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II. ERANSKINA

OSASUN-PRESTAKUNTZA ESPEZIALIZATUKO TUTOREAK BERRAKREDITATZEKO 
DEIALDIAREN OINARRIAK

Lehenengo oinarria.– Xedea.

Deialdi honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoan osasun-prestakuntza espezializatuko 
tutoreak berrakreditatzea.

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza arduratuko da prozedura 
honetaz, eskabideak izapidetzeaz eta ebazteaz.

Bigarren oinarria.– Eskatzaileen betekizunak.

1.– Berrakreditatzeko deialdi honetan parte hartu ahal izango dute osasun-prestakuntza espe-
zializatuko tutoretza nagusiaren funtzioak betetzeko akreditatuak izan diren pertsonek, martxoaren 
6ko 34/2012 Dekretuan xedatutakoaren arabera (EAEko osasun-prestakuntza espezializatuko 
sistema antolamenduari buruzkoa), baldin eta azken hamabi (12) hilabeteetan egoiliarrak tutore-
tzapean izan badituzte, tutoretza-lanak egiten jarraitu nahi badute eta dagokion akreditazioaren 
ebazpenean adierazitako baldintza guztiak betetzen badituzte, eta iraungi bada haien akredi-
tazio-ebazpenean adierazitako indarraldia.

Hirugarren oinarria.– Eskabideak aurkezteko modua eta epea.

1.– Epea.

Eskabideak aurkezteko epea Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendari-
tzako Irakaskuntza eta Lanbide Garapeneko Zerbitzuak komunikazioa egin eta hurrengo egunean 
hasiko da. Komunikazio horren bidez, 2022an iraungiko diren akreditazioak dituzten tutoreei horren 
berri emango zaie. Jakinarazpen hori akreditazioak iraungi baino bost hilabete lehenago egingo 
da, gutxienez.

Eskabideak aurkezteko epea akreditazioaren muga-egunaren aurreko hilaren egun berean 
amaituko da.

2.– Aurkezteko modua.

2.1.– Eskabide-eredua.

Berrakreditatzeko eskabidea ebazpen honen IV. eranskinean agertzen den ereduaren arabera 
aurkeztuko da.

2.2.– Aurkezteko lekua.

Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko dira, Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan 
eskuragarri dagoen formulario normalizatuaren bidez (https://www.euskadi.eus/egoitza-elektronikoa), 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14. arti-
kuluan eta Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaren 28. artikuluaren 
lehenengo paragrafoan ezarritakoaren arabera.

Eskatzaileek nahi duten hizkuntza ofizialean aurkeztu ahal izango dituzte eskabidea eta horri 
erantsi beharreko gainerako agiriak. Halaber, eskabidearen ondoriozko jarduketetan, eta proze-
dura osoan, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euskararen Erabilera Normalizatzeko 
azaroaren 24ko 10/1982 Oinarrizko Legearen 6.1 artikuluak ezartzen duen moduan.
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2.3.– Eskabidearekin batera aurkeztu beharreko agiriak.

Eskabide-agiri normalizatuarekin batera, agiri hauek aurkeztu behar dira:

a) Hasierako akreditazioa lortu zuenetik arlo beretan lortutako merezimenduen curriculuma 
(egokitzat jotzen diren agiri edo ziurtagiriekin batera).

b) Garatutako tutoretza-jardueren memoria (gida bat jarriko da interesdunen eskura, Osasun 
Sailaren interneteko webgunean, osasun-prestakuntza espezializatuari dagokion atalean).

c) Tutoretza-helburuen proiektua (hobekuntza-plana).

2.4.– Eskabideak zuzentzea.

Eskabideak ez badaude behar bezala beteta edo haiekin batera ez bada adierazitako doku-
mentazio guztia aurkezten, eskatzaileari hamar egun balioduneko epea emango zaio akatsa 
zuzentzeko edo behar diren dokumentuak aurkezteko. Hori egin ezean, eskabidean atzera egin 
duela ulertuko da.

Laugarren oinarria.– Eskabideen balorazioa.

Balorazio-batzorde batek aztertuko du eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioa. Plangintza, 
Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak izendatuko ditu kideak, eta honako hauek 
osatuko dute: berrakreditaziorako hautagaiak aurkezten diren irakaskuntza-zentro edo -unita-
teetako ikasketa-buruek, zentro edo unitate horietako irakaskuntza-batzordeko kide diren tutore 
akreditatuek, eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoko eta Plangintza, Antolamendu 
eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzako ordezkariek, gehienez ere, 7 kidek.

Balorazio Batzordeak izangaiek aurkeztutako dokumentazioa aztertuko du, eta berrakredita-
tzeko irizpideen mantentzea eta hobekuntza ebaluatuko du, akreditazio-prozedurako baremo bera 
erabiliz, baina itemen eskakizun-maila eta pisua aldatuz, memoria curriculuma baino gehiago 
balora dadin.

Gainera, Osasun Saileko Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak 
urtero egiten dituen inkestetan adierazitako kalitate-ebaluazioen eta egoiliarren balorazioen emai-
tzak hartuko dira kontuan, eta, prozedura amaituta, ebazpen-proposamena egingo du.

