VITORIA-GASTEIZKO
INGENIARITZA
ESKOLAKO
BULETINA
INFORMAZIO BULETINA 104. zk.
2020ko URTARRILA
www.ehu.eus/ingeniaritza-gasteiz
1 · UPV/EHU | Vitoria-Gasteizko Ingeniaritza Eskola

EDUKIAK

Graduazio ekitaldia ......................................................................................................................................3
Kudeaketa akademikoa .............................................................................................................................4
Kideei esker ona adieraztea (2019. urtea) ...........................................................................................4
Automozioko ikasleen curriculumeko praktikak ...........................................................................5
Titulazioen sustapena .................................................................................................................................6
Zientzia Astea 2019 .......................................................................................................................................6
Jardunaldiak eta bisitak .............................................................................................................................7
Elkarrizketa pertsonalei buruzko jardunaldia .................................................................................7
SER Euskadi topaketak ...............................................................................................................................7
Volkswagen Navarra eta Centro Zaragoza fabriketara .................................................................8
AIC Automotive fabrikara bisita .............................................................................................................8
Enplegurako prestakuntza ikastaroa ...................................................................................................9
Quitoko Goi Mailako Teknologia Institutuaren bisita (Ekuador)...............................................9
Silver Car ...........................................................................................................................................................9
CERN Workshop .........................................................................................................................................10
Jarduerak.........................................................................................................................................................11
Euskararen Eguna ......................................................................................................................................11
EHUterpe.........................................................................................................................................................11
Esker onak,argitalpenak eta sariak .....................................................................................................12
Inizia ArabaCampus ..................................................................................................................................12
Azurmendi sariak .......................................................................................................................................13
Erasmusa Tamperen..................................................................................................................................14
Ikasleen txokoa ...........................................................................................................................................14

2 · UPV/EHU | Vitoria-Gasteizko Ingeniaritza Eskola

GRADUAZIO EKITALDIA

Joan den urriaren 25ean izan zuten
graduazio ekitaldia 2018/2019 ikasturtean
ikasketak
bukatu
zituzten
ikasleek.
Ekitaldia eskolako areto nagusian izan zen;
bertan, 112 ikasle egresatuetatik askok lan
mundurako atea irekiko dien titulua jaso
zuten agintarien eskutik.

Ekitaldian, titulazioko espediente onenaren
sariak banatu ziren eta esker ona adierazi
zioten NABLA WIND POWERi, eskolarekin
izandako elkarlanagatik; zegokion oparia
Rubén Ruiz de Gordejuelak, bertako
kontseilari delegatuak, jaso zuen.

Ehuterpe abesbatzak emanaldia eskaini
zuen ekitaldian eta, besteak beste, Mikel
Laboaren abestiak, Huddy Ledbetteren
“Bring me Little water” (Moira Smileyk
egokitua)
eta
Gaudeamus
igitur
unibertsitateko ereserkia abestu zituzten.

Graduazio ekitaldia eta bertan ateratako
argazkiak
eskolako
webgunean
ikus
daitezke, “Graduazioa eta ikasle ohiak,
bideo streaming” atalean.
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitateko
Arabako
Campuseko
errektoreorde Iván Igartuak zuzendu zuen
zeremonia eta hantxe izan ziren, halaber,
Arabako
Ahaldun
Nagusiaren
lehen
ordezko Pilar García de Salazar; VitoriaGasteizko bigarren alkateorde Ana Oregi;
Eusko Jaurlaritzako Unibertsitate Politika
eta Koordinazioko zuzendari Miren Artaraz,
eskolako zuzendari Javier Sancho eta
Enpresarekiko harremanetako zuzendariordea Jose Antonio Ramos.
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KUDEAKETA AKADEMIKOA

