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EBAZPENA, 2019KO MAIATZAREN 15EKOA, HEZKUNTZA SAILEKO LANGILEAK 

KUDEATZEKO ZUZENDARIARENA. EBAZPEN HONEN XEDEA DA, LANBIDE HEZIKETARI 

APLIKATUTAKO IKERKETA ETA BERRIKUNTZAKO EUSKAL AUTONOMIA 

ERKIDEGOKO ZENTROAN (TKNIKA) ZENBAIT LANPOSTU BETETZEKO DEIALDIA 

EGITEA, 2019/2020 IKASTURTEAN ZEHAR ZERBITZUAK EMATEKO. 

 

Deialdi honen xedea da  Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntzako Euskal Autonomia 

Erkidegoko Zentroan (TKNIKA) zenbait lanpostu betetzea 2019/2020 ikasturtean zehar, Teknologiaren eta 

Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzak eskatua. 

 

Lanpostuak betetzeko aparteko eratzat taxutu da zerbitzu-eginkizuna. Honako hauetan arautzen da: 

uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 54. artikuluan (6/1989 Legea, uztailaren 6koa, Euskal Funtzio Publikoari 

buruzkoa) eta uztailaren 6ko 185/2010 Dekretuko 12. artikuluan (185/2010 Dekretua, uztailaren 6koa, 

Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasleen lan baldintzak onartzen dituen hitzarmena 

onartzen duena). 

 

Lan-kontratua duten langileei dagokionez, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko Legearen 

testu bategina onesten duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuak, 83. artikuluan ezartzen 

duenez, lan-kontratudun langileak lekuz mugitu eta lanpostuak betetzerakoan, aplikatzekoak diren hitzarmen 

kolektiboetan ezarritakoa izango da oinarri, eta, horrelakorik ezean, karrerako funtzionarioak lekuz 

mugitzeko eta lanpostuak betetzeko sistema hartuko da aintzakotzat. 

 

Horregatik, egokitzat jotzen da lan-kontratudun langileek lanpostuak betetzeko deialdi honetan parte hartu 

ahal izatea behin-behineko esleipenaren figuraz, zeina zerbitzu-eginkizunen sistemaren antzekoa baita. 

 

Horren arabera, betiere Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 

79/2017 Dekretuaren 10. artikuluan xedatutakoa kontuan hartuta, honako hau 

 

 

EBAZTEN DUT: 

 

Lehena.- Deialdiaren xedea. 

 

Lanbide Heziketari Aplikatutako Ikerketa eta Berrikuntzako Euskal Autonomia Erkidegoko Zentroan 

(TKNIKA) lanpostu hauek betetzea, 2019/2020 ikasturterako. Deialdi honen xedea da: 

 

a) Enpresei zerbitzuak emateko proiektuaren dinamizatzailea  

b) Ikerketa eta berriztapen aplikatuaren proiektuak nazioarteko bihurtzeko dinamizatzailea  

c) Konplexutasuna eta etengabeko hobekuntza kudeatzeko proiektuaren dinamizatzailea  

d) Nazioarteko proiektuen eta beren finantza kudeaketaren dinamizatzailea 

e) Antolaketa adimentsu batean baliabideak kudeatzeko dinamizatzailea 

f) Erakunde adimentsu batean pertsonengan gertatzen den aldaketa kudeatzeko proiektuaren 

dinamizatzailea 

g) Ekimen ekintzailearen dinamizatzailea- “urratsbat “ programa 

 

h) Funtzionarioen kasuan, eta praktiketako funtzionarioen kasuan, zerbitzu-eginkizunean beteko dira 

lanpostuak. 

 

i) Lan-kontratudun langileen kasuan, behin-behineko esleipenaz beteko dira. 

 

Bigarrena.- Eskakizunak, bazterketak eta uko egiteak. 

 

a) Karrerako funtzionarioa izatea, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko 

irakaskuntzan, dagokion kidegoan, eskatutako lanpostuaren arabera. 

 

b) Aipatutako mailetako lan-kontratu finkoa duten irakasleek ere parte hartu ahal izango dute. 
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c) Orobat parte hartu ahal izango dute praktiketako eta bitarteko funtzionarioek, baina lehentasuna 

izango dute karrerako funtzionarioek nahiz lan-kontratu finkoa duten langileek. 

 

d) Eskaera aurkezten denean, Hezkuntza Sailaren menpeko ikastetxe publiko batean zerbitzu aktiboko 

egoeran, edo postuaren erreserba dakarren egoera administratiboren batean egotea, eginkizun 

gabetzea izan ezik. 

 

e) Era berean, parte hartu ahal izango dute, deialdi honen bidez zerbitzu aktibora itzuliz, zerbitzu 

berezietakoek eta  borondatezko eszedentzia egoeran daudenek, beti ere egoera horretan egoteko 

gutxieneko epea bete baldin badute. 

 

f) Ebazpen hau argitaratu den egunera bitarte, deialdi honetan deitutakoez, 2019/2020 ikasturterako, 

bestelako lanpostu baterako izendatua ez izana zerbitzu-eginkizunean edo behin-behineko 

esleipenaz. 

 

g) Lanpostu bakoitzeko gainontzeko betekizunak Eranskinetan daude jasota. 

