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HITZAURREA 
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak, EAEko ikerketa zentro 
handiena izaki, langile tituludunak ikerketan prestatzeko eginkizuna du eta, hori dela 
eta, doktorego tesiak sustatzen ditu. Horretarako, ikertzaileen prestakuntza helburu 
duen honako laguntza deialdi hau argitaratu du. 

Deialdi honetarako zenbateko osoa 3.500.000 eurokoa izango da. Zenbateko horrek 
guztiak aurreko urteetan emandako laguntzei dagokien urteko sariak eta laguntza 
berrien lehendabiziko urteko sariak estaltzea du xede. Zenbatekoa bera aldatu ahal 
izango da, eskaturiko laguntzen eta aurrekontu erabilgarritasunaren arabera. 

Finantziazio hau Eusko Jaurlaritzak ikerketa sustatzeko emandako diru-laguntza 
finalistaren eta indarreko kontratu-programari dagozkion funtsen ondoriozkoa da.  

UPV/EHUren Ikerketa Planak dioenari jarraiki, egungo gizartean ezinbestekoak dira 
doktoreak, bai testuinguru produktiboan bai sozialean. Unibertsitateak doktoreak 
prestatu behar ditu eta ahaleginak egin behar ditu prestakuntza hori, jakintzan eta 
berrikuntzan aurrera doan gizarteari egoki dakion, gizartean bertan emakumeen eta 
gizonen jakintza batzuen eta besteen eskubide, erantzukizun eta aukeren 
berdintasunean txertatuz. Doktoregoko ikasketek, karrera akademiko bat egiteko 
prestatzeaz gain, enpresa, erakunde eta instituzio berritzaileetan sartzeko bide 
ematen dute. 

Doktorego aurreko laguntzen sustapena UPV/EHUren 2011-2014 Ikerketa Planak 
zehazki jasotzen duen ekintza da.  

Hala, Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordearen proposamenaren ostean eta 
Gobernu Kontseiluak 2012ko maiatzaren 16an bere baimena eman ondoren, 
Ikerketako Errektoreordetza honek erabaki du diru-laguntzak emateko honako deialdi 
hau argitaratzea, jarraian zehaztuko diren baldintzetan: 

1. artikulua. DEIALDIAREN HELBURUA 
Deialdiaren xedea da unibertsitateko tituludunak UPV/EHUren doktorego programetan 
prestatzea, baita ezagutza zientifikoaren edozein arlotako doktorego tesiak egitea ere, 
doktorego aurreko beken eta praktiketako kontratuen bidez.  
Hori guztia, urtarrilaren 27ko 63/2006 Errege Dekretuaren eta Europako Batasuneko 
Batzordeak zehaztutako Ikertzailearen Gutun Europarraren eta Ikertzaileak 
Kontratatzeko Jokabide Kodearen arabera (EEE/2005/251/CE).  
Deialdi honen bidez, Europako ikerketa eremuan ikertzaileak prestatzeko laguntzak 
emango dira, baita aurreko deialdietako bekak berritzeko ere, betiere, bekadun horiek 
aurkeztutako txostenek ebaluazioa gainditu badute, langile ikertzaileen estatutua 
onesten duena 63/2006 Errege Dekretuarekin bat etorrita. 

Deialdi honek aintzat hartzen du ere urtarrilaren 28ko 99/2011 Errege Dekretuak 
araututako unibertsitate irakaskuntza ofizialen esparru berria, doktorearen titulua, 
berori izaera ofizialekoa eta lurralde nazional osoan baliozkoa izango dena, lortzera 
bideraturiko unibertsitateko irakaskuntza ofizialetako hirugarren zikloari dagozkion 
doktorego ikasketak antolatzen dituelarik. 

2. artikulua. LAGUNTZEN EZAUGARRIAK 
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Laguntza hauek prestatzen ari diren ikertzaileen estatutua onesten duen 
urtarrilaren 27ko 63/200 Errege Dekretuaren aplikazio eremuaren barruan egongo 
dira. Arautegi berri honek argi eta garbi bereizten ditu laguntzak emateko bi aldi:  

Lehendabiziko etapa bi urtetako beka bat ematen datza, beka aldiko urte natural bat 
igarotzen den bakoitzean, bekaren justifikazio memoria aurkeztu beharko dutelarik, 
egin duten lana azalduz. Ikerketarako prestakuntza hastea da etapa honen helburua, 
Ikasketa Aurreratuen Diploma, IAD (56/2005 ED, urtarrilaren 21ekoa, graduondoko 
unibertsitate ikasketa ofizialak arautzen dituena), edo master titulu ofiziala lortuz, eta, 
betiere, ikertzaile izan gura duten langileek prestakuntzara zeharo bideratuta.  

Bigarren etapan, gehienez beka aldia amaitu ondorengo bi urteetan, prestakuntza 
prozesuan dauden ikertzaileek beren doktorego tesiak aurkeztu arteko lanei ekingo 
diete, epe horren amaieran doktore gradua lortzeko asmoz. Bigarren etapa honetan, 
halaber, prestatzen ari diren ikertzaileak barne hartuko dituzten ikerketa taldeen 
zereginetan hasiko dira, ikerketa lan batean dauden zeregin desberdinak gauzatuz. 
Hori horrela izanik, UPV/EHUko praktiketako lan kontratuen araubidearen babespean 
egon beharko dute, indarrean dagoen laneko legeriak ematen dizkien eskubide sozial 
guztien onuradun izanik. 

