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1. Irakaskuntza Gida hau 2013ko apirilaren 13an UPV/EHUko Filosofia eta Hezkuntza 
Zientzien Fakultatean onartu zen Gradu Amaierako Lanak egin eta defendatzeko 
Arautegian oinarritzen da. Gida honen helburua da Filosofia graduko GRALen 
xehetasunak azpimarratzea Arautegi orokorraren markoan. 

 

2. Filosofiako Graduan GRALen kudeaketa bi motakoa izango da: lan adostuak eta 
lan eskainiak.  

 

a. Lan adostuetan, ikasleak zuzenean jarriko dira harremanetan 
aukeratutako irakasle batekin, beraren laguntzaz aukeratutako gai eta 
hizkuntzan proiektu bat egiteko. Irakaslea ados badago, lanaren 
zuzendaritza bere gain hartuko du. GRALeko Batzordeak “GRAL 
proiektuaren inskribapena” 1 fitxa prestatu du proiektua aurkezteko. Fitxa 
hori betetakoan (proiektuaren laburpena eta ikaslea zein irakaslearen 
sinadura behar dira) Batzordeari helarazi behar zaio.  

 

b. GRAL eskainien kasuan, GRAL Batzordeak arautegiaren arabera lana 
zuzendu dezaketen irakasleen proiektu proposamenak jasoko ditu. 
Irakasleek zehaztu ditzakete zuzendu ahal dituzten GRALeko gaiak 
“Irakasleon proposamenak” deituriko fitxa batean. Ikasleak GRALeko 
Batzordera zuzen daitezke ez badute lortu proiektu bat bere kasa adosterik. 
Irakaslearen iradokizunetatik abiatuta, beren proiektua garatu beharko 
dute eta Batzordeari “GRAL proiektuaren inskribapena” beteta eman.  

 

c. Batzordeak berrikusiko ditu jasotako proposamenak haien balioztatze 
aldera (3.2 artikulua). GRALean matrikulatzea dagokien ikasleak aurretiko 
prozeduraren baten arabera proiekturik adostu gabe baleude, Batzordeak 
esleituko lizkieke gaia eta irakaslea, beti ere sail eta ezagutza arloen arteko 
banaketa orekatu bat bilatuz eta ikaslearen hizkuntza-aukera 
errespetatuz. 

3. GRALaren irakaskuntza egutegia Arautegi Orokorrean zehaztuta dago, baita 
matrikularako eta defentsarako behar diren baldintzak ere.  

                                                           
1 Dokumentu hauek: “GRAL proiektuaren inskribapena”, “Irakasleon proposamenak” eta “Filosofia lan 
bat nola egin” honako helbidean daude eskuragarri: http://www.filosofia-hezkuntza-
zientziak.ehu.es/p246-content/eu/contenidos/enlace/fce_indice_filosofia/eu_filosofi/filomenu.html 
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4. GRALaren ezaugarri nagusiak arautegian finkaturik daude, hala nola  2. 
Artikuluan (lanaren izaera), 8.ean (Lan-motak eta jarraibideak), eta 9.enean 
(Lanaren egitura eta idazketa eta aurkezpen jarraibideak). “Filosofia lan bat nola 
idatzi” txostena irakurtzea komeni da, bereziki zitak eta bibliografia nola egin 
behar diren azaltzen duen eranskina.  

 

5. Zuzendariaren betebeharrak 6. artikuluan jasotzen dira. 

 

6. GRAL Batzordeak lanen ezaugarriei egokitzen zaizkien tribunalak deituko ditu (10. 
artikulua). Horiek osatzeko ezagutza arloak eta hizkuntza hartuko dira kontuan.  
 
10. artikulua.– Epaimahaia. 
1.– GRAL bakoitza lan horiek ebaluatzeko eratutako epaimahai batek ebaluatuko 
du. 
2.– Epaimahaiak eratuko dira Ikastegiko Batzarrak, edo, hala dagokionean, Gradu 
Amaierako Lanen Batzordeak ezarritako moduan, matrikulatutako ikasle kopurua 
eta egin diren GRALen gaiak kontuan hartuta. Titulazioko irakasle guztiei 
epaimahaietan parte hartzeko bidea emango zaie. 
3.– Epaimahai bakoitza hiru kide titularrek eta gutxienez ordezko batek osatuko 
dute, denak ere graduko titulua irakasten den ikastegiko irakasleak. 
4.– Epaimahai bakoitzean epaimahaiburu bat eta idazkari bat egongo dira. 
Ikastegiak bestelako zehaztapenik eman ezean, epaimahaiburua eta idazkaria 
izendatzeko irizpideak kategoria eta antzinatasuna izango dira. Epaimahaiburuak 
eta idazkariak zeinek bere karguan jardungo dute beti epaimahaian. 
 

7. Aurkezpen eta defentsarako betekizunak 11.eta 12. artikuluetan zehazten dira.  

11. artikulua.– Gradu amaierako lana idazkaritzan aurkeztea. 
1.– GRALa aurkeztu ahal izateko, ikasleak “Gradu Amaierako Lana” irakasgaian 
matrikulatuta egon behar du, hots, egiaztatuta egongo da lana aurkeztu aurretik 
ikasketa planeko gainerako irakasgaiak gaindituta dituela. 
2.– Ikasleek matrikula eginda daukaten ikastegiko idazkaritzan aurkeztu beharko 
dute gradu amaierako lana paperean eta euskarri informatikoan (PDF 
formatuan), lanaren izaerak bestelako biderik eskatzen ez badu behintzat, eta 
ikastegiak zehaztutako ale kopurua entregatu beharko dute, Gradu Amaierako 
Lanen Batzorde bakoitzak ezarritako epearen barruan 
 
12. artikulua.– Lanaren defentsa egiteko baldintzak. 
Lanaren defentsa egin ahal izateko, ikasleak aurretik baldintza batzuk bete behar 
ditu (horietako batzuk zehaztu dira dagoeneko). Laburbilduta, honako hauek dira: 

1. Graduaren ikasketa plana osatzen duten gainerako irakasgaiei dagozkien 
kreditu guztiak gaindituta izatea. 
2. GRALaren zuzendariaren aldeko txostena izatea. 
3. GRALaren kopiak ikastegiko idazkaritzan entregatzea, handik epaimahaiko 
idazkariari bidaltzeko. 

Ezin izango da Gradu Amaierako Lanaren defentsa egin hiru baldintza horiek bete 
gabe. 