 

h) Deialdi honetatik kanpo geratzen dira 2019/2020 ikasturterako IRALE programarako liberatuta 

egongo direnak. 

 

i) Aurreko ikasturteetan esleitutako zerbitzu-eginkizuna edo behin-behineko esleipena 2019/2020 

ikasturterako luzatzeari uko egin dioten pertsonek, ezingo dute ukoaren xede den lanpostua 

aukeratu. 

 

j) Behin zerbitzu-eginkizuna edo behin-behineko esleipena esleituta, ezingo zaio hari uko egin, 

deialdi honen xede den ikasturtea bukatu arte. 

 

Hirugarrena.- Eskabideak formalizatu, dokumentazioa eta aurkezteko epeak. 

 

a) Eskabidea formalizatu 

 

Izangaiek beren eskabidea egin beharko dute Hezkuntza Sailaren webgunean argitaratutako eredu 

ofizialean. 

 

Eskabidea Hezkuntza Saileko Langileak Kudeatzeko zuzendariari bidali beharko zaio. 

 

Eskabideak ondoko lekuetan aurkeztu ahalko dira: 

 

- Hezkuntza Sailaren Lurralde-ordezkaritzetan. 

- Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 

16.4 artikuluan adierazitako erregistroetako edozeinetan. 

b) Epea 

Eskaerak aurkezteko epea 2019ko  maiatzaren 23an bukatuko da, egun hori barne.  

Eskariak lehentasun-irizpideei jarraituta ordenatuta egongo dira. Lanpostu bakoitza banan-banan 

eskatu beharko da, lanpostuaren destinoa zehaztuta. 

 

 

c) Eskabidearekin batera nahitaez aurkeztu beharreko dokumentazioa eta aurkezteko epea. 

 

Eskabideak ondokoarekin batera aurkeztu beharko dira: 

 

- Eskatutako betekizun espezifikoak: Haiek egiaztatzeko dokumentazioa (kopia 

konpultsatua). 

Administrazioaren eskura ez daudenak alegatu egin beharko dira, eta esandako ziurtagiri bidez 

aurkeztu. 
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- Adierazitako merezimenduak: Egiaztagiri ofizialak (originalak edo kopia konpultsatuak), 

Eranskinetan aurreikusitakoaren arabera.  

Administrazioaren eskura daudenak alegatu egin beharko dira, eta gainerakoak esandako 

ziurtagiri bidez aurkeztu.  

 

Eskabidearekin batera aurkeztu ez diren merezimenduak ez dira baloratuko, ezta 

dokumentazioan jaso arren behar bezala egiaztatu ez direnak ere. 

 

- Memoria: Hautagaiek bete beharreko funtzioei eta lanari buruzko memoria bat aurkeztu 

beharko dute. III. Eranskinean ezarritako formatua erabili beharko da (gehienez 3 orri, alde 

batetik). 

 

Laugarrena.- Balorazio-baremoa. 

 

a) Izangaien merezimenduak, eta baita memoria ere, deialdi honen Eranskinetan ezarritako balorazio-

irizpideen arabera puntuatuko dira. Ebazpen hau argitaratzeko datara bitarte gauzatu eta behar 

bezala egiaztatutako merezimenduak soilik izango dira baloragarriak. 

 

b) Memorian %50 gutxienez lortzea ezinbestekoa da. Lortzen ez dutenak prozesutik kanpo geratuko 

dira. 

 

c) Puntuazioaren guztizkoan berdinketarik gertatuz gero, honela ebatziko da, hurrenez hurren: 

baremoaren atal bakoitzeko puntuazio altuenari begiratuz eta atalek baremoan duten hurrenkera 

kontuan hartuz. 

 

Bosgarrena.- Balorazio-prozesuaren faseak: 

 

a) Egiaztatzea izangaiek betetzen dituztela lanpostuan eskatzen diren betekizunak. Egiaztapen hau 

Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzak  burutuko du. 

 

b) Memoriaren balorazioa: Memoriak baloratzeko batzorde bat eratuko da, TKNIKAko zuzendari 

exekutiboa, edo eskuordetzen duen pertsona, plangintza eta antolaketa zuzendaritzako teknikari bat 

eta teknologia eta ikaskuntza aurreratuen zuzendaritzako teknikari batek osatua. Batzorde ha 

Balorazio Batzodearen mende egongo da. 

 

c) Merizimenduen balorazioa: plangintza eta antolaketa eta teknologia eta ikaskuntza aurreratuen 

zuzendaritzei dagokien zerbitzuetan eta Hezkuntza Saileko zuzendaritzan egingo da balorazio hori. 

 

d) Ondoren, fase ezberdinen balorazioak Balorazio Batzorde Orokorraren esku jarriko dira. 

 

Seigarrena.- Balorazio Batzordea. 

 

a) Deialdi honetan eskatutako baldintzak betetzen dituzten eta dagokion epean eta moduan aurkeztu 

diren eskariak Balorazio Batzorde Teknikoak baloratuko ditu. Batzorde horretaz gain, bosgarren 

puntuan aipatutako zuzendaritzek, bakoitza bere eremuan, ere baloratuko dituzte eskariak. 