3. artikulua. LAGUNTZEN ONURADUNAK 
3.1. Deialdi honetan parte hartu ahal izateko, onuradun izan nahi dutenek honako 
betebehar hauek bete beharko dituzte:  

a)  Espainiako unibertsitate titulu ofizial baten jabe izatea, edo Europako 
Unibertsitate Eremuko beste herrialde batekoa, baldin eta, urriaren 29ko 
1393/2007 EDko 16. artikuluak ezarritakoarekin bat etorrita, masterrean parte 
hartzeko gaitzen badu. Eta gaindituak izatea, gutxienez, 300 kreditu ECTS, 
unibertsitate titulu ofizial guztiak kontuan hartuta, eta horietatik 60, gutxienez, 
master mailakoak izango dira. Nolanahi ere, 2009/10 ikasturtean edo 
geroztikoetan amaituta izan behar dira master ofizial batean parte hartzeko 
eskubidea ematen duen lehen titulazioko ikasketak.  

b)  Espainiako gradudun titulu ofizial baten jabe izatea, Graduaren iraupena, 
zuzenbide komunitarioko arauak betez, 300 kreditu ECTSekoa izatea, gutxienez, 
eta Gradu ikasketak 2009/10 ikasturtean edo geroztik amaitu izana 

c)  Unibertsitate tituludunak, baldin eta lehenago osasun prestakuntza 
espezializatuko plazetarako dagokion sarrera proban prestakuntzako plaza lortu 
badute eta, badin eta osasun zientzien espezialitateetako baten titulu ofiziala 
lortzeko programa bateko bi urteko prestakuntza ebaluazio positiboaz gainditu 
badute eta bi urteko prestakuntza hori 2009/10 ikasturtean edo geroztik amaitu 
badute. 

d) Titulu bat izatea atzerriko hezkuntza sistemen arabera, homologatu beharrik izan 
gabe, eta unibertsitateak aurrez frogaturik tituludun horrek Espainiako 
unibertsitate masterreko titulu ofizial baten baliokide den prestakuntza maila 
egiaztatu duela eta titulua eman duen herrialdean doktorego ikasketak egiteko 
aukera ematen duela (hautagaiak dagokion egiaztagiria aurkeztu beharko du); 
betiere, Graduko bigarren zikloa 2009/10 ikasturtean edo geroztik amaitu badute. 

e)  Ikasketa Aurreratuen Diploma duten lizentziadun, arkitekto edo ingeniariak, 
apirilaren 30eko 778/1998 Errege Dekretuan jasotakoarekin bat etorrita, edo 
urtarrilaren 23ko 185/1985 Errege Dekretuaren ikerkuntzako gaitasuna lortu 
dutenak, betiere, master ofizial batean parte hartzeko eskubidea ematen dien 
lehen titulazioko ikasketak 2009/10 ikasturtean edo geroztik amaitu badituzte. 
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f)  Aurreko ataletan ezarritakoez gain, laguntza hauen onuradun izan daitezke, 
baldintza horiek bete ez arren, master ofizial batean parte hartzeko eskubidea 
ematen dien lehen titulazioko ikasketak 2009/10 ikasturtean edo geroztik amaitu 
dituzten lizentziadun, arkitekto edo ingeniariak ere, baldin eta doktorego tesi 
proiektuarekin bat datorren master ofizial batean izena emanda edo aurrez 
onartuta daudela egiaztatzen badute. 

3.2.Atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta atzerritar horiek 
gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoak (abenduaren 
22ko 8/2000 Lege Organikoak emandako idazketan) xedatutakoaren arabera, 
EBtik kanpoko ikasle atzerritarrek egoiliarrak direla egiaztatu beharko dute. 

Nolanahi ere, Lan eta Gizarte Gaietarako Ministerioaren DGI/SGRJ/02/2007 
erreferentziadun zirkularrean adierazitakoaren arabera, onuraduntzat onar litezke 
ikasteko egonaldi txartela duten EBtik kanpoko ikasle atzerritarrak. Horien kasuan, 
8/2000 Lege Organikoaren 33. artikuluan ezarritakoa eta lege hori garatzen duen 
araudia aplikatuko lirateke. Horren kaltetan izan gabe, EBtik kanpoko atzerritarrei 
adjudikatutako laguntzak berritzeko baldintza izango da egoitza baimenak edo, 
hala badagokio, egonaldi baimenak indarrean egotea. 

3.3. Deialdi hau argitaratzean dagoeneko doktoratu aurreko beka baten onuradun 
direnek eta deialdi honetan laguntza bat eman zaienek uko egin beharko diote 
laguntza honi. 

3.4.Laguntza hauen onuradunek ezin izango dute Euskadiko Ogasun Nagusiaren 
Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginean jasotakoaren arabera onuradun 
izatea debekatzen duten inguruabarrei lotuta egon. 

4. artikulua. LAGUNTZEN IRAUPENA 

4.1. Deialdi honetan ematen diren bekek, beka aldia eta praktika kontratua barne 
hartuta, gehienez 48 hilabete iraungo dute, alta egunetik kontatzen hasita. Dena dela, 
laguntzen onuradunek egin duten lanaren erakusgarri aurkeztu behar dituzten 
memoriak aztertu ondoren, ebaluazioa negatiboa bada, beka edo kontratua 
baliogabetu egingo da. 

Laguntza jasotzeko gehienezko epetik, antzeko zenbatekoarengatik, hautaketa 
prozesuarengatik eta izaerarengatik homologa daitezkeen beste laguntza edo beka 
batzuen aldiak deskontatuko dira, Ikerketako Errektoreordetzaren irizpidearen arabera 
eta interesdunari aldez aurretik entzunda. 