KIDEEI ESKER ONA ADIERAZTEA (2019. URTEA)
Eskolako Batzarraren urteko azken bilera
abenduaren 20an izan zen; bertan, bilerari
zegozkion ohiko gaiak lantzeaz gain,
hainbat kideri esker ona adierazi genien,
urte luzez gurekin lanean aritu eta
dedikazio handia eskaini ondoren, aurten
ongi merezitako erretiroa hartu baitute.
• Gurutz Sainz de Murieta
• Karle Olalde
• Blanca Beitia
• Jose María González de Durana

Halaber, gure zuzendari Xabi Sanchok agur
esateko aprobetxatu zuen saioa; izan ere,
berak eta bere zuzendaritza taldeak bukatu
egin dute eskolako zuzendaritza etapa.
Hitzaldi hunkigarri baten bitartez eskerrak
eman zizkien unibertsitateko kide guztiei,
irakasleei, administrazio eta zerbitzuetako
langileei,
kafetegiko
langileei
eta
zuzendaritzako kide guztiei, bera zuzendari
izan bitartean eskainitako laguntzagatik.
Eskerrik asko Xabi, Josean, Jose Manuel,
Inma, Ruper, Esti, Amaia, Montse, Iñaki eta
Juan!!

Halaber, egindako lana aitortu zitzaien
erakundean 25 urte, hau da, mende
laurdena, lanean daramatenei.
• Josune Amurrio
• Iñaki Vispo
• Melchor Gómez
Zorionak guztioi!
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AUTOMOZIOKO IKASLEEN CURRICULUMEKO PRAKTIKAK
Une horretatik aurrera, 2021eko ekainean
ikasketak amaitzen dituzten arte (udako
oporretan atseden hartuta), 1050 orduz
egingo praktikak dituzte enpresetan;
bertan, prestakuntza ibilbide pertsonalizatu
bati jarraituko diote, enpresako tutoreen eta
eskolako irakasleen laguntzarekin.

Azaroaren 4an, Gasteizko Ingeniaritza
Eskolako
Automozio
Ingeniaritzako
hirugarren mailako ikasleen praktikaldia
hasi zen. 35 ikasle dira praktika egonaldia
egiten hasi direnak, Euskadiko eta
Nafarroako 19 enpresatan; besteak beste,
hauetan: Mercedes-Benz España SAU.,
Michelín España Portugal SA, Aernnova,
Alcorta Forging Group SA, Análisis y
Simulación SL, CIE Automotive, Ederlan,
Ekide Group, GKN Driveline Zumaia,
Industria Auxiliar Alavesa SA, Mubea
Inauxa, Maier MTC, Optimues 3D, RPK S.
Coop, Rubí grupo Ingeniería de Productos
Metálicos IPM, Segula Tecnologías España
SAU, Silver Car, Sunsundegui, Vicomtech
eta Volkwagen Navarra SA.

Astean hirutan joango dira esleitutako
enpresara; beste bi egunetan, eskolan
jarraituko dute. Modu horretan, denbora
errealean aplikatuko dituzte irakasgaietan
barneratutako
ezagutzak
enpresako
ingurune praktikoan; aldi berean, ikasleek
zeharkako gaitasunak eskuratuko dituzte,
eta hori oso lagungarria izango zaie
etorkizuneko lanpostuetan.
Automozio Ingeniaritza da ikasleentzat osoosorik era dualean eskaintzen den UPV/
EHUko lehen titulazioa, Elgoibarreko
IMHren Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola
Dualari atxikitako zentroak eskainitako
graduaren ondoren, eta, horretarako,
automozioaren
sektoreko
enpresen
laguntza ezin baliotsuagoa izan dugu.
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TITULAZIOEN SUSTAPENA

ZIENTZIA ASTEA 2019
Azaroaren 7tik 10era, Zientzia Astearen, hau
da, UPV/EHUren Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntzaren astearen, XIX. edizioa egin
zen Arabako Campusean, Bibat museoan,
hau da, Arkeologia Museoaren eta Fournier
Karta Museoaren egoitzan, Gasteizko Alde
Zaharrean, Haiztogile kalean.

