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JARDUERAREN DATUAK
Programa teorikoa: Prestakuntza-planak ikerketa-metodologiaren gainean dituen prestakuntza-jarduera arautuak definitzea (ikastaroak, masterrak, eta abar), hain zuzen ere, alor hauetakoak: osasuna, informazioa jasotzeko iturriak eta bideak, informazioa lantzeko bideak, jasotako informazioaren azterketa, osasun-ikerketaren alde etikoak eta emaitzak jakinarazteko teknikaka. (Jarduera bakoitzeko, ale bat erabili)
Programa praktikoa: Prestakuntza-planak jaso eta trebakuntza teorikoaren osagarriak diren prestakuntza-jarduera arautu gabeak definitzea (egonaldiak, jardunaldiak, ikerketa-proiektuak, bilkurak). (Jarduerako ale bat erabili)
8.2.1.3144.1.471865.466488
Prestakuntza planaren datuetarako inprimakia
28/03/2011
Plan de formación de BECAS INVESTIGADORES en euskera.
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