4.2. Bekari dagokion prestakuntza faseak gehienez 24 hilabete iraungo du. 

4.3. 

4.4. Laguntzaren onuradunak beka aldian 

Prestatzen ari diren ikertzaileek beka aldiaren bi urteak amaitu aurretik lortzen 
badute Ikasketa Aurreratuen Diploma (IAD) edo master titulu ofiziala, ez dira kontratu 
aldira igaroko beka aldiko bi urteak bukatu arte. 

praktiketako kontratura igarotzeko 
eskakizunak betetzen dituenean (2 urtetako beka eta IAD edo master titulu ofiziala), 
kontratu hori ahalik eta azkarren formalizatu beharko da eta ez da horregatik 
jarduerarik etengo

 

. 

4.5. Onuradunak beka aldia amaitu eta praktika aldiko kontratua formalizatzeko 
eskakizun akademikoak betetzen ez baditu, lau hilabete izango ditu gehienez 
eskakizun horiek egiaztatzeko, eta epe horretan ez du batere laguntzarik jasoko.  

Aldi hori ezin izango da berreskuratu kontratu aldian.  
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Lau hilabete horietan ez badu egiaztatzen kontratatua izateko baldintzak betetzen 
dituela, laguntza jasotzen segitzeko edo praktika kontratua egiteko eskubideak 
galduko ditu. 

4.6. Bigarren etapan, hau da, beka aldia amaitu eta, gehienez, ondoko bi urte luzatuko 
den etapan, UPV/EHUk praktiketarako lan kontratu bat formalizatu beharko die, 
Europako Unibertsitate Eremuari egokitutako ikasketen egitura berriaren arabera 
(63/2006 Errege Dekretuaren 8. artikulua), IAD, master titulu ofiziala edo honen 
ordezko administrazio dokumentua duten prestakuntza prozesuan dauden ikertzaileei. 
Kontratu horren bidez, ikertzaileak beren doktorego tesia garatzen ari diren sailari edo 
institutuari atxikita geldituko dira, eta kontratuan alde biek ondoriozko betebeharrak, 
laguntzaren eskaeraren edukiari egokituko zaizkionak, beren gain hartu beharko 
dituzte. 

Ezin izango da inola ere praktikako kontratuaren fasera igaro, doktorego titulua 
bekaren fasean lortu bada. 

Praktiketan ari diren pertsonek doktore titulua praktika aldia amaitu aurretik 
lortzen badute, laguntzarekin jarraitu ahal izango dute, kontratu fasea amaitu arte. 

4.7. Ikerketako errektoreordeak gehienez sei hilabeterako beka eteteko edo 
praktiketako kontratua baliogabetzeko baimena eman ahal izango dio interesdunari, 
baldin eta interesdunak horretarako eskari arrazoitua egiten badu. Hori eginez gero, 
etenaldi hori ezin izango da berreskuratu, eta laguntza erabakian ezarritako epean 
amaituko da. Laguntza etetean baja emango da Gizarte Segurantzan. Etenaldiaren 
ondoren laguntza berriz jasotzen hasi ezean, bekari uko egin zaiola ulertuko da, eta 
automatikoki emango zaio baja. 

Ezinbesteko kasua (behar bezala egiaztaturiko amatasun edo aitatasun baja) dela 
ikusten denean bakarrik berreskuratu ahal izango da etenaldiko denbora

4.8. Gizarte Segurantzaren eta UPV/EHUren arauei jarraituz egingo dira aldi baterako 
ezintasunagatik baja hartzeko izapideak, baja eragin duen gertaeraren ondorengo hiru 
egunetan. 

. 

5. artikulua. LAGUNTZEN ZUZKIDURA ETA ORDAINTZEKO ERA 

5.1. Beka aldiak iraun bitartean, urteko diru-laguntza 13.855 euro gordinekoa izango 
da. 

5.2. Bekaren diru-kopuru osoak Gizarte Segurantzan alta emanda dagoen 
onuradunari dagozkion kuotak barne hartzen ditu. Prestakuntza prozesuan dauden 
ikertzaileen estatutua onartzen duen urtarrilaren 27ko 63/2006 Errege Dekretuaren 
lehenengo xedapen gehigarriaren eta urtarrilaren 20ko TIN/41/2009 Aginduaren 
aplikazioaren arabera, Gizarte Segurantzako araubide orokorrean alta emateko 
eskaera UPV/EHUk egingo du, ondorioak onuradunaren hasierako egunetik aurrera 
izanik eta deialdi honetako 5.4 puntuan adierazitakoaren arabera. 

5.3. Laguntzaren onuradunak eskubidea izango du master ikasketa ofizialengatiko 
kredituen kontzeptuan ordaindutako tasak berreskuratzeko, hori amaitu eta gainditu 
duela egiaztatu ondoren. Gehienez 2.000 € ordainduko dira. 