Bukatzeko, arrakasta handia izan zuten bi
tailer egin ziren eskolan: alde batetik,
"Magia dirudi, ﬁsika da” tailerra eta beste
alde batetik “Scape Lab: zientziak salbatuko
zaitu” izeneko ihes-aretoa. Azken hori
Kimikako gure kideek antolatu zuten.

Museoan ikusgai jarritakoez gain, hainbat
txoko, konferentzia eta tailer ere antolatu
ziren, besteak beste. Gasteizko Ingeniaritza
Eskolak horietako batzuk antolatu zituen,
eta horiek gure eraikinetan izan ziren. Hala,
Motostudent
Taldearen
eta
Formula
Student taldearen txokoez gozatu ahal izan
genuen. Halaber gure kide Xabier Basogain
irakasleak hitzaldi hau eman zuen:
“Incorporando educación STEAM en las
Escuelas de Euskadi: Respuesta a un reto”.
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JARDUNALDIAK ETA BISITAK

SER EUSKADI TOPAKETAK
Azaroaren 20an, gure zuzendari Xabier
Sanchok “Encuentros Cadena SER Euskadi”
topaketen beste edizio batean parte hartu
zuen. Oraingo honetan, topaketak hau izan
zuen ardatz: STEAM estrategia, euskal
hezkuntzan zientzia eta teknologiaren
arloko bokazioa pizten.
Zientzia,
teknologia,
ingeniaritza
eta
matematika artearekin eta giza zientziekin
uztartzen dituen diziplina da STEAM.
Topaketa horren bidez, hainbat adituren
hitzak entzun ahal izan genituen, irratiz
nahiz bertatik bertara. Euskal herritarren
artean erakunde eta ikasketa zentroen
bidez zientzia eta teknologiaren kultura
nola sustatzen diren entzun ahal izan
genuen, eta arreta berezia jarri zitzaion
sustaketa horretan emakumeak kontuan
hartzeari.

Bertan, gure zuzendariaz gain, honako
hauek ere parte hartu zuten: Aitziber Lopez
Ikerbasque
programako
Kortajarena,
ikerlaria CIC BiomaGUNEn; Adolfo Morais
Ezquerro, Unibertsitateen kontseilariordea;
Miren Maite Alonso Arana, Hezkuntzako
sailburuordea;
Alaitz
Landaluze,
Innobasqueko Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntza Politiketako zuzendaria; Idoia
Pujana, Bilboko Botika Zaharra institutuko
zuzendaria, eta Cristina Uriarte, Eusko
Jaurlaritzako Hezkuntza sailburua.

ELKARRIZKETA PERTSONALEI BURUZKO JARDUNALDIA
• Azaroaren 29an, ostiralean, elkarrizketa
pertsonalei buruzko jardunaldi bat izan
genuen Gasteizko Ingeniaritza Eskolako
areto nagusian. Bertan, honako hizlari
hauek izan genituen:

• Mónica Santolaya, Val, FORMACIÓN Y
DESARROLLO DE PERSONAL enpresakoa.
Giza baliabideak – Gasteiz (HRV/E/DP).
Mercedes-Benz España

• Carlos Ugarte de Diego, Cie Automotive,
Europako aluminio eta mekanizatu
ataleko giza baliabideetako kidea.
• Maite Delgado, On4u Global Services
enpresako
Communications
and
KAMekoa.
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VOLKSWAGEN NAVARRA ETA CENTRO ZARAGOZA FABRIKETARA
Eskolako hainbat ikasle (ordezkariak eta
ordezkariordeak) Iruñeako Volkswagen
Navarra fabrikan eta Centro Zaragoza

fabrikan izan ziren, zuzendaritzako zenbait
kiderekin batera.

