
 
 

 

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA SAILA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

 

EBAZPENA, 2016ko IRAILAREN 27koa, 
LANGILEAK KUDEATZEKO 
ZUZENDARIARENA, ANATOMIA 
PATOLOGIKO ETA 
ZITODIAGNOSTIKOKO GOI-MAILAKO 
HEZIKETA-ZIKLOKO “ZITOLOGIA 
OROKORRA” MODULUA IRAKASTEKO 
IRAKASLE ESPEZIALISTEN ONARTUEN 
ETA KANPOAN UTZITAKOEN BEHIN 
BETIKO ZERRENDA ARGITARA EMATEN 
DUENA. ZERRENDAREN IREKIERA 
2016ko UZTAILAREN 20ko EBAZPENAREN 
BIDEZ DEITU ZEN. 
 
 
2016ko irailaren 25eko Ebazpenez, izenburuan 

aipatutako deialdiari dagokion behin-behineko 

zerrenda argitaratu zen, 2016ko irailaren 19ra 

arteko erreklamazio-epea ezarriz. 

 

Erreklamazioak aztertu eta ebatzi ondoren, eta 

deialdiaren oinarrietan xedatutakoaren arabera, 

 

ERABAKI DUT 
 

Lehena.- Argitara ematea onartutako eta kanpoan 

utzitako parte-hartzaileen behin betiko zerrenda, 

bigarren kasuan kanpoan uzteko arrazoia zein izan 

den adieraziz. Halaber, onartutakoei emandako 

puntuazioa ere argitara ematen da  

 

 

Bigarrena.- Argitara ematea aurkeztutako 

erreklamazioen erantzuna (onetsia / ezetsia). 

 

Hirugarrena.- Interesatuek Administrazio eta 

Zerbitzuen sailburuordeari gora jotzeko 

errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Ebazpen 

honen aurka, hilabeteko apean, argitara eman eta 

hurrengo egunetik kontzatzen hasita. 

 

 RESOLUCION DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 
2016 DEL DIRECTOR DE GESTION DE 
PERSONAL, POR LA QUE SE HACE 
PÚBLICA LA LISTA DEFINITIVA DE 
ADMITIDOS Y EXCLUIDOS DE 
PROFESOR ESPECIALISTA PARA LA 
IMPARTICIÓN DEL MÓDULO DE 
“CITOLOGÍA GENERAL” DEL CICLO 
FORMATIVO DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR DE 
“ANATOMIA PATOLÓGICA Y 
CITODIAGNÓSTICO”, DE LA APERTURA 
CONVOCADA POR RESOLUCIÓN DEL 20 
DE JULIO DE 2016. 
 
Por Resolución de 13 de septiembre de 2016, se 

publicó la lista provisional de la convocatoria 

relacionada en el título, estableciendo un plazo de 

reclamaciones hasta el 19 de septiembre de 2016. 

 

Analizadas y resueltas las reclamaciones 

recibidas,  de conformidad con lo establecido en 

las bases de la convocatoria,  

RESUELVO 
 

Primero.- Hacer pública la lista definitiva de 

participantes admitidos, listado de excluidos, con 

indicación de la causa de exclusión, así como la 

calificación otorgada. 

 

 

 

Segundo.- Hacer pública la respuesta (estimada/ 

desestimada) de las reclamaciones presentadas. 

 
Tercero.- Contra la presente Resolución los/as 

interesados/as podrán interponer recurso de 

alzada ante la Viceconsejera de Administración y 

Servicios, en el plazo de un mes a partir del día 

siguiente al de su publicación. 

 
 
 
 
 

KONRADO MUGERTZA URKIDI 

 
LANGILERIAREN KUDEAKETA ZUZENDARIA/ 

DIRECTOR DE GESTION DE PERSONAL 
 

Vitoria-Gasteiz, 2016ko irailaren 27a. 
  