 

5.4. Beka hilero ordainduko da, altan egondako egunak kontuan hartuta, eta kasu 
guztietan hilak 30 egunekotzat jota. Eginkizunetan hasi edo, aldi baterako 
etenaldietan, berriro ekin zaiela egiaztatzen duen ziurtagiria Ikerketako 
Errektoreordetzan jaso eta hurrengo hilaren lehenengo egunetik aurrera egingo da 
lehenengo ordainketa. Ordainketa horien kudeaketak modu zentralizatuan egingo 
dituzte UPV/EHUk horretarako dituen zerbitzuek. 
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5.5. Praktika aldiko kontratuan ikertzaileak jasoko duen ordainsaria 1.120 euro 
gordinekoa izango da hilero, 14 hilerokotan banatuta, UPV/EHUko hitzarmen 
kolektiboaren 37. artikuluko 8. puntuko b) letrarekin eta ikerketa zientifikoaren eta 
teknikoaren sustapen eta koordinazio orokorrari buruzko 13/1986 Legearen 17.1. b) 
artikuluarekin bat etorriz. 

5.6. Lehenengo urtetik aurrera, beka beti egongo da aurrekontu ekitaldi bakoitzean 
kreditu nahikoa eta egokia egotearen menpe. 

6. artikulua. LAGUNTZEN ONURADUNEN ESKUBIDEAK  
6.1. Prestakuntza bidean dauden ikertzaileek eskubidea dute beren ikasketak eta 
ikerketak egiteko sartzen diren sailen edo unibertsitate institutuen laguntza eta 
sostengua jasotzeko, horiek erabilgarri dituzten baliabideen arabera. 

6.2. Beka aldiak iraun bitartean, dagokien laguntza ekonomikoa jasoko dute, honako 
deialdi honetan araututako moduan. 

6.3. UPV/EHUko doktorego programa edo master ikasketa ofizialetako kredituen 
tasak ordainduko dizkiete, deialdiaren 5.3 puntuan adierazitakoa aintzat hartuz. 

6.4. Gizarte Segurantzaren araubide orokorraren babesa izango dute, urtarrilaren 
27ko 63/2006 Errege Dekretuaren lehenengo xedapen gehigarrian ezarritako 
moduan. 

6.5. UPV/EHUrekin praktika aldiko lan kontratua duten bitartean, eskubidea izango 
dute kontratu horri atxikitako lan eta gizarte arloko onurak izateko. 

6.6. Ikerketa errektoreordeak baimena eman diezaiekete Ikasketa Aurreratuen 
Diploma edo master titulu ofiziala duten onuradunei unibertsitateko sailaren 
irakaskuntza zereginetako prestakuntzan laguntzeko (gehienez 60 ordu), haiek hala 
eskatzen badute. Aurrez tesiaren zuzendariaren eta saileko zuzendariaren onespena 
lortu beharko da, eta inoiz ezingo da hutsaldu ikerketarako eta prestakuntzarako 
emandako laguntzen helburua, ezta inolako ordainsari espezifikorik jaso ere. 

6.7. Laguntza hauen onuradunek Unibertsitateko Ikerkuntzarako Zerbitzu Orokorrak 
eta horien barneko ikerketa taldearen azpiegiturak eta materiala erabili ahal izango 
dituzte. Era berean, eskubidea izango dute ikertaldeak bere lana egiten duen sailaren 
eta, hala dagokionean, ikastegiaren ikerketa baliabideak erabiltzeko, horretarako 
ezarrita dauden baldintzei men eginez betiere. 

6.8. Prestakuntza prozesuan dauden ikertzaileen estatutua onartzen duen 
63/2006 Errege Dekretuko bosgarren artikuluan ezarritako gainontzeko eskubideak. 

7. artikulua. LAGUNTZEN ONURADUNEN BETEBEHARRAK 

7.1. Dagokion sailera/institutura sartu beharko dute, deialdi honen 13.1 puntuan 
ezarritako epean eta lanaldi osoko erregimenean. 

7.2. Probetxua atera beharko diete prestakuntza prozesuko eta tesiko etapei, eta 
dagokien ikerketa proiektuan ere probetxuz parte hartu beharko dute. 

 

7.3. Dagokien sailaren edo institutuaren funtzionamendurako arauak bete beharko 
dituzte, arduraldiari eta eginkizunei dagokienez, baita ordutegiei eta oporrei 
dagokienez ere. 

7.4. Beren lana dagokien sailean/institutuan egitea. 



             Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatean ikertzaileak prestatzeko laguntzen deialdia 
 

 
 

Ikerketako Errektoreordetza 

7.5. Beka aldian zehar, Ikerketako errektoreordeari baimena eskatzea, atxikita dagoen 
lekura denbora batez agertu behar ez badute. Horretarako, tesi zuzendariaren 
onespena behar dute eta ez agertzearen arrazoiak prestakuntzarekin eta ikerketarekin 
zerikusia izan behar du.  

Ez agertzearen arrazoia mintegietara, bileretara edo jardunaldi zientifikoetara joatea 
bada, tesi zuzendariaren eta laguntzari esker dagokion saileko/institutuko 
zuzendariaren baimena baino ez dute behar.

Praktiketako kontratuari dagokion epean, gainerako langileei aplikatzen zaien 
arautegia bete beharko dute. 

  

7.6. Laguntza jasotzearekin zerikusia duten txostenak, formularioak eta gainerako 
dokumentuak bete beharko dituzte, Ikerketako Errektoreordetzak edo deialdia 
kudeatzen duten zerbitzuek hala eskatzen dietenean. 

7.7. Laguntzari uko eginez gero, hala jakinarazi beharko diote Ikerketako 
Errektoreordetzari, baita laguntzaren helburuak betetzea galarazten edo oztopatzen 
duen zerbait gertatuz gero ere. 

7.8. UPV/EHUren Ikerketako Errektoreordetzaren ikertzaileak prestatzeko laguntzen 
deialdia aipatzea laguntza jasotzen ari diren bitartean eginiko ikerketa lanetatik sor 
litezkeen argitalpenetan eta beste emaitza batzuetan. 