 

b) Bosgarren puntuan aipatutako batzorde teknikoaz gain, balorazio batzorde orokorra sortuko da, 

ebazpenaren proposamena egiteko helburuarekin eta hurrengo kideek osatuko dute: 

 

 Lehendakaria: 

 

Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen zuzendaria, edo hark eskuordetutako pertsona. 

 

 Batzordekideak: 

 

TKNIKAKO zuzendari exekutiboa edo hark eskuordetutako pertsona.  

 

Planifikazio eta Antolaketa Zuzendaritzako teknikari bat. 
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Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritzako teknikari bat. 

 Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzako teknikari bat 

 

 Idazkaria: 

 

Langileak Kudeatzeko Zuzendaritzako teknikari bat, hitzarekin baina botorik gabe. 

 

 

c) Adituak diren aholkulari teknikoak izan ahalko ditu Balorazio Batzordeak memoriak baloratzeko 

aipatutako batzordeak zehaztutako irizpideen arabera. Aholkulariok beren espezialitate teknikoak 

lantzera mugatuko dira, eta arlo horiei dagokienean soilik lan egingo dute Balorazio 

Batzordearekin. 

 

d) Era berean, sektorean ordezkapen nahikoa duen sindikatu bakoitzeko ordezkari bat izango da 

Balioespen Batzordean, hitzarekin baina botorik gabe. 

 

Zazpigarrena.- Ebazpena. 

 

a) Behin-behineko ebazpena eta erreklamazioak. 

 

Balorazio-prozesua egin ondoren, Balorazio Batzordearen Lehendakariak, Langileak Kudeatzeko 

zuzendariari bidaliko dio deialdi honen ebazpenaren proposamena, azken honek deialdiaren Behin-

behineko Ebazpena eman dezan. Bertan, onartu eta baztertutako izangaiak azalduko dira; era 

berean, izangai bakoitzari emandako puntuazio osoa eta atalkakoa ere azalduko dira. 

 

Behin-behineko Ebazpena Hezkuntzako webgunean argitaratuko da. 

 

Hiru egun balioduneko epea izango da erreklamazioak egiteko. 

 

a) Behin betiko ebazpena. 

 

Izan daitezkeen erreklamazioak aztertu ondoren edo erreklamaziorik ez balego, Langileak 

Kudeatzeko zuzendariak jakitera emango du aukeratutako hautagaien behin betiko ebazpena,. 

Bertan, hautagai bakoitzari emandako balorazioak azalduko dira, hautatutako eta baztertutako 

pertsonen azken zerrenda emango da, eta hutsik gera zitezkeen lanpostuak ere azalduko dira. 

Hautagaiek lanpostuetan eskatutako baldintza guztiak betetzen badituzte —barnean hartuta 

balorazio-baremoan eskatutako gutxieneko puntuazioa—, deitutako lanpostuak ezingo dira hutsik 

geratu. 

 

Behin-betiko Ebazpena Hezkuntzako webgunean argitaratuko da. 

 

Behin betiko Ebazpenaren kontra, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Administrazio eta 

Zerbitzuen sailburuordeari hilabeteko epean, ebazpen hau argitaratu eta biharamunetik aurrera. 

 

Zortzigarrena.- Izendapena eta luzapenak. 

 

a) Aukeratutako izangaiei 2019/2020 ikasturtearen amaierara arte emango zaie lanpostua, betiere 

ikasturtean zehar titularra berriro lanean hasten ez bada. 

 

a) Zerbitzu-eginkizunak ematea, betiere, plazak lekualdatze-lehiaketaren bidez ez betetzearen 

baldintzapean dago. 

 

b) Zerbitzu-eginkizunen esleipena edo behin-behineko esleipenak jaso dituztenek galdu egingo dituzte 

horiek, praktiketako funtzionario izendatzen badituzte eta ezin badute praktikak bete deialdi honen 

arabera esleitutako lanpostuan. 
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c) Hautatutako pertsona zerbitzu aktiboan egon beharrean beste administrazio-egoera batean egonez 

gero, zerbitzu-eginkizuna edo behin-behineko esleipena eskuratzeko lanera itzuli beharko du 

berehala, eta aldi berean esleituko zaio zerbitzu-eginkizuna edo behin-behineko esleipena. Ez badu 

hala egiten, eskubidea galduko du, eta hurrengo puntuazio handiena duen pertsona hautatuko da. 

 

d) Karrerako funtzionarioei zerbitzu-eginkizun bat emango zaie lanpostu horiek 2019/2020 

ikasturtearen amaierara arte betetzeko. 

e) Praktiketako funtzionarioei dagokienez, zerbitzu-eginkizun bat emateko, karrerako funtzionario 

izan beharko dute 2019/2020 ikasturtean. 

 

f) Lan-kontratudun langileen kasuan, lanpostu horiek betetzeko behin-behineko esleipenaren 

ebazpena emango da, 2019/2020 ikasturtearen amaierara arte. 

 

g) Halaber, ordezkapenetarako hautagaien zerrendetan izena emanda dauden langileak edo bitarteko 

langileak aukeratuz gero, lanpostu horretan izendatuko dira 2019/2020 ikasturtearen amaierara arte. 

 

h) Aldi hori igaro ondoren, Hezkuntza Administrazioak egindako ebaluazioa positiboa bada, 

Langileak Kudeatzeko zuzendariak izendapena luzatu ahal izango du hurrengo ikasturteetarako, 

horretarako ezarritako prozedurari jarraituz eta lekualdatze-lehiaketen bidez betetzen ez badira. 

