
Heziketa-Kontseilaritzak, Unibertsitateek eta Eusko Jaurlaritzaren Ikerkuntzak 
beka berriak deitzen dituzte Postdoktore-Programarako, Pertsonal 
Ikertzaileko Hobetzeko Doktorea, 2012-2013 ikastaroari buruzkoa  (EHAA, 
2012/06/06) 
 

Agindu honen xedea da 2012-2013 ikasturterako, EAE egoitza duten aplikazio zentroei atxikitako 
eta atzerrian behin-behineko egonaldia burutzen duten ikertzaile doktoreen hobekuntza-
programetarako beka berriak eta berrituak arautzea, eta horietarako dei egitea. 

DEIALDIAREN XEDEA 

 

EAEn kokatutako unibertsitate batekin edo Ikerbasquerekin obra edo zerbitzu jakin bateko lan-
kontratua sinatzen duen ikertzaile doktorea izango da laguntza hauen onuraduna. 

ONURADUNAK 

 

Beka berrientzako eskabideak aurkezteko epea, hilabetekoa izango da, agindu hau indarrean 
jartzen den unetik hasita: 2012ko ekainaren 7tik uztailaren 6ra, bi egunak barne. 

AURKEZTEKO EPEA 

 

1.- Eskabidea bide telematikoz bete behar da, 
ESKABIDEAK FORMALITZEA 

http://www.euskadi.net/r33-
2287/eu/contenidos/ayuda_subvencion/posdoc/eu_ayuda/ficha_procedimiento.html  
helbidean dagoen aplikazioa erabiliz. Horretarako eskatzaileak erabiltzaile gisa alta eman 
beharko du eta aipatu aplikazioan agindutako jarraibideak burutu behar ditu. 
Behin eskabidea modu egokian bete ondoren eta datu guztiak emanda, inprimatu eta eskabide-
orria sinatu behar da, eskabide-orria aginduzko dokumentazio guztiarekin batera aurkeztu behar 
da, artikulu honen 2. eta 3. ataletan adierazten den leku eta epean. 
Eskabideak zinpeko aitorpena eduki behar du, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretua, 
Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 50 artikuluaren 
6. atalean, onartzen duenari dagokiona, hain zuzen ere. 
 
2.- Eskabide-orria sinatua eta gainontzeko aginduzko dokumentazioa, agindu honen 9 artikuluan 
(beka berrietarako) eta 12. artikuluan (bekak berritzeko) agertutakoa, honako helbidera igorri 
behar da: 
 

Eusko Jaurlaritza 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
Zientzia Politikarako Zuzendaritza 
Erreferentzia: «Doktoretza-ordeko programa» 
Donostia kalea 1 
01010 Vitoria-Gasteiz 

 
Halaber, «Zuzenean» Herritarrentzako Arreta bulegoetan eskabidea aurkeztu zein informazioa 
eskatu daiteke; Bizkaian (Kale Nagusia 85, 48011 Bilbo), Gipuzkoan (Andia 13, 20003 Donostia) 
eta Araban (Ramiro de Maeztu 10, behea, 01008 Gasteiz). Telefono-arreta, 012 zenbakien bidez 
eska daiteke Euskaditik bertatik deituz gero, 945 01 80 00 Estatuko gainontzeko lekuetatik, eta 
0034 945 01 80 00 atzerritik deituz gero. 
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Ezarpen-zentroa Euskal Herriko Unibertsitatea bada, eskabidea ondorengo Erregistro-bulegoetan 
aurkeztu daiteke, Erregistro bulegoa 01 Araba (Arabako Campuseko Errektoreordetza), Izardui 
Komandantea 2, 01005 Gasteiz, Erregistro bulegoa 02 Gipuzkoa (Ignacio M.ª Barriola ikastegia, 
Elhuyar Plaza 1, 20018 Donostia), Erregistro bulegoa 03 Bizkaia (Errektoretza, Sarriena z/g, 
48940 Leioa) eta Erregistro bulegoa 84 Bizkaia (Larrako Etxea, Agirre Lehendakaria 83, 48015 
Bilbo). 
 