Bereziki, beka aldi honetan beste laguntza edo 
ordainketa batzuk jaso izana jakinaraziko dute. 

7.9. Organo eskudunek egin ditzaketen egiaztatze, finantza kontrol eta segimendu 
jarduerak onartzea, jarduera horietarako eska dezaketen edozein informazio emanez.  

7.10. Beka aldian prestatzen ari diren ikertzaileek ikerketarako nahikotasuna lortu 
beharko dute, IADren edo master titulu ofizialaren edo horren baliokidea den 
bestelako administrazio dokumentu baten bidez, Europako Unibertsitate Eremura 
egokitutako irakaskuntza egitura berriaren arabera. 

7.11. Prestakuntza prozesuan dauden ikertzaileek beren ikerketa lanaren ondorioz sor 
litezkeen patenteen, erabilgarritasun ereduen eta jabetza intelektualeko objektuen edo 
lanen titulartasuna UPV/EHUri aitortu beharko diote, betiere, jabetza industrialeko edo 
intelektualeko objektu horien asmatzaile aintzatespenari eusten badiote. 

7.12. Onuradunek laguntzak onartzen badituzte, errespetatu egin beharko dituzte 
deialdi honetan ezarritako arauak, baita onuradunen lana gainbegiratze eta aztertze 
aldera Ikerketako Errektoreordetzak eta dagokion sailak/institutuak eman ditzaketen 
arauak ere. 

7.13. Prestatzen ari diren ikertzaileen estatutua onartzen duen 63/2006 Errege 
Dekretuko seigarren artikuluan ezarritako gainontzeko eginbeharrak bete beharko 
dituzte. 

7.14. Ikertzailearen Gutun Europarrean ezarritako betebehar orokorrak eta 
espezifikoak bete beharko dituzte.  

8. artikulua. LAGUNTZAK DAGOZKIEN SAILEN/INSTITUTUEN BETEBEHARRAK 

8.1. Tesiaren zuzendaria izendatuko dute. Horren ardura izango da akademia eta 
ikerketaren arloko koordinazioa nahiz orientazioa. Halaber, beken onuradunek beren 
eginbeharrak betetzen dituztela egiaztatu beharko du, eta laguntzek duten helburua 
betetzen ari dela ere bai. 

8.2. Prestakuntza programaren garapen egokia zaindu beharko dute, eta ezin izango 
zaie ikerketarekin nahiz ikerketa egiteko behar den prestakuntzarekin zerikusirik ez 
duen jarduerarik egiteko eskatu. 
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8.3. Laguntza jasoz prestatzen ari diren ikertzaileei behar duten sostengua emango 
diete, eta beren jardueretarako behar dituzten bitartekoak, tresnak eta ekipoak erabili 
ahal izateko bidea erraztuko. 

8.4. Inork laguntzari uko egiten badio, laguntzaren bat eteten bada, edo laguntzaren 
bat eman zeneko egoera aldatzen bada, horren berri eman beharko diote Ikerketako 
Errektoreordetzari, aipatutako jazoerak gertatu eta, gehienez, 10 laneguneko epean. 

8.5. Prestakuntza bidean dagoen ikertzaileren batek doktore gradua lortzen badu, 
horren berri eman beharko diote Ikerketako Errektoreordetzari, gehienez 
10 laneguneko epean, gradua lortzen duen egunetik kontatzen hasita. 

8.6. Laguntza jasotzearekin zerikusia duten txostenak, formularioak eta gainerako 
dokumentuak bete beharko dituzte Ikerketako Errektoreordetzak edo deialdia 
kudeatzen duten zerbitzuek hala eskatzen dietenean. 

8.7. Ikertzailearen Gutun Europarrean ezarritako eskakizunak bete beharko dituzte. 

9. artikulua. ESKAEREN FORMALIZAZIOA 

9.1. Eskaerak telematikoki egingo dira, Ikertu on-Line aplikazio informatikoaren 
bitartez, bere sarrera publikoan (https://gestion.ehu.es/gidi/entradaPublica.jsp).  

PDF formatuko fitxategiak besterik ez dira onartuko. 

Gainera, ondoko dokumentu hauen kopia bat aurkeztu beharko da PAPEREAN: 

• Eskaera orriaren lehen orrialdea, tesiaren zuzendariak eta tesia egin deneko 
saileko/institutuko zuzendariak ontzat emanda. Ez dira eskaera orriaren gainerako 
orrialdeak gehitu behar, IKERTU aplikazioan gordeta baitaude. 

• Ziurtagiri akademiko pertsonala; bertan, lortutako kalifikazio guztiek eta horiei 
dagozkien datek agertu beharko dute. Ziurtagiriak eginiko irakasgai eta kreditu 
guztiek osatzen dutela lizentziatura, edo horren baliokidea, frogatu beharko du, eta 
eskatzaileak ahalmena duela hirugarren zikloko ikasketekin hasteko.  

Ikasketak (osorik nahiz zati bat) atzerrian egin badira, espediente akademikoaren 
ziurtagirian, edo espediente akademikoarekin batera aurkeztutako bestelako 
ziurtagirietan, azaldu beharko du ikasketak egindako herrialdearen ebaluazio 
sisteman zeintzuk diren gehienezko eta gutxieneko kalifikazioak, eta gainditzeko 
gutxienez zer kalifikazio atera behar den.  