 

Bederatzigarrena.- Ordezkoen zerrenda. 

 

a) Gutxieneko puntuazioa atera arren lanposturik lortu ez dutenak berariazko poltsa batean sartuko 

dira, puntuazioaren araberako zerrenda batean. Poltsa horren helburua hau izango da: ebazpena 

eman ondoren eta 2019ko abenduaren 31ra arte hutsik gera litezkeen alor horretako lanpostuak 

betetzea.  

 

b) Aldi baterako ordezkapenetarako Hezkuntza sailburuaren 2012ko abuztuaren 27ko Aginduak 19. 

artikuluan dioena hartuko da kontuan. Agindu horrek arautzen du EAEko unibertsitateaz aparteko 

herri-ikastetxeetako irakaspostuen aldi baterako beharrak estaltzeko hautagaien zerrenda nola 

kudeatu. 

 

Hamargarrena.- Ordainsariak. 

 

Hautatutako izangaiek jatorrizko kidegotik dagozkion ordainsariak izango dituzte, eta, horrez gain, 

beren eginkizunak betetzeagatik osagarri bat izango dute, Berritzeguneetako programa arduraduna 

jasotzen duenaren kopuru berekoa. 

 

Hamaikagarrena.- Lan-baldintzak. 

 

a) Hautatutakoek lanbide heziketari aplikatutako ikerketa eta berrikuntzako euskal autonomia 

erkidegoko zentroan (TKNIKA) ezarritako ordutegia eta egutegia bete beharko dute. Pertsona hauei 

aplikatuko zaie Hezkuntza Saileko irakasleen lan-baldintzen gaineko indarrean dagoen araudia. 

 

b) Hautatutakoek ezin izango dute parte hartu ordu-liberazioa behar duten euskalduntzeko ikastaro 

luzeetan. Halaber, ordu-liberazioa suposatzen duten bestelako ikastaroetan, parte hartu ahal izateko, 

dagokion sailburuordetzaren berariazko baimena beharko da. 

 

Hamabigarrena.- Datu pertsonalen babesa. 

 

a) Hezkuntza Sailak jasotako datuak 3/2018 Lege Organikoan, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak 

Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa eta 2/2004 Legean, otsailaren 25ekoa, Datu 

Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari 

buruzkoa, ezarritakoaren arabera tratatuko dira. 

 

b) Eskatzaileak ados daude beren datu pertsonalak deialdi honetan ezarritako xederako eta bertan 

aipatzen den bezala erabiltzearekin, bai eta Hezkuntza Saileko webgunean 

(www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus) eta Hezkuntza Ordezkaritzetako iragarki-tauletan 

argitaratzearekin ere, baina deialdiaren berezko izapideetarako soilik. 
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Hamahirugarrena.- Ordezko modura aplikatzeko araudia. 

 

Prozedura gaietan ebazpen honetan arautu gabeko kasuetan, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura 

Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean ezarritakoa aplikatuko da. 

 

 

ERREKURTSOAK 

 

 

Bide Administratiboa bukatzen ez duen Ebazpen honen kontra, gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango 

zaio Hezkuntza Saileko Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordeari hilabeteko epean ebazpen hau 

jakinarazi eta biharamunetik aurrera, beti ere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen, 

urriaren 1eko, 39/2015 legearen 121. artikuluan eta hurrengoek 112.1 artikuluarekiko xedatutakoaren 

arabera. 

 

Vitoria-Gasteizen, 2019ko maiatzaren 15ean 

 

 

 
 

 

Jon Agirre Huerga 

LANGILEAK KUDEATZEKO ZUZENDARIA 
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I. ERANSKINA 

 

1.ENPRESEI ZERBITZUAK EMATEKO PROIEKTUAREN DINAMIZATZAILEA  

 

 

BALDINTZA ESPEZIFIKOAK: 
 

Titulazioa: Bigarren Hezkuntzako Irakasleen edo Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen 

kidegoetakoak izatea. 

  Euskara:  Hezkuntzako HE2 edo beste titulu baliokideren bat, erreferentziako marko europarraren 

arabera. 

       

 

GAITASUN ESPEZIFIKOAK /TEKNIKOAK: 
 

Proiektu-ekipoetan lidergoa izateko eta kudeatzeko gai izatea (joerak antzematea, proiektuetan liderra 

izatea, prospekzioak egitea). 

 Proiektu horiek I+D+i UNE 166002 arauaren baldintzen pean kudeatzeko gai izatea. 

Proiektuak garatzeko prozesuan sortutako ezagutzak prestakuntza espezifikoa diseinatuz eta emanez 

transferitzeko gai izatea. 

Enpresei zerbitzuak eskaintzera (bai Eusko Jaurlaritzatik, bai Foru Aldundietatik) bideratutako 

programa desberdinak ezagutzea. 

Enpresetan premien diagnostikoak egiteko gai izatea eta LHko ikastetxeek eman beharreko 

zerbitzuak definitzea; horretarako, ikastetxe horien gaitasunak ezagutu behar dira. 

Sarean eta ikastetxe desberdinen artean enpresei ematen zaizkien zerbitzuak kudeatzeko gai izatea 

eta berorien jarraipena egitea. 

