan.
Ikerketaren
arloko
Errektoreordetzak
aukera
eskainiko
die
zuzendariei, horretarako espresuki kontratatutako
agentzia batek ebalua ditzan.
ESKAERA
BAZTERTUA:
Zuzendu
gabeko
eskaera. UPV/EHUko zuzendariak ez du 4.34.
oinarria betetzen. Eskari osoa falta da eta Idex
Bordeaux-eko zuzendariaren lan bizitza, “II.
eranskina: ekarpen zientifikoak” eta CV eta
erantzukizunpeko adierazpena ere bai.
ESKAERA
BAZTERTUA:
Zuzendu
gabeko
eskaera. Institutuko zuzendariaren eskuzko
sinadura originala edo ziurtagiri elektronikoaren
bidezko sinadura digitala falta da eskarian.
Curriculum
vitae
eta
Idex
Bordeaux-eko
“zuzendariaren
ekarpen
zientifikoak”
(II.
eranskina) dokumentua falta dira .
ONARTUTAKO ESKARIA
ONARPEN BALDINTZATUA: Deialdiaren 4.4
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KODEA

NAN zk.

PIFBUR16/14

C8V5P5RVV

PIFBUR16/15

53494571K

PIFBUR16/16
PIFBUR16/17

72501420S
45753113H

PIFBUR16/18

151264300678

PIFBUR16/19

C74HYVG64

PIFBUR16/20

72476058E

ESKARIA BERRIKUSTEAREN EMAITZA
oinarria
betez,
behin
betiko
onarpena
baldintzapean geratu da, zuzendariak sei urtetako
azken tarteko ikerlanaren ebaluazio positiboa
egiazta
dezan.
Ikerketaren
arloko
Errektoreordetzak
aukera
eskainiko
die
zuzendariei, horretarako espresuki kontratatutako
agentzia batek ebalua ditzan.
ESKAERA BAZTERTUA: Eskatzaileak ez du 3.3.a
oinarria betetzen eta UPV/EHUko zuzendariak ez
du betetzen 4.3 oinarria.
ESKAERA BAZTERTUA: Eskatzaileak ez du 3.3.a
oinarria betetzen.
ONARTUTAKO ESKARIA
ONARTUTAKO ESKARIA
ESKAERA
BAZTERTUA:
Zuzendu
gabeko
eskaera. ANECAren ziurtagiria falta da eta behin
betiko onartuko bada, 3.3.a oinarria betetzen duela
egiaztatu
beharko
du.
Lan
bizitza
eta
erantzukizunpeko adierazpen falta dira.
ESKAERA
BAZTERTUA:
Zuzendu
gabeko
eskaera. ANECAren ziurtagiria falta da eta behin
betiko onartuko bada, 3.3.a oinarria betetzen duela
egiaztatu beharko du. Ez da zehazten zein “Topics
and ongoing collaborations” (I. eranskina)
dagokion
eskariari.
NAN,
atzerritarren
identifikazio zenbakiaren edo pasaportearen
kopia eta lan bizitza falta dira.
ESKAERA
BAZTERTUA:
Zuzendu
gabeko
eskaera. Akademi ziurtagiri osoa, ANECAren
ziurtagiria, beharrezkoa bada, eskatzailearen CV,
lan bizitza eta NAN edo pasaportearen kopia falta
dira. Ez du zehazten doktorego programa eskarian.
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