Ziurtagiri akademikoa atzerriko hizkuntzaren batean badago, zinpeko itzulpena 
edo, hautagaiak aukeratutako ikerketarako master ofizialeko edo doktorego 
programako zuzendariak ziurtatutako itzulpena aurkeztu beharko da.  

• NANaren, AIZaren edo pasaportearen fotokopia. 

• 3.1.c) atalean adierazten diren kasuetarako, egoitza baimena edo 
ikasketetarako egonaldi txartelaren kopia. 

• UPV/EHUren doktorego programaren edo ikerketa masterren batean 
matrikulatua egotearen ziurtagiria, edo programaren arduradunak sinatutako 
ziurtagiria, adieraziz hautagaia onartua izan dela aurreikusitako ikasketa programa 
egiteko, eta hurrengo matrikula epean emango duela izena. 

 

9.2. Laguntza eskuratu nahi duenak aurkeztu beharko du eskaera.  

9.3. Laguntzen zuzendariek ezin izango dute azaldu eskaera batean baino 
gehiagotan. 

https://gestion.ehu.es/gidi/entradaPublica.jsp�
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9.4. Zuzendariak UPV/EHUko irakasleak, Ramón y Cajal programako ikertzaile 
doktoreak, UPV/EHUri atxikitako IKERBASQUE fundazioko ikertzaileak edo 
CSIC-UPV/EHU ikastegi mistoei atxikitako CSICeko ikertzaileak izango dira. Gainera, 
zuzendariek gutxienez seiurteko bat izan beharko dute irakasle funtzionarioen eta ez 
funtzionarioen kasuan, edo UPV/EHUn doktorego tesiak zuzentzeko gaitasuna aitortu 
beharko die Akademia Antolakuntzako Errektoreordetzako Doktorego Batzordeak. 

9.5. Eskaerak UPV/EHUko Ikerketako errektoreordeari zuzenduko zaizkio eta 
Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Campusetan dauden Erregistro Orokorretako 
batean edo UPV/EHUren 2002ko irailaren 26ko erabakian (EHAA, 2002ko urriaren 
24koa) aipatzen diren bulegoetako batean aurkeztu beharko dira; nahi izanez gero, 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari 
buruzko 30/92 Legearen 38.4 artikuluaren arabera ere aurkez daitezke. 

Hau da erregistroen ordutegia: astelehenetik ostegunera, 9:00etatik 13:00etara eta 
15:00etatik 16:30era; eta, urte osoko ostiraletan, udako lanaldian eta udaberriko eta 
neguko txandetan, berriz, 9:00etatik 13:00etara. 

10. artikulua. ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA 

Eskaerak aurkezteko epea 2012-06-13tik 2012-07-06ra bitartekoa da. 

11. artikulua. ESKARIEN IZAPIDEAK ETA EBALUAZIOA 

11.1. Aurkezteko epea amaitu eta, gehienez, hogei egun naturalen epean, 
jendaurrean ipiniko da jasotako eskaeren zerrenda irakasle eta ikertzaileen iragarki 
tauletan, eta hala behar denean, dokumentu guztiak entregatu ez dituztenen zerrenda 
eta zehazki zeintzuk falta zaizkien adieraziko da. Informazio hori Ikerketako 
Errektoreordetzaren web orrialdean ere argitaratuko da 
(http://www.ikerkuntza.ehu.es), Bekak atalean.  

Hamar laneguneko epea emango da adierazitako hutsuneak konpontzeko eta, epe 
horretan, ezingo da eskaerarik osotasunean aldatu edo eskatu ez den dokumenturik 
aurkeztu. Epe hori igaro eta falta zena aurkeztu ez bada, eskaera baztertutzat 
emango da eta Ikerketako Errektoreordetzak dagokion erabakia emango du. 

11.2. Aurkeztutako eskaerak ikusita, Ikerketako Errektoreordetzak deialdi honen 
baldintzak betetzen direla egiaztatuko du. 

 

11.3. Izapideak eta ebaluazioa egiteko prozesua Ikerketako Errektoreordetzak 
antolatuko du. Prestigio aitortua eta dagokien arloko ebaluazio lanetan esperientzia 
duten kanpo ebaluatzaileek ebaluatuko dituzte eskaera, aintzat hartuz 11.4 puntuan 
aurreikusitako irizpideak eta ikertzaileak kontratatzeko jokabide kodean zehaztutako 
argibideak.  

Ebaluazio txostenak Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordeari bidaliko zaizkio; 
horrek dagokion behin-behineko adjudikazio proposamena aurkeztuko dio Ikerketako 
errektoreordeari, eta errektoreordeak argitaratu eta dagokion erabakia hartuko du. 

11.4. Alderdi hauek hartuko dira kontutan laguntzak adjudikatzerakoan: 

 

Irizpidea Puntuazioa 

1. Espediente akademikoko batez besteko nota haztatua 40 puntu 

http://www.ikerkuntza.ehu.es/�
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2. Doktorego tesirako proiektuaren interes zientifikoa eta 
kalitatea, horren finantziazio egokia barne 20 puntu 

3. Eskatzailearen esperientzia eta curriculuma  17 puntu 

4. Doktorego tesiaren zuzendariaren curriculum vitaea, 
doktorego tesien zuzendaritzan duen esperientzia eta 
ikerketa proiektu aktiboetan izan dituen parte-hartzeak 

20 puntu 

5. Bikaintasuneranzko aipamena duen doktorego programa 
batean izena emanda egotea 3 puntu 

GUZTIRA 100 

Bikaina (91-100), Ona (75-90), Onargarria (55-74), Zalantzazkoa (25-54) Eskasa 
(0-24) 

Ebaluazioaren emaitza ezagutza arloen arabera normalizatuko da. 