LHko ikastetxeetatik enpresei ematen zaizkien zerbitzuen programak definitu, neurtu eta 

ebaluatzeko (adierazle espezifikoen bidez) gai izatea. 
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2-IKERKETA ETA BERRIZTAPEN APLIKATUAREN PROIEKTUAK NAZIOARTEKO 

BHIURTZEKO DINAMIZATZAILEA 

 

BALDINTZA ESPEZIFIKOAK: 
 

      Titulazioa: lizentziatura edo Graduko titulua. 

  Euskara:  Hezkuntzako HE2 edo beste titulu baliokideren bat, erreferentziako marko europarraren 

arabera. 

      Ingelesa: C1 edo beste titulu baliokideren bat, erreferentziako marko europarraren arabera. 

      Alemana: C1 edo beste titulu baliokideren bat, erreferentziako marko europarraren arabera. 

 

 

GAITASUN ESPEZIFIKOAK /TEKNIKOAK: 

Nazioarteko proiektuak gauzatzeko, aukerak identifikatzeko eta enpresekin, instituzioekin, finantza-

erakundeekin eta administrazioekin negoziatzeko gai izatea. 

Nazioartekotzean Euskal Autonomia Erkidegoan eta Europan aurreratuen dauden instituzio eta 

enpresekin harremana izatea. 

Nazioarteko bazkideak eta proiektuen aukerak identifikatzeko gai izatea, TKNIKAREN presentzia 

orain parte hartzen duen nazioarteko sareetan (TA3, EFVET eta WFCP) indartzen jarraitzea eta 

haren helburuak aurrera eramateko interesgarri izan daitezkeen nazioarteko sareak identifikatzen 

jarraitzea. 

Lanbide Heziketako euskal sistema nazioartean zabaltzeko prozesua sustatzeko mugikortasun-

programak ezagutzea; izan ere, mugikortasun-programa horien bidez irakasle eta ikasleei mugitzeko 

emango zaizkie erraztasunak. 

Lanbide Heziketako ikastegietan nazioartekotzeari begirako estrategiak aurrera eramatera 

bideratutako ekimenei laguntza ematea eta beste eragile batzuekin (enpresa- eta gizarte-eragileak) 

batera Euskal Autonomia Erkidegoko ekoizpen-sistema nazioarteko bihurtzeari laguntzea. 

Enpresekin, tarteko eragileekin eta beste instituzio batzuekin batera nazioarteko proiektuetan parte 

hartzea eta proiektu horiek sustatzea. 

Alderdi espezifikoei edo errealitate globalen edo toki mailako errealitateen arteko harremanei buruz 

sintesiak egiteko eta arrazonamenduak eta ondorioak adierazteko trebetasunak, ahoz, idatziz eta 

informazio-teknologiak erabiliz. 

Analisi kritikorako eta ezagutzaren gizarteetan gaur gertatzen diren eraldatze sozial, axiologiko, 

politiko eta kulturalak ulertzeko gaitasuna. 

Merkatu berrien errealitatea agerian jartzea eta herrialde bakoitzaren berezitasunak, mehatxuak eta 

arriskuak antzemateko aukera emango duen metodologia bat ezartzea. 

Proiektuak gauzatzeko, garapenari laguntzeko fondoetarako eta alde anitzeko fondoetarako dauden 

finantzatzeko mekanismoak eta laguntzak ezagutzea. 

Talde-lana egiteko eta TKNIKAREN edo Sailburuordetzaren beste arlo batzuekin koordinatzeko 

trebetasunak. 

TKNIKAREN transferentzia- eta ikaskuntza-jarduerei laguntza ematea. Beste erakunde eta 

instituzio, enpresa eta unibertsitate batzuekin proiektuak. Nazioartekotze bihurtzeari buruzko 

prestakuntza ematea (nazioartekotzeko estrategia, proiektuak, deialdi europarrak, nazioarteko 

proiektuen kudeaketa). 

Lankidetza-lana egiteko sare sozialak erabiltzeko ohitura izatea. 

Nazioartean mugitzeko prest egotea, bai Europan, bai Europatik at. 

Irakasle eta ikasleei mugitzeko erraztasunak emanez Lanbide Heziketako euskal sistema nazioartean 

zabaltzeko prozesua sustatzea. 
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3-KONPLEXUTASUNA ETA ETENGABEKO HOBEKUNTZA KUDEATEZEKO 

PROIEKTUAREN DINAMIZATZAILEA 

 

BALDINTZA ESPEZIFIKOAK: 

      Titulazioa:  Bigarren Hezkuntzako irakasleak edo Lanbide Heziketako goi irakasle teknikoak. 

  Euskara:  Hezkuntzako HE2 edo beste titulu baliokideren bat, erreferentziako marko europarraren 

arabera.. 

            

 

GAITASUN ESPEZIFIKOAK /TEKNIKOAK: 

 

Lanbide Heziketako sistema ezagutzea eta berorretan esperientzia izatea, konplexutasuna eta 

etengabeko hobekuntza kudeatzearen arloarekin lotutako jarduerak batez ere. 