Bosgarren oinarria.– Ebazpena.

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzak ebazpen arrazoitua eta 
espresua emango du, eskatutako berrakreditazioa onartzeko edo ukatzeko, hiru hilabeteko epean, 
eskaera aurkezten den egunetik zenbatzen hasita. Epe horren zenbaketa eten egingo da, interes-
dunek eskabideak zuzentzeko eta hobetzeko eskatzen duten epean.

Ebazpena eskatzaileari jakinaraziko zaio, eta irakaskuntza-zentro edo -unitatearen erakunde 
titularraren zuzendaritza-organoari eta dagokion irakaskuntza-batzordeari ere bai.

Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritzaren ebazpenaren aurka, 
interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Osasuneko sailburuordeari, 
hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluan eta hurren-
goetan ezarritakoaren arabera.

Aurreko akreditazioaren indarraldia amaitu aurretik berrakreditazioa lortu duten tutoreek ordura 
arteko izendapenari eutsiko diote.
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Seigarren oinarria.– Datu pertsonalen babesari buruzko informazio-klausula.

Jakinarazten da datu pertsonalak «Irakaskuntza eta garapen profesionala» izeneko trata-
mendu-jarduerarako erabiliko direla, hauei jarraikiz: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren  
2016ko apirilaren 27ko (EB) 2016/679 Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari eta datu 
horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (Datuak Babesteko 
Erregelamendu Orokorra); Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko aben-
duaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, eta datuen babesaren alorrean indarrean dauden gainerako 
arauak. Ezaugarri hauek ditu tratamenduak:

Arduraduna: Osasun Saila; Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza.

Xedea: osasun-prestakuntza espezializatua emateko tutoreak akreditatzeko eta berrakre-
ditatzeko prozeduraren eskaerak kudeatzea eta prozedurari jarraipena egitea (Osasun Sailak 
egindako deialdia).

Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren mesedetan zein tratamendua-
ren arduradunari esleitutako ahal publikoak gauzatzean egindako zeregina betetzeko (Lanbide 
Sanitarioen Antolamenduari buruzko azaroaren 21eko 44/2003 Legea).

Hartzaileak: gaiaren gaineko eskumena duten administrazio publikoei jakinarazi ahal izango 
zaizkie datu pertsonalak.

Eskubideak: zure datuetara irispidea izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko eskubidea 
duzu, baita datuen tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko ere, informazio gehigarrian 
adierazten den moduan.

Informazio gehigarria: web helbide honetan aurkitu ahal izango duzu datu pertsonalen babe-
sari buruzko informazio gehiago: https://www.euskadi.eus/tratamendu-jardueren-erregistroa-tje/
web01-aprat/eu/eu/contenidos/informacion/rat/eu_def/adjuntos/0893_eu.html

https://www.euskadi.eus/tratamendu-jardueren-erregistroa-tje/web01-aprat/eu/eu/contenidos/informacion/rat/eu_def/adjuntos/0893_eu.html
https://www.euskadi.eus/tratamendu-jardueren-erregistroa-tje/web01-aprat/eu/eu/contenidos/informacion/rat/eu_def/adjuntos/0893_eu.html


III. ERANSKINA 

EGOITZA-SISTEMAREN BIDEZ OSASUN-ZIENTZIETAKO PRESTAKUNTZA 
ESPEZIALIZATUAN TUTORE IZATEKO AKREDITAZIO-ESKAERA

DATU PERTSONALAK 

 Abizenak          Izena        Sexua         

 Jaiotze-data        

 IFZ        Telefonoa       

 Helbidea        

 e-maila        

 Herria         Probintzia          PK        

ZEIN IRAKASKUNTZA-UNITATETARAKO ESKATZEN DEN TUTORE GISA AKREDITATZEKO

     

 ESPEZIALITATEA 

       

 DATU PROFESIONALAK  

 Lantokia         

 Herria          Probintzia         

 ERANSTEN DUEN DOKUMENTAZIOA 

  Curriculuma  

  Osasun-zientzietako espezialistaren tituluaren kopia 

  Emandako zerbitzuen egiaztagiria 

  Tutoretza-helburuen proiektua 

 Azken 5 urteetan familia- eta komunitate-erizaintzaren arloko ikerketa eta/edo komunikazio zientifikoko proiektu 
 batean parte hartu izana egiaztatzen duen agiria (familia- eta komunitate-erizaintza espezialitatean tutore gisa 
akreditatu nahi dutenentzat) 

ESKATZEN DU: 

2021eko abenduaren 17ko Ebazpenaren bidez egindako deialdian ezarritako baldintzak onarturik, 
egoitza-sistemaren bidez osasun-zientzietako prestakuntza espezializatuan tutore izateko akreditazio-
eskaera onartzea eta akreditazioa ematea.  

Tokia eta data: 

Eskatzailearen sinadura 
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PLANGINTZA, ANTOLAMENDU ETA EBALUAZIO SANITARIOKO ZUZENDARITZA 

Datu pertsonalen babesari buruzko informazio-klausula. 