Espainiako unibertsitate sistematik at lortutako espedienteen kasuan, aipatutako 
1. irizpidean 10eko balioa aplikatuko da. 

12. artikulua. ERABAKIA 

12.1. Ikerketa, Garapen eta Berrikuntza Batzordeak (IGBB) behin-behineko erabaki 
proposamena egingo du, interesdunei jakinaraziko zaiena.  

Interesdunak 10 eguneko epea izango du, gehienez, bere onarpena, ukoa edo egoki 
iruditzen zaizkion alegazioak adierazteko. 

Aipatu epean alegaziorik edo ukorik jaso ezean, proposamenak onartutzat joko dira 
eta alegatzeko eskubidea bertan behera geratuko da.  

Epe hori igarota, IGBBk aurkeztutako alegazioak aztertuko ditu eta Ikerketako 
Errektoreordetzari behin betiko erabaki proposamena igorriko dio. 

Behin betiko erabaki proposamena oinarri harturik, Ikerketako errektoreordeak 
emateko edo ukatzeko behin betiko erabakia emango du argitara, interesdunei 
jakinaraziko zaiena. 

12.2. Honako erabaki honek administrazio bidea agortzen du eta bere aurka 
ondoko inpugnazio erak jarri ahal izango dira, baina, inola ere, aldi berean: 

a) Aldez aurretik, aukerako berraztertzeko errekurtsoa jarri ahal izango da 
hilabeteko epean, erabakia jakinarazi eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, 
erabakia argitara eman duen organoaren aurrean.  

Administrazio errekurtso hau jarriz gero, ustez ezetsita ulertuko da baldin eta berori 
jarri eta hilabeteko epean errekurtsoaren berariazko erabakirik hartzen ez bada, 
eta, kasu horretan, hurrengo pasartean adierazitako bide judiziala aukeran egongo 
da.  

Kasu horretan, administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkezteko 6 hilabete egongo 
dira, aukerako berraztertzeko errekurtsoaren balizko ezespena gertatzen den 
egunaren biharamunetik hasita (Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta 
Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen 116. 
eta 117. Artikuluak, eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen 
uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 46. artikulua). 
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b) Zuzenean administrazioarekiko auzi errekurtsoa, administrazioarekiko auzien 
Bilboko epaitegietan, erabakiaren jakinarazpena jasotzen den egunaren 
biharamunetik hasi eta 2 hilabeteko epean (Administrazioarekiko Auzien 
Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.3 eta 
46. artikuluak). 

12.3. Deialdi hau argitaratzen denetik sei hilabete igaro eta iragarki tauletan 
laguntzen adjudikazio erabakirik argitaratzen ez bada, interesdunek ezetsitzat har 
dezakete beren eskaera, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio 
Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legearen 44.1 artikuluak dioen 
moduan. 

13. artikulua. LAGUNTZEN ADJUDIKAZIOA  
13.1. Laguntzen adjudikaziodunek honako dokumentazio hau aurkeztu beharko dute 
Ikerketako Errektoreordetzan, 12.1 puntuan adierazitako adjudikazio jakinarazpena 
jaso eta hurrengo hamar egunetan: 

a) Laguntzen onuradun gisa dagozkion betebeharrak onartzen dituela dioen 
dokumentua, tesiaren zuzendariaren oniritziarekin. 

b) Identifikazio fitxa, datu pertsonalak, bankukoak, eta Gizarte Segurantzako 
afiliazio zenbakia dituena. 

c) Zinpeko aitorpena, esanez beka jaso ahal izateko bateraezintasun egoeran ez 
dagoela edo aurretik bekarik jaso duen ala ez. 

d) UPV/EHUko doktorego programaren batean izena eman duela ziurtatzen duen 
dokumentua. 

e) Inkorporazio ziurtagiria. 

Eskaera egiteko unean doktorego programaren batean izena emanda egon ez diren 
hautagaientzat, dagokion matrikula egin deneko datatik hasita zenbatuko da lehenago 
adierazitako epea. 

Eskatutako dokumentuak epe barruan aurkezten ez badira, diru-laguntzari uko egiten 
zaiola ulertuko da. 

13.2. Onuradunek aurreko puntuan zehaztutako dokumentu guztiak aurkezten 
dituzteneko hilabetea amaitu eta hurrengo hilabeteko lehenengo lanegunean sartuko 
dira bekadunak dagokien sailean edo institutuan, eta alta emango dute Gizarte 
Segurantzan. Dokumentu horiek aurkezteko epea amaitu eta bi hilabetera, onuraduna 
laguntzarako adskribitutako sailean/institutuan ez bada hasten, bekari uko egin diola 
ulertuko da. 

13.3. Salbuespenezko eta behar bezala justifikatutako kasuetan, Ikerketako 
errektoreordeak baimena eman dezake hasteko eguna gehienez sei hilabete 
atzeratzeko. Dena den, data atzeratu nahi bada, hasiera batean ezarritako lanean 
hasteko hilabeteko epearen barruan egin beharko da eskaera. 

13.4. Eskaerak ebaluatzerakoan aintzat hartu diren baldintzen inguruko aldaketaren 
bat egonez gero, eten egingo da alta emateko izapidea eta, behar izanez gero, beka 
indargabetu egingo da, aurrez interesdunari entzun ondoren. 