 

Bikaintasun-ereduak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako sistemak (HOBBIDE 

2013, prozesuen bidezko kudeaketa-sistema, prozesuen bidezko kudeaketa-sistema integratua, 5S 

Txukun) ezagutzea eta beroriek erabiltzeko prozesua sustatzeko eta laguntzeko gai izatea. 

Konplexutasuna kudeatzeko Sailburuordetzak sustatu duen eredu berriaren integrazioa planifikatu, 

kudeatu eta ebaluatzeko gai izatea. 

Ikastegien arteko lan-taldeak sustatu eta koordinatzeko gaitasuna, sarean garatzeko moduan. 
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4-NAZIOARTEKO PROIEKTUEN ETA BEREN FINANTZA KUDEAKETAREN 

DINAMIZATZAILEA.  

 

BALDINTZA ESPEZIFIKOAK: 
 

      Titulazioa: Enpresa Zientzietako lizentziatura. 

   Euskara:  Hezkuntzako HE2 edo beste titulu baliokideren bat, erreferentziako marko europarraren 

arabera. 

      Ingelesa: C1 edo beste titulu baliokideren bat, erreferentziako marko europarraren arabera. 

 

 

GAITASUN ESPEZIKOAK /TEKNIKOAK: 
 

Lanbide Heziketa aurrera eramateko proiektuak egin daitezkeen herrialdeen araudi espezifikoa 

aztertzeko gaitasuna. 

Lanbide Heziketa nazioarteko bihurtzeko lagungarri izango diren araudia eta tratatu, hitzarmen eta 

akordio desberdinak aztertu, ezagutu eta analizatzea. 

Nazioarte mailako lankidetza-proiektuetarako finantzazio-bideak ikertzeko trebetasuna. Nazioarte 

mailako deialdietan esperientzia. 

Nazioarteko mugikortasun- eta berriztapen-proiektuen finantza-kudeaketa. 

Nazioarte mailako lankidetzarako proiektuak administratu eta kudeatzeko ezagutza. 

Nazioarteko proiektuetan aholkularitza- eta negoziazio-operazioak egin eta ikuskatzeko gaitasuna. 

Taldeka lan egiteko eta euskal enpresei nazioarteko bihurtzeko planean laguntzeko gaitasuna. 

TKNIKAREN transferentzia- eta ikaskuntza-jarduerei laguntzea. Beste erakunde, instituzio, enpresa 

eta unibertsitate batzuekin proiektuak. Nazioartekotzean prestakuntza eta aholkularitza ematea 

(nazioarteko bihurtzeio estrategia, proiektuak, deialdi europarrak, nazioarteko proiektuen 

kudeaketa). 

Nazioarte mailako lankidetza-proiektuak aurrera eramateko aliatuak bilatzeko trebetasuna. 

Merkatu berrien errealitatea agerian jartzea eta herrialde bakoitzaren berezitasunak, mehatxuak eta 

arriskuak antzemateko aukera emango duen metodologia bat zehaztea. 

Nazioartean mugitzeko prestutasuna, bai Europan, bai Europatik at. 

Nazioarte mailako esperientzia. 

Nazioarte mailan harremanak izateko gaitasuna. 
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5-ANTOLAKETA ADIMENTSU BATEAN BALIABIDEAK KUDEATZEKO 

DINAMIZATZAILEA. 

 

 

BALDINTZA ESPEZIFIKOAK: 

 

  Titulazioa  Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako lizentziatura edo gradua / 

Ekonomikoetako lizentziatura edo gradua. 

  Euskara:  Hezkuntzako HE2 edo beste titulu baliokideren bat, erreferentziako marko 

europarraren arabera. 

       Ingelesa: C1 edo beste titulu baliokideren bat, erreferentziako marko europarraren arabera. 

 

 

GAITASUN ESPEZIFIKOAK /TEKNIKOAK: 
 

Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren menpeko erakunde edo zentroen baliabideak ezagutzea 

eta kudeatzeko gaitasuna, haien jarduera ekonomikoari eta finantzarioari lotutako prozesuetan 

lankidetzan parte hartuz. 

Proiektu europarren kudeaketa eta ikastegi integratuen beste edozein diru-sarrera ezagutzea eta 

koordinatzeko gaitasuna. 

Ikastegi integratuei aplikatutako kudeaketa ekonomiko eta finantzarioaren erregimenari eta 

funtzio publikoari buruzko araudia ezagutzea. 

Datu pertsonalak babesteari buruzko legearen ondoriozko legeria eta betebeharrak ezagutzea. 

Ikastetxeen ekonomi kudeaketarako Ikaskudek aplikazioa ezagutu eta menperatzea. 

EAEko sektore publikoaren fakturazio elektronikoaren zerbitzua ezagutu eta menperatzea. 

Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren menpeko erakunde eta zentroen erosketak kudeatzeko 

prozesua ezagutzea eta menperatzea. 

Ikastetxeen arteko lan-taldeak sustatu eta koordinatzeko gaitasuna, sarean garatzeko modukoa. 

 

 



 
 
 

 
 

  

 

 

6-ERAKUNDE ADIMENTSU BATEAN PERTSONENGAN GERTATZEN DEN ALDAKETA 

KUDEATZEKO PROIEKTUAREN DINAMIZATZAILEA. 

 

BALDINTZA ESPEZIFIKOAK: 

 

  Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako lizentziatura edo gradua /Ekonomikoetako 

lizentziatura edo gradua. 