AIC AUTOMOTIVE FABRIKARA BISITA
Industria
Antolakuntzako
Ingeniaritza
Masterreko ikasleak 6. erronkan parte
hartzen hasi dira: Eragin digitalaren
azterketa
automozioko
industria
enpresetan. Joan den azaroaren 6an egin
zuten lehen bisita, Amorebieta-Etxanon
dagoen AIC (Automotive Intelligence
Center) enpresara. Asmoa da lauzpabost
enpresa bisitatzea eta, bertan, honako hauei
buruzko egiaztapen zerrenda bat betetzea:
• Antolakuntzaren dimentsioa eta lehia
ingurunea.
• Malgutasuna eta bizkortasuna
• Digitalizazioa eta ingurune birtualak
• Giza fabrika eta automatizazio aurreratua
• Prozesu aurreratuak eta fabrika
adimenduna
• Balio katea
Gainera, antena teknologikoa abiatuko da,
automozioaren
sektorean
honako
teknologia
hauen
aplikazio
kasuak
bilatzeko:
1. Datuen analisia (Big Data): datuen
erabilera,
prozesuen
modelatzea,
plangintza aurreratua eta beste batzuk.
2. Robotika aurreratua: automatizazio
aurreratua,
bitartekoen
optimizazioa,
segurtasuna, lankidetza inguruneak eta
beste batzuk.
3.
Simulazioa:
kostuak
murriztea,
bizkortasuna eta malgutasuna zerbitzuen
eta/edo produktuen diseinuan, kalitatea
hobetzea eta beste batzuk.
4.
Software
integrazioa:
prozesuak
digitalizatzea, informazioa aprobetxatzea,
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erabakiak hartzeko prozesuak hobetzea eta
beste batzuk.
5. Gauzen Internet: lineako objektuen
identiﬁkazioa,
ekipoen
arteko
komunikazioa, datuak denbora errealean
jasotzea eta beste batzuk. (IoT)
6. Zibersegurtasuna: datuak babestea,
sistemen segurtasuna eta beste batzuk.
7. Teknologiak hodeian: informazioa
edonon atzitzea, guztientzako irisgarriak
diren zerbitzuak, ezagutzaren kudeaketa
eta beste batzuk.
8. Fabrikazio aditiboa edo 3D inprimatzea:
prototipatze azkarra, neurrira egindako
fabrikazioa, hondakinak murriztea eta
beste batzuk.
9. Errealitate birtuala eta errealitate
areagotua:
prestakuntzarako
eta
entretenimendurako
aplikazioak,
produktuak eta zerbitzuak balioztatzea,
fabrikak optimizatzea eta beste batzuk.
10. Manufaktura sistema aurreratuak:
fabrikazio teknologia berriak, sistema
automatizatu eta konektatuak, sistema
adimendunak eta beste batzuk. MES
(Manufacturing execution system) edo
MOM
(Manufacturing
Operations
Management).
11. 4.0 logistika: hornidura kate berria,
komunikazio
sistemak,
planiﬁkazio
sistemak eta beste batzuk.
Antenaren emaitzekin txosten bat egingo
da eta, hori osatzeko, tokian-tokian
gauzatutako
egiaztatze
zerrendatik
ateratako emaitzak erabiliko dira.

QUITOKO GOI MAILAKO TEKNOLOGIA INSTITUTUAREN BISITA (EKUADOR)
Joan
den
urteko
urriaren
21ean,
astelehenean, ISTCTko (Ekuadorreko Quito
hiriko Goi Mailako Teknologia Institutua)
irakasle Estalin Romero izan zen gurean.
Bisita hori aprobetxatu genuen erakundeen
arteko harremanak sendotzeko.

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA IKASTAROA
2019ko urriaren 20tik azaroaren 21era,
aukera egon zen enpresen munduan gehien
eskatzen den gairik eguneratuenetako bati
buruzko prestakuntza jasotzeko: kudeaketa
sistemen integrazioa, bereziki kontuan
hartuta kalitatearen kudeaketari buruzko
ISO9001:2015 araudiaren eta ingurumenaren kudeaketari buruzko ISO14001:2015
araudiaren azken eguneratzeak, baita
langileen segurtasunari eta osasunari
buruzko ISO45001:2019 arau berria ere.