Nolanahi ere, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan ezarritakoa aplikatuko da. Halaber, 
eskabideak aurkeztu daitezke Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta bere 
erakunde autonomiadunen erregistroen sorrera, antolaketa eta funtzionamenduari buruzko 
apirilaren 29ko 72/2008 Dekretuak zehaztutako egoitzetan, betiere, eskabideak aurkezteko 
deialdiak ezarritako epean. 
 

Laguntza berriak eskatzea: derrigorrezko dokumentazioa. 
DOKUMENTAZIOA 

Honako dokumentu hauek igorri beharko dituzte Zientzia Politikarako Zuzendaritzara agindu 
honetan araututako programan aurreikusitako laguntza lehen aldiz eskatzen duten pertsona 
ikertzaileek: 
1.- Telematikoki sortutako eskabidea, jatorrizko sinadurarekin. 
2.- Eskatzailea EAEko udalerriren batean erroldatuta dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria. 
3.- Europar Batasunekoak ez diren pertsonek, gainera, egoitza-baimenaren fotokopia konpultsatu 
bat aurkeztu beharko dute. 
4.- Eskatzailearen lan-bizitzaren agiri eguneratua. 
5.- NANaren edo, atzerrikoak izanez gero, AIZaren edo pasaportearen  
fotokopia. 
6.- Doktoretza-tituluaren kopia konpultsatua edo horren eskubideak ordaindu izanaren ziurtagiria, 
doktoretza eskuratu zeneko datarekin batera. 
7.- Doktoretza eskuratzeko epea 2008ko urtarrilen 1era luzatu izanaren egiaztagiria (Gizarte 
Segurantzako ziurtagiria), hala badagokio. 
8.- Ezarpen-zentroaren konpromisoa, legezko ordezkariak sinatuta (ikerketako 
errektoreordearena unibertsitateen kasuan).   
Konpromiso hori emateko, ezarpen zentroak eskaera aurkeztu duen pertsonari 2015 
osorako sail edo ikertzaile talde batetan onartuta dagoela ziurtatzea eskatu dezake. 
GARRANTZITSUA: Dokumentu hau ikerketako arduradunak eta saileko zuzendariak sinatu 
behar dute ( Dokumentu hau interneteko helbidean aurkituko duzue interesatuek: 
http://www.ikerkuntza.ehu.es/p273-
content/eu/contenidos/ayuda_subvencion/vri_investigadores/eu_vri_inve/vri_inve.html ). 

9.- Atzerriko proiektua zuzenduko duen pertsonak izenpetutako ziurtagiria.  
10.- Atzerriko ikerketa-proiektuaren zuzendariaren curriculum vitaea. 
11.- Ikerketako hobekuntzako programaren memoria (hiru orrialde gehienez), laguntza jasotzen 
ari den 36 hilabeteetan eskatzaileak egingo dituen jarduera guztiei buruzkoa.  
12.- Atzerrian egingo duen ikerketa-proiektuari buruzko memoria (hiru orrialde gehienez). 
13.- Eskatzailearen curriculum vitae normalizatua. 
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14.- Erantzukizunpeko adierazpena, Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Orokorreko Printzipio 
Ordenatzaileen Legearen 50.6 artikulua betetzen dela egiaztatuko duena, inprimaki 
normalizatuan. 
15.- Bi erreferentzia-edo aipamen-gutun, gutun-azal itxi baten barruan, EAEn egoitza duten 
unibertsitateetan edo EAEko ikerketa-erakunde publikoetan edo pribatuetan lan egiten duten 
ikertzaileenak, eskatzailearen ibilbide zientifikoa bermatuko dutenak. 
 
 

Euskal Herriko Jaurlaritzaren web-orrialdean: 
Informazio gehiago 

http://www.euskadi.net/r33-
2287/eu/contenidos/ayuda_subvencion/posdoc/eu_ayuda/ficha_procedimiento.html  
 
UPV/EHUko arduradunarekin harremanetan jartzeko:  
Javier Bustillo 
Tlfnoa.: 94 601 83 61 
Faxa: 94 601 58 56 
E-mail: javier.bustillo@ehu.es  
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