  Euskara: Hezkuntzako HE2 edo beste titulu baliokideren bat, erreferentziako marko europarraren 

arabera. 

       Ingelesa: B2 edo beste titulu baliokideren bat, erreferentziako marko europarraren arabera. 

 

 

GAITASUN ESPEZIFIKOAK /TEKNIKOAK: 
 

Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren menpeko erakunde eta zentroetan, kanpokoetan eta 

barrukoetan, komunikazio-planak ezagutzea eta beroriek planifikatu, kudeatu eta ebaluatzeko 

gaitasuna. 

Argitalpenak, WEBak, komunikazio-gertaerak eta komunikazioari laguntzeko tresna 

informatikoak, baita komunikazio-planak aurrera eramateko orduan ohikoak diren beste tresna 

batzuk ere, garatzeko gaitasuna. 

Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren menpeko erakunde eta zentroen giza baliabideak 

kudeatzeko gaitasuna. 

Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren menpeko erakunde eta zentroetako pertsonala hornitzeko 

administrazio-prozesuak ezagutu eta menperatzea. 

Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren menpeko erakunde eta zentroetako pertsonalari harrera 

egiteko /agur esateko eta haren jarduna eta garapen profesionala kudeatzeko prozesuak 

planifikatu, kudeatu eta ebaluatzeko gaitasuna. 

Ezarritako helburuak lortzeko prozesuan integratuta dauden ikastegietako zuzendaritzekin 

lankidetzan aritzea. 

Lanbide Heziketako Sailburuordetzaren menpeko erakunde eta zentroetako instalazioak 

ezagutzea eta berorien mantentzea eta erabilpena kudeatzeko gaitasuna. 

Ikastetxeen arteko lan-taldeak sustatu eta koordinatzeko gaitasuna, sarean garapenak egiteko 

modukoak. 

 

 

 



 
 
 

 
 

  

7-EKIMEN EKINTZAILEAREN DINAMIZATZAILEA- “URRATSBAT “ PROGRAMA 

 

BALDINTZA ESPEZIFIKOAK: 

      Titulazioa:  Bigarren Hezkuntzako irakaslea edo Lanbide Heziketako goi irakasle teknikoa. 

  Euskara: Hezkuntzako HE2 edo beste titulu baliokideren bat, erreferentziako marko europarraren 

arabera. 

Ingelesa:  C1 edo beste titulu baliokideren bat, erreferentziako marko europarraren arabera. 

            

 

GAITASUN ESPEZIFIKOAK /TEKNIKOAK: 

 

Lanbide Heziketako sistema,  ekintzailetzaren arloari lotutako jarduerak batez ere, ezagutzea eta 

berorretan esperientzia izatea. 

Nazioarteko proiektuetan, proiektu europarretan esate baterako, esperientzia izatea eta beraietan 

parte hartzea edo nazioarteko sareetan parte hartzea. 

Artearen eta ekintzailetzaren arloko premien egoerari buruz joerak antzemateko eta ikerketak 

egiteko gai izatea. 

Ekintzailetzaren arloan proiektu-taldeetan liderra izateko eta beroriek kudeatzeko gai izatea, 

helburuei, eginkizunei eta jarraipenari begira kideak koordinatuz eta gidatuz. 

Nazioarte mailako esparrua hedatzeko eta ordezkatzeko gai izatea, nazioarteko proiektuetan parte 

hartuz, nazioarteko topaketa eta konferentziak antolatuz eta berorietan parte hartuz eta LHko 

ikastetxeek sare horietan parte hartzeko prozesua sustatuz. 

Enpresei laguntzeko prozesua menperatzea. 

Ekintzailetzan aritzeko ekimen kudeatuei buruz planak, proposamenak, txostenak, sintesiak eta 

aurkezpenak egitea. 

Irakasleentzako prestakuntza-jarduerak diseinatu, antolatu eta koordinatzea prozesu ekintzaileari 

laguntzeko prozesuari begira, baita zerikusia duten beste gai batzuei buruzkoak ere (negozio-

ereduak, marketing, salmenta-teknikak, finantzazioa, … ). 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

  

II. ERANSKINA 

 

BAREMATZEKO IRIZPIDEAK 

 

1. Eskatutako lanpostuaren arloari lotutako esperientzia: gehienez ere 6 puntu. 

 

Hilabete bakoitzeko 0,10 puntu. 

 

Izendapenaren edo kontratuaren edo uztearen fotokopia konpultsatuaren bidez, eta esperientzia 

hori izan den lantokiko arduradunak emandako ziurtagiriaren bidez, egiaztatuko da. 

 

2. Antzinatasuna irakaskuntza: gehienez ere, 3 puntu. 

 

a) EAEko, Hezkuntza, Kultura eta Kiroleko Ministerioko, beste autonomia-erkidego 

batzuetako edo Europar Batasuneko estatu kideen hezkuntza-sareko unibertsitateaz 

kanpoko ikastetxe publikoetan, irakaskuntza arautuan, emandako hilabete bakoitzeko: 0,10 

puntu. 