SILVER CAR
Azaroaren 28an, Angel Mari Echeverriak,
lehiaketako
ibilgailuen
munduan
esperientzia zabala duen ingeniariak, bi
orduko hitzaldia eman zien Automozio
Ingeniaritza Graduko 2. mailako ikasleei;
Angel Mari Echeverriak bere pasio bihurtu
du sektore hori, Silver Car ekimenaren
bidez. Hona hemen hitzaldiaren gaiak:
Aurkezpena:
• SILVER CAR enpresaren eta ekoizpen
prozesuen aurkezpen orokorra.
• SILVER CAR lehiaketarako modeloen
aurkezpena.

• Mendiko
aurkezpena.

probetako

kategorien

Ibilgailuen dinamika:
• Aurretiko lana eta autoen set-upa,
mendian lehiatzeko.
• Laguntza teknikoa emateko zerbitzua
prestatzea (pistako ingeniaritza).
• Set-upa doitzea, parametro aldakorren
arabera.
• Laguntza
teknikoko
zerbitzua
eta
harremanak gidariarekin.
Beste parametro eta kontzeptu batzuk:
• Zerbitzua kontratatzea. Eskubideak eta
betebeharrak.
• Emaitzak
eta
egindako
lanarekiko
asebetetasuna.
• Gardentasuna eta harreman pertsonala.
• Zerbitzuaren kalitatea.
• Segurtasuna
eta
laneko
arriskuen
prebentzioa.
• Ingurumena.
• Zerbitzuen erregistroa.
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CERN WORKSHOP
INIZIA Dayren esparruan, UPV/EHUko
Arabako Campuseko 14 ikaslek "Design the
future" programan parte hartu zuten iazko
azaroaren 16tik 23ra bitartean, eta baita
partekatu ere Genevako CERN ikerketa
zentro ospetsuan egon ondoren izandako
esperientzia. Parte hartu zuten ikasleen
artean, gure eskolako ordezkaritza handi
samarra ere bazegoen, Fisika Aplikatua
saileko Ángel García Adeva irakasleak
lagunduta.
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Astebetez lan egin dute Nazio Batuen
Garapen Iraunkorreko Helburuak lortzeko
aurrerapenak
ahalbidetuko
dituzten
etorkizuneko agertokien diseinuan. BIC
ARABA, UPV/EHU bera eta INEUSTAR
(Zientziaren
Industriaren
Espainiar
Elkartea) elkarlanean ari dira ekimen
horretan, bigarren urtez jarraian egin da,
eta datorren ikasturterako beste deialdi bat
egongo dela ziurtatu da. Adi bili zaitezte
interesdunok!

JARDUERAK

EHUTERPE
Joan den urteko abenduaren 17an,
EHUterpe
unibertsitate
abesbatzak
kontzertua eman zuen EHUorkestrarekin
batera Arabako hiriburuko Jesús Guridi
musika kontserbatorioan.
Halaber,

EITBk

haurren

minbiziaren
aurkako ikerketa ﬁnantzatzeko antolatu
zuen maratoian ere parte hartu zuen gure
abesbatzak, Itoiz taldearen "Lau teilatu”
abesti ezagunaren musika bideo bat
grabatuta.
Hemen ikus dezakezue:
https://ehutb.ehu.es/video/
5e1739c7f82b2b47518b52ee
Mila esker, Oscar, hori posible egiteagatik!

EUSKARAREN EGUNA
Joan den abenduaren 3an,
Euskararen
Nazioarteko
Egunean, gaztaina jana
antolatu genuen eskolako
barneko patioan. Horrez
gain,
beste
hainbat
jarduera ere egon ziren.
Hala, liburuak zozketatu
ziren eta giro euskaldunaz
gozatu ahal izan genuen.
Bukatzeko,
abenduaren
5ean babarrun jana egin
genuen kafetegian.
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ESKER ONAK,
ARGITALPENAK ETA SARIAK