 
 

14. artikulua. BATERAEZINTASUNEN ARAUBIDEA 
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14.1. Laguntzak ez dakar kontratu harreman egonkorrik adjudikaziodunaren eta 
UPV/EHUren artean, eta dagoen lotura laguntza erabiltzeko epearen amaieran etengo 
da

14.2. Deialdi honen kargura finantzatutako kontratuak ez dira bateragarriak 
kontratatutako ikertzaileek eduki ditzaketen lan kontratuekin, edo soldata izaera duen 
edozein diru-kopuru jasotzearekin.  

. Laguntza, gainera, bateraezina da ordu arduraldiren bat dakarren beste edozein 
laguntza edo bekarekin. Dena den, baimenduta egongo da onuradunak mintegietara, 
bileretara edo jardunaldi zientifikoetara joateko lortzen dituen laguntzak jasotzea. Tesi 
zuzendariek edo beren baitan laguntzen onuradunak hartzen dituzten sailek edo 
institutuek Ikerketarako Zuzendaritzari jakinarazi beharko diote egon litekeen edozein 
bateraezintasun, horren berri izan ostean. 

Alabaina, deialdi honen kargura finantzatutako praktika kontratuak bateragarriak 
izango dira arduraldi partzialeko irakasleen ordezkapenerako kontratuekin (gehienez 
4 ordu). 

15. artikulua. UKOAK, BAJAK ETA LAGUNTZEN AMAIERA  
15.1. Onuradunen artean gerta litezkeen uko egiteak, bajak eta prestakuntza bidean 
dauden ikertzaileen gainerako gorabeherak UPV/EHUko Ikerketako Errektoreordetzari 
jakinarazi beharko dizkio tutoreak edo/eta onuradunak, gorabehera gertatu eta hiru 
eguneko epean, kasuan kasuko justifikazio dokumentazioarekin batera. 

15.2. Praktika aldiko kontratuak irauten duen bitartean, kontratua langileen 
estatutuaren 45. eta 46. artikuluetan aurreikusten diren arrazoiengatik eteten bada, ez 
da horregatik laguntzen iraupena luzatuko. 

16. artikulua. SEGIMENDUA  
16.1. Onuradunek laguntzaren erabiltzeko beharko liratekeen txosten, inprimaki eta 
gainerako dokumentu guztiak bete beharko dituzte; hain zuzen ere, Ikerketako 
Errektoreordetzak edo/eta deialdi honen kudeaketan laguntzen duten gainerako sailek 
edo zerbitzuek eskaturikoak. 

16.2. Oro har, dokumentu horiek deialdi honetarako argitaratzen diren ereduen 
arabera beteko dira. Gutxienez urteko jarraipen txosten bat aurkeztu beharko da, eta 
fase bakoitzeko (doktoratu aurreko fasea eta praktika aldiko kontratuaren fasea) 
azken txosten bat ere bai. 

17. artikulua. BEKADUN IZAERA GALTZEKO ZIOAK 

17.1. Bekadunak bekadun izateari utziko dio, hauetako arrazoiren batengatik: 

a)  Uko egitea. 

b)  Beka erabiltzeko epea amaitzea. 

c)  Beka ezeztatu izana, betebeharrak ez egiteagatik, beka ematerakoan 
kontuan hartu ziren baldintzak aldatzeagatik edo tesi zuzendariak kontrako 
txostena emateagatik, aurreko puntuaren arabera. 

d)  Bateraezintasunen bat sortzea. 

e)  Laguntzarako aurrekontu krediturik ez egotea. 

f)  UPV/EHUko ikasle izateari uztea. 

g)  Doktore titulua emandako laguntzaren indarraldian lortzen bada, laguntza 
baliatu ahal izango da bekaren edo kontratuaren fasea amaitu arte. Bekaren 
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fasean doktorego titulua lortuz gero, ez da inola ere praktikako kontratuaren 
fasera iragango.  

17.2. Urratze-espedientea ireki egingo da c) eta d) ataletan adierazitako egoerak 
gertatzen badira eta, espedientea ebatzita, interesdunari entzun ondoren, emandako 
laguntza osorik edo zati batean baliogabe liteke, eta aplikagarriak diren irizpideen 
araberako diru-kopurua gehi legozkiokeen atzeratutako interesekin batera itzuli 
beharra legoke; hori guztia Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko 
Legearen testu bateginean zehaztutakoari jarraituz. 

17.3. Egiaztatuko balitz datuak aldatu, ezkutatu zein manipulatu egin direla, edo 
laguntza ematean betetzen ziren baldintzak ez direla dagoeneko betetzen, UPV/EHUri 
itzuli beharko litzaioke jasotako diru-kopurua gehi kopuru horri legez legozkiokeen 
interesak; hori guztia, aplika daitezkeen prozeduren ondoriozko erantzukizunak 
ezertan ere ukitu barik. 

AZKEN XEDAPENAK 

Lehenengoa. Interesdunak deialdiaren eta bere oinarrien eta deialditik erator 
litezkeen administrazio ekintza guztien aurka egin dezake Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 
30/1992 Legean eta Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen Legean 
zehaztutako epe eta eran. 

Bigarrena: Ikerketako Errektoreordetzaren web orrialdean eta UPV/EHUko iragarki 
tauletan argitaratzen den egunean sartuko da indarrean deialdi hau. Horrez gain, eta 
deialdia ahalik eta gehien zabal dadin, UPV/EHUren web orrialdean ere argitaratuko 
da. 

 

 

Leioa, 2012ko maiatzaren 16a. 
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