 

Antzinatasuna frogatuko da izendapen edo kontratuaren eta kargu-uztearen fotokopia 

konpultsatuaz, edo zerbitzu-orriaz. Europar Batasuneko estatu kideen ikastetxe publikoetan 

emandako zerbitzuak frogatzeko beharrezkoa izango da, gainera, zentroa publikoa dela eta 

emandako irakasgaiak arautuak direla ziurtatuko duen hezkuntza-administrazioaren 

dokumentu bat —zinpeko itzulpenaz— aurkeztea. 

 

b) Administrazioaren baimena duten unibertsitateaz kanpoko ikastetxe pribatuetan eta aurreko 

a) puntuan adierazitakoez bestelako erakundeen mendeko ikastetxe publikoetan, 

irakaskuntza arautuan, emandako hilabete bakoitzeko: 0,033 puntu. 

 

Antzinatasuna frogatuko da zentroaren zuzendaritzak emandako ziurtagiri baten bidez, non 

zerbitzuen iraupena jasoko den, eta ikuskaritzaren oniritziaz, edo, bestela, kontratuaren 

fotokopia konpultsatuaz eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrak emandako 

ziurtagiriaz, non zentroaren izena eta altako aldiak agertuko diren. 

 

3. Jasotako prestakuntza: gehienez ere puntu 1. 

 

Erakunde ofizialek emandako ziurtagiriak eta Hezkuntza Sailak homologatuak (emandako 

orduen kopurua adieraziko dutena) baloratuko dira, eskatzen diren lanpostuarekin edo 

funtzioekin zerikusia baldin badute. 

 

10 ordutik 30 ordutara arteko ikastaro bakoitzeko: 0,20 puntu 

31 ordutik 50 ordutara arteko ikastaro bakoitzeko: 0,40 puntu 

51 ordutik gorako ikastaro bakoitzeko: 0,60 puntu 

 

4. Memoria: gehienez ere 5 puntu. 

 

Lehiatzaileek memoria bat idatzi beharko dute, gehienez ere 3 foliokoa, alde batetik, bete 

beharreko eginkizunei eta lanari buruzkoa. 

 

Memoriaren edukia III. Eranskinean ezarrita dago. 

 

Memoria baloratzeko, ondorengo irizpideak hartuko dira kontuan: 

1. Alderdi formalak. 

2. Edukia lanpostuaren eginkizunetara nola egokitzen den eta garapen orokorra. 

3. Erabilitako informazio-iturri anitzak. 

4. Argitasuna eta konkrezioa erabilitako oinarrizko kontzeptuetan. 

 



 
 
 

 
 

  

5. Hizkuntzak (euskara eta gaztelania izan ezik): gehienez ere 2 puntu (hizkuntz bakar 

bateko titulu bat baino gehiago aurkeztuz gero soilik nagusia baloratuko da) 

 

 C2 titulua: puntu 1 hizkuntzako. 

 C1 titulua: 0,75 puntu hizkuntzako. 

 B2 titulua: 0,50 puntu hizkuntzako. 

 

Hurrengo titulu edo ziurtagiriaren fotokopia konpultsatuaren bidez egiaztatuko da: 

 

a)  Euskal Autonomia Erkidegoko edo bestelako Erkidegoetako Hizkuntza Eskolek emandako 

tituluak edo ziurtagiriak. 

b) maiatzaren 15eko 73/2012 Dekretuaren eranskinean zehaztutako tituluak edo ziurtagiriak 

(EHAA, 2012ko maiatzaren 29) 

 

 

6. Hitzaldiengatik eta emandako ikastaroengatik: gehienez ere 2 puntu. 

 

Ziurtagiri ofizialak eta Hezkuntza Sailak homologatuak (emandako orduen kopurua adieraziko 

dutenak) baloratuko dira, eskatzen diren lanpostuarekin edo funtzioekin zerikusia badute. 

 

 Emandako 10 orduko, egiaztatuak: 0,20 puntu 

 Hitzaldi bakoitzeko: 0,20 puntu 

 

7. Argitalpenak : gehienez ere  puntu 2. 

 

Lanpostuaren edukiari lotutako argitalpenak. 

Autoretzarengatik, 0,5 puntu 

Koautoretzarengatik edo autoreen taldearengatik, 0,25 puntu 

 

Azaroaren 2ko 2984/1972 dekretuak, abenduaren 12ko 2063/2008 errege dekretuaren bidez 

aldatuak, xedatutakoaren arabera ISBN, edo ISSN edo ISMN, derrigorrean adierazi behar duten 

arren ez duten argitalpenak ez dira baloratuko, ezta autorea eta editorea pertsona bera diren 

horiek ere.



 
 
 

 
 

  

 

III. ERANSKINA 

 

BETE BEHARREKO FUNTZIOEI ETA LANARI BURUZKO MEMORIA 

 

(GEHIENEZ ERE 3 FOLIOKOA, ALDE BATETIK,) 

 

 

 

 

 

 

1. Sarrera. 

 

2. Aurrekariak eta esperientzia lanpostuaren eremuan. 

 

3. Helburuak eta funtsezko jarduera-ildoak. 

 

4. Lanpostuaren gaitasun espezifikoak eta teknikoak garatzea. 

 

5. Metodologia eta lan-plana. 

 

6. Erreferentzia teorikoak eta bibliografia 

 

EGILEA: 

MEMORIA ARI DEN LANPOSTUA: 