INIZIA ARABACAMPUS
Inizia ArabaCampus lankidetza hitzarmen
espeziﬁko bat da, Universidad del País
Vasco/Euskal
Herriko
Unibertsitateko
Arabako Campusaren eta BIC Arabaren
artekoa. Hitzarmenaren helburua da
ekintzaileei
zuzenduriko
sustapen,
aholkularitza
eta
babes
programak
gauzatzea eta oinarri teknologikoa duten
enpresen sorrera bultzatzea UPV/EHUko
Arabako Campusean.
Gure kide Borja Fernández, Unai Fernández
eta Naiara Rojok 1.000 €-ko akzesit bat
irabazi dute, “XERCA" proiektuarekin.
Hau

esan

zuen

Noticias

de
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Álava

egunkariak joan den abenduan, paperezko
edizioan eta edizio digitalean:
Algo totalmente diferente han presentado Unai
Fernández, Naiara Rojo y Borja Fernández, los
tres docentes que forman parte de Xerkariak.
Decidieron unir fuerzas "en la máquina de
café", comentando la experiencia que Unai
Fernández había vivido en sus propias carnes.
"Hice una acreditación de la agencia nacional
de evaluación de la calidad y acreditación
(Aneca) con una empresa de la Universidad de
Oviedo. Te rellenan una solicitud de
acreditación de diferentes ﬁguras del
profesorado y yo contraté esta empresa para

que rellenara mi solicitud, pero me costó
bastante caro", cuenta. Lo estuvieron
valorando y consideraron montar una empresa
en la que trabajadores metieran los créditos de
quienes contrataran el servicio a mano, pero un
empleado de la oﬁcina de transferencia les
propuso que crearan un sistema informático
que desempeñara ese trabajo de manera
semiautomática. "Ahora mismo, metes tu
nombre y apellidos, las credenciales de Aneca o
Unibasq (agencia a nivel autonómico) y en
unos cinco minutos completa cerca de un 6070% de lo que hay que rellenar. La gente que lo
ha probado está muy contenta", analiza Borja

Fernández. Esperan que esta versión del
programa que van a empezar a comercializar
en enero busque los méritos que hay en la red y
rellene la aplicación correspondiente.
"Invertimos mucho tiempo en rellenar esto,
porque si no es una acreditación es otra, y si no
es los complementos. Para cada proyecto hay
que hacer un tipo diferente de formato de
currículum y perdemos muchas horas. Esto
facilitaría ese trabajo", concluye Rojo.
Zorionak Equipo!

AZURMENDI SARIAK
Abenduaren 12an, 2019ko Juan José
Azurmendi Sariak eman ziren
Arabako
hiriburuko
Europa
jauregian.
Sari banaketan aipamen berezia
egin zitzaion Gasteizko Ingeniaritza
Eskolari.
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IKASLEEN TXOKOA

Tarte honetan, gure ikasleei hitza emango diegu unibertsitateko etapan bizi izan dutena
parteka dezaten. Halaber, zuen interesekoak izan litezkeen programa eta bekei buruzko
informazioa ere emango dugu.
Oraingo honetan, Xabier Uralde dugu gurekin, Ingeniaritza Mekanikoko Graduko ikaslea.
Erasmus programaren bitartez Finlandiako Tampere hiriko unibertsitatean bizitakoa
partekatu du gurekin.