Jakinarazten da datu pertsonalak «Irakaskuntza eta garapen profesionala» izeneko tratamendu-
jarduerarako erabiliko direla, hauei jarraikiz: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko 
apirilaren 27ko (EB) 2016/679 Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien 
zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (Datuak Babesteko 
Erregelamendu Orokorra); Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, eta datuen babesaren alorrean indarrean dauden gainerako 
arauak. Ezaugarri hauek ditu tratamenduak: 

Arduraduna: Osasun Saila; Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. 

Xedea: osasun-prestakuntza espezializatua emateko tutoreak akreditatzeko eta berrakreditatzeko 
prozeduraren eskaerak kudeatzea eta prozedurari jarraipena egitea (Osasun Sailak egindako deialdia). 

Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren mesedetan zein tratamenduaren 
arduradunari esleitutako ahal publikoak gauzatzean egindako zeregina betetzeko (Lanbide Sanitarioen 
Antolamenduari buruzko azaroaren 21eko 44/2003 Legea). 

Hartzaileak: gaiaren gaineko eskumena duten administrazio publikoei jakinarazi ahal izango zaizkie 
datu pertsonalak. 

Eskubideak: zure datuetara irispidea izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko eskubidea duzu, 
baita datuen tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko ere, informazio gehigarrian adierazten 
den moduan. 

Informazio gehigarria: web helbide honetan aurkitu ahal izango duzu datu pertsonalen babesari 
buruzko informazio gehiago: 

https://www.euskadi.eus/tratamendu-jardueren-erregistroa-tje/web01-
aprat/eu/eu/contenidos/informacion/rat/eu_def/adjuntos/0893_eu.html 
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IV. ERANSKINA 

EGOITZA-SISTEMAREN BIDEZ OSASUN-ZIENTZIETAKO PRESTAKUNTZA 
ESPEZIALIZATUAN TUTORE IZATEKO BERRAKREDITAZIO-ESKAERA

DATU PERTSONALAK 

 Abizenak          Izena         Sexua        

 Jaiotze-data        

 IFZ        Telefonoa       

 Helbidea        

 e-maila        

 Herria         Probintzia          PK        

ZEIN IRAKASKUNTZA-UNITATETARAKO ESKATZEN DEN TUTORE GISA BERRAKREDITATZEKO

     

 ESPEZIALITATEA 

       

 DATU PROFESIONALAK 

 Lantokia        

 Herria         Probintzia         

ERANSTEN DUEN DOKUMENTAZIOA 

  Gaurkotutako curriculuma 

  Egindako tutoretza-jarduerei buruzko txostena 

  Tutoretza-helburuen proiektua (hobekuntza-plana) 

ESKATZEN DU 

2021eko abenduaren 17ko Ebazpenaren bidez egindako deialdian ezarritako baldintzak onarturik, 
egoitza-sistemaren bidez osasun-zientzietako prestakuntza espezializatuan tutore izateko 
berrakreditazio-eskaera onartzea eta berrakreditazioa ematea. 

Tokia eta data: 

Eskatzailearen sinadura 
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PLANGINTZA, ANTOLAMENDU ETA EBALUAZIO SANITARIOKO ZUZENDARITZA 

Datu pertsonalen babesari buruzko informazio-klausula. 

Jakinarazten da datu pertsonalak «Irakaskuntza eta garapen profesionala» izeneko tratamendu-
jarduerarako erabiliko direla, hauei jarraikiz: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko 
apirilaren 27ko (EB) 2016/679 Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien 
zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (Datuak Babesteko 
Erregelamendu Orokorra); Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 
abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa, eta datuen babesaren alorrean indarrean dauden gainerako 
arauak. Ezaugarri hauek ditu tratamenduak: 

Arduraduna: Osasun Saila; Plangintza, Antolamendu eta Ebaluazio Sanitarioko Zuzendaritza. 

Xedea: osasun-prestakuntza espezializatua emateko tutoreak akreditatzeko eta berrakreditatzeko 
prozeduraren eskaerak kudeatzea eta prozedurari jarraipena egitea (Osasun Sailak egindako deialdia). 

Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren mesedetan zein tratamenduaren 
arduradunari esleitutako ahal publikoak gauzatzean egindako zeregina betetzeko (Lanbide Sanitarioen 
Antolamenduari buruzko azaroaren 21eko 44/2003 Legea). 

Hartzaileak: gaiaren gaineko eskumena duten administrazio publikoei jakinarazi ahal izango zaizkie 
datu pertsonalak. 

Eskubideak: zure datuetara irispidea izateko, datuak zuzentzeko eta ezerezteko eskubidea duzu, 
baita datuen tratamendua mugatzeko nahiz haren aurka egiteko ere, informazio gehigarrian adierazten 
den moduan. 

Informazio gehigarria: web helbide honetan aurkitu ahal izango duzu datu pertsonalen babesari 
buruzko informazio gehiago:  

https://www.euskadi.eus/tratamendu-jardueren-erregistroa-tje/web01-
aprat/eu/eu/contenidos/informacion/rat/eu_def/adjuntos/0893_eu.html 
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