 
 

 

  

 
 

“ZITOLOGIA OROKORRA” MODULUETARAKO IRAKASLE ESPEZIALISTA. 
PROFESOR ESPECIALISTA PARA LA IMPARTICIÓN DEL  MÓDULO DE “CITOLOGIA GENERAL“ 

 
BEHIN BETIKO ZERRENDA:ONARTUAK/ 

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS 
 
 

IZEN ABIZENAK 
NOMBRE Y APELLIDOS 

ESPERIENTZIA 
EXPERIENCIA 

(6 puntu) 

IRAKASKUNTZAKO 
MERITUAK  

MERITOS DOCENTES 
(4 puntu) 

TITULUAK 
TITULOS 
(1 puntu) 

EUSKERA 
HE/PL 

(1,5 puntu) 

INGELESA  
INGLES 

(1,5 puntu) 

PRESTAKUNTZA  
FORMACIÓN 

(3 puntu) 

PROIEKTUAK  
PROYECTOS 

(2 puntu) 

TOTALA 
TOTAL 

 
 
Irakaskuntzako 2. HE edo horren baliokidearen zerrenda/ Lista de Candidatos con PL2 docente o equivalente 
 

AIASTUI PUJANA, Ana    6 0 1 0 1 1,50 2 11,5    

IBARGUREN AIZPITARTE, Maitane  3 0 0 0 1 0,7 2 6,7 

GARCIA GALLASTEGI, PATRICIA  2 0 0 1,5 1 0,40 1,5 6,4 

LAZKANO NAVARLAZ, Ane  2 0 0 0 0 0,1 0 2,1 

EGUSQUIZAGA ZAMARRIPA, Eneko  0 0 1 0 1 0 0 2 
 
 
Eskatutako  HEaren gabe zerrenda/ Lista de Candidatos sin el PL exigido 
 

LOPEZ JIMENEZ, David  4 0 0 0 1,25 1,4 2 8,65 

AURREKOETXEA CAMPO, MAITANE 3 1 0 0 0 0 2 6 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

“ZITOLOGIA OROKORRA” MODULUETARAKO IRAKASLE ESPEZIALISTA. 
ONARTUTAKO ETA EZ ONARTUTAKOEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDARI 

EGINDAKO ERREKLAMAZIOAK 
 

IZEN ABIZENAK ERREKLAMAZIOA ARRAZOIA 
 

AGUADERO GARCIA, SARA EZETSIA Egiaztatutako lan-esperientzia ez dago 

eman beharreko moduluen edukiei 

zuzenean lotuta. 
AGUADO AGORRASAGASTI, 

MIRIAN 

EZETSIA Bekadun gisa emandako lan-esperientzia ez 

da zenbatzen. 

Eman beharreko moduluarekin zerikusia 

duen lan-esperientzia bakarrik zenbatzen 

da; eta ziurtagirietan lan egindako epeak 

adierazi behar dira. 

AGUIRRE PEREZ, XABIER EZETSIA Ez ditu egiaztatzen 2 urteko lan-

esperientzia eman beharreko moduluen 

edukiei zuzenean lotuta. 
AIASTUI PUJANA, ANA PARTZIALKI  

NETSIA 

Ez da barematzen zito-histologia eta 

biologia-molekularrarekin zerikusia ez duen 

formakuntza, ezta 20 ordu baino 

gutxiagokoa ere. 

ARRASATE BERMEOSOLO, 

PEDRO 

EZETSIA Ez ditu ondo ziurtatu eskatutako 2 urteko 

lan-esperientzia eman beharreko moduluen 

edukiei zuzenean lotuta dagoen (2015eko 

lanaldiak egiaztatzen duen Unibertsitateko 

ziurtagiriak ez du zehazten egindako 

jarduera zehatza) 

AURREKOETXEA CAMPO, 

MAITANE 

ONETSIA  

ESNAL LASARTE, OLATZ EZETSIA Egiaztatutako lan-esperientzia ez dago 

eman beharreko moduluen edukiei 

zuzenean lotuta. 
FONTECHA URCELAY, 

NEREA 

EZETSIA Aurkeztutako enpresaren ziurtagirian/lan-

bizitzan ez daude akreditatua 2 urte, 720 

egun, eman beharreko moduluen edukiei 

zuzenean lotuta. 

GARCIA GALLASTEGI, PATRICIA ONETSIA  

IBARGUREN AIZPITARTE, 

MAITANE 

ESPERIENTZIA: 

EZETSIA 

 

TITULUAK:  

EZETSIA: 

Lan-esperientzia, bi urteko baldintza gisa 

eskatzen denetik aparte, baloratzen da. 

 

Barematzen diren lizentziaturak Biologian 

edo Medikuntzan Lizentziaturak dira. 

LAKZANO NAVARLAZ ANE EZETSIA Barematzen diren lizentziaturak Biologian 

edo Medikuntzan Lizentziaturak dira. 

2HE edo baliokidea edukitzea deialdiaren 

baldintza da.  

LOPEZ JIMENEZ, DAVID ESPERIENTZIA: 

EZETSIA 

 

IRAKASKUNTZAK

O MERITUAK 

 

 

TITULUAK:  

EZETSIA: 

Lan-esperientzia, bi urteko baldintza gisa 

eskatzen denetik aparte, baloratzen da. 

 

Irakaskuntza-esperientzian Zitologia 

Orokorra modulu zehatzean izan behar da 

baloratu ahal izateko. 

 

Barematzen diren lizentziaturak Biologian 

edo Medikuntzan Lizentziaturak dira. 

  



 
 

 

“ZITOLOGIA OROKORRA” MODULUETARAKO IRAKASLE ESPEZIALISTA 
 

BEHIN BETIKO ZERRENDA: EZ ONARTUAK 
 

 

AGUADERO GARCIA, SARA 
Ez ditu lan-esperientziako 2 urte egiaztatzen eman beharreko moduluen edukiei zuzenean 

lotutako lanpostuetan 
 
AGUADO AGORRASAGATI, MIRIAN 
Ez ditu lan-esperientziako 2 urte egiaztatzen eman beharreko moduluen edukiei zuzenean lotutako 

lanpostuetan 

 
AGUIRRE PEREZ, XABIER 
Ez du lan-esperientziarik egiaztatzen. (Ez ditu lan-bizitzari buruzko txostena eta kontratuaren iraupena 

eta egindako jarduera konkretua azaltzen dituen enpresaren ziurtagiria aurkezten). 

 
ANSORENA LEGARRA, PATRICIA 
Ez ditu lan-esperientziako 2 urte egiaztatzen eman beharreko moduluen edukiei zuzenean lotutako 

lanpostuetan. (Ez du aurrera eramandako jarduera konkretua zehazten duen enpresa-ziurtagiririk 

aurkezten). 

 
ARANA.PEREZ, NOEMI 
Ez ditu lan-esperientziako 2 urte egiaztatzen eman beharreko moduluen edukiei zuzenean lotutako 

lanpostuetan. (Ez du aurrera eramandako jarduera konkretua zehazten duen enpresa-ziurtagiririk 

aurkezten). 
 
ARRASATE BERMEOSOLO, PEDRO 
Ez ditu lan-esperientziako 2 urte egiaztatzen eman beharreko moduluen edukiei zuzenean 

lotutako lanpostuetan  

 
ARREGUI ALCORTA, AINHOA 
Ez ditu lan-esperientziako 2 urte egiaztatzen eman beharreko moduluen edukiei zuzenean lotutako 

lanpostuetan. (Ez ditu lan-bizitzari buruzko txostena eta kontratuaren iraupena eta egindako jarduera 

konkretua azaltzen dituen enpresaren ziurtagiria aurkezten). 
 
ARTEAGA CABEZA, OLATZ 
Ez ditu lan-esperientziako 2 urte egiaztatzen eman beharreko moduluen edukiei zuzenean lotutako 

lanpostuetan. (Ez ditu lan-bizitzari buruzko txostena eta kontratuaren iraupena eta egindako jarduera 

konkretua azaltzen dituen enpresaren ziurtagiria aurkezten). 
 
BIGURI DE FRANCISO, ARRATE 
Ez ditu lan-esperientziako 2 urte egiaztatzen eman beharreko moduluen edukiei zuzenean lotutako 

lanpostuetan. (Ez ditu lan-bizitzari buruzko txostena eta kontratuaren iraupena eta aurrera eramandako 

jarduera azaltzen dituen enpresa-ziurtagiririk aurkezten). 
 
BLAZQUEZ SANCHEZ, IRATI 
Ez ditu lan-esperientziako 2 urte egiaztatzen eman beharreko moduluen edukiei zuzenean lotutako 

lanpostuetan. (Egiaztatzen duen esperientzia beste modulu mota bat ematen izandako irakaskuntza-

esperientzia da). 

 
DELGADO BALZATEGUI, IGOTZ 
Ez ditu lan-esperientziako 2 urte egiaztatzen eman beharreko moduluen edukiei zuzenean lotutako 

lanpostuetan. (Enpresa-ziurtagirian ez da aurrera eramandako jarduera konkretua zehazten, ez da 

gauzatutako jarduerak eman beharreko moduluaren edukiekin lotura duenik egiaztatzen). 

 
DIAZ DE CERIO ARRUABARRENA, OHIANE 



 
 

Ez ditu lan-esperientziako 2 urte egiaztatzen eman beharreko moduluen edukiei zuzenean lotutako 

lanpostuetan. (Ez ditu lan-bizitzari buruzko txostena eta kontratuaren iraupena eta egindako jarduera 

konkretua azaltzen dituen enpresa-ziurtagiririk aurkezten). 
 
ESNAL LASARTE, OLATZ 
Ez ditu lan-esperientziako 2 urte egiaztatzen eman beharreko moduluen edukiei zuzenean lotutako 

lanpostuetan. (Enpresa-ziurtagirian mikrobiologian egiaztatzen duen esperientziak ez du eman 

beharreko moduluarekin zerikusirik).  

 
ESTONBA ITURRIZA, HAIZEA 
Ez ditu lan-esperientziako 2 urte egiaztatzen eman beharreko moduluen edukiei zuzenean lotutako 

lanpostuetan. (Ez ditu lan-bizitzari buruzko txostena eta kontratuaren iraupena eta egindako jarduera 

konkretua azaltzen dituen enpresa-ziurtagiririk aurkezten). 

 
EZKATI IBARRONDO, SARA 
Ez ditu lan-esperientziako 2 urte egiaztatzen eman beharreko moduluen edukiei zuzenean lotutako 

lanpostuetan. (Ez ditu lan-bizitzari buruzko txostena eta kontratuaren iraupena eta egindako jarduera 

konkretua azaltzen dituen enpresa-ziurtagiririk aurkezten). 

 
FONTECHA URCELAY, NEREA 
Ez ditu lan-esperientziako 2 urte egiaztatzen eman beharreko moduluen edukiei zuzenean lotutako 

lanpostuetan. (Azken lau urteetan ez du bi urtetan lanik egin eman beharreko moduluen edukiei 

zuzenean lotutako lanpostuetan). 

 
ITURZAETA ARBILLAGA, GORKA 
Ez du NANik aurkezten. 

Ez ditu lan-esperientziako 2 urte egiaztatzen eman beharreko moduluen edukiei zuzenean lotutako 

lanpostuetan. (Enpresa-ziurtagirian ez da aurrera eramandako jarduera konkretua zehazten, ez da 

egindako jarduerak eman beharreko moduluaren edukiekin lotura duenik egiaztatzen). 

 
LOPEZ SANCHEZ-SARACHAGA, ELIXABETE PALOMA 
Ez ditu lan-esperientziako 2 urte egiaztatzen eman beharreko moduluen edukiei zuzenean lotutako 

lanpostuetan. (Doktoretza aurreko bekadun gisa egiaztatzen du esperientzia). 

 
MATEOS OLIDEN, ALEXANDER 
Ez ditu lan-esperientziako 2 urte egiaztatzen eman beharreko moduluen edukiei zuzenean lotutako 

lanpostuetan. (Ez ditu lan-bizitzari buruzko txostena eta kontratuaren iraupena eta egindako jarduera 

konkretua azaltzen dituen enpresa-ziurtagiririk