ERASMUSA TAMPEREN
Xabier Uralde naiz eta, 2019ko urtarriletik
maiatzera Tamperen egon naiz, Finlandian,
Erasmus truke baten bidez. Tampere
Finlandiako
bigarren
hiririk
garrantzitsuena da, Helsinkiren ondoren,
baita hirugarren hiririk handiena ere,
biztanle kopuruari dagokionez. Gainera,
Finlandiako unibertsitate hiria da; izan ere,
ikasle asko bertara joaten dira, unibertsitate
ikasketak egitera.
Hainbat helmugaren artean
zalantzan bazaude, Finlandiari
joateaz ziur ez bazaude edo,
are, Erasmus bat egin ala ez
pentsatzen ari bazara, lehenik
eta behin esan nahi dizut zure
bizitzako
esperientziarik
onena biziko duzula; beraz, ez
dago zalantzarako arrazoirik.
Bigarrenik, berdin da nora
zoazen,
esperientzia
paregabea
biziko
baituzu
edonon, eta Finlandia toki
benetan
ederra
da
zure
bizitzako zati bat bertan
emateko.
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Tampere bi laku handiren artean dago, eta
ur laster batek zeharkatzen du hiria.
Gainera, atrakzio parke bat dauka, baita
museo ugari, toki eder asko eta sauna
ﬁnlandiar ezagunak ere. Zalantzarik gabe, 5
hilabetean ez nuen hiriak eskaintzeko duen
guztia ikusteko denborarik izan, eta are
gutxiago
inguru
guztiak
ezagutzeko.
Finlandiako herritarrek ingeles maila altua
dute eta gehienek bikain hitz egiten dute;
ondorioz, ez duzu eguneroko erosketak

egiteko arazorik izango eta, hasieran itxi
samar irudi badezakete ere, oso atseginak
dira.

nola funtzionatzen duten azalduko dizute
eta egin ditzakezun bidaien berri emango
dizute.

Tamperera joan nahi duzula argi baduzu,
jakin ezazu paper guztien kudeaketa,
etxebizitza aurkitzea, bizirauteko behar
dituzun gauzak eskuratzea eta abar oso
erraza dela; izan ere, unibertsitatearen
etengabeko laguntza izango duzu eta
unibertsitateko ikasle bat zure "tutorea"
izango da, sor litezkeen arazo edo zalantzei
erantzuteko. Paperak betetzeko, eman
beharreko urrats guztiak azalduko dizkizute
eta hori benetan lagungarria da. Ostatua gai
hori kudeatzen duten enpresen bitartez lor
dezakezu; horietako bat TOAS da, nik erabili
nuena, hain zuzen ere.

Horren ondoren, egonaldian hainbat
ezusteko izango dituzu; beraz, egun
bakoitza
topera
aprobetxatzeko
gomendatuko nizuke: bidaia ezazu ahal
duzun bezain beste (Stockholm, Laponia,
Estonia, Letonia...) eta joan lakuko
saunetara egunero. Unibertsitateak berak
eta ikasle taldeek antolatzen dituzten festa,
bidaia eta jarduera guztien berri emango
dizute; ondorioz, ez duzu ezertaz kezkatu
beharko.

Tamperera iristen zarenean, ohikoena da
zure "tutorea" bila etortzea, zure etxeko
giltzekin eta "survival kit" batekin; bertan,
Finlandian
zauden
bitartean
janaria
prestatzeko behar duzun guztia aurkituko
duzu.
Gainera,
lehenengo
astean
unibertsitatea erakutsiko dizute, gauzek

Edozein zalantza baduzu edo laguntzarik
behar
baduzu,
unibertsitateak
nire
baimena dauka nire harremanetarako
datuak emateko; eskatu nazioarteko
koordinatzaileari. Gozatzea baino ez zaizu
falta.
Xabier Uralde.

Ikaslea, irakaslea, ikertzailea edo administrazio eta zerbitzuetako langilea bazara eta
buletin honetan parte hartu nahi baduzu albisteak, esperientziak edo askotariko
ekimenetan bizitakoak partekatuz, gure komunitatearentzat garrantzitsua dela uste
duzulako, jarri gurekin harremanetan helbide elektroniko edo telefono zenbaki hauen
bidez: 945 014271
Informazio gehiago Eskolako webgunean: www.ehu.eus/ingeniaritza-gasteiz
Jarrai gaitzazu
sare sozialetan ere:
Buletin honek hizkuntza EZ sexista erabiltzen du:
https://www.ehu.eus/berdintasuna-direccionparalaigualdad
Vitoria-Gasteizko
Ingeniaritza Eskola:
Nieves Cano kalea,12.
01006 Vitoria-Gasteiz
Tfnoa: 945 01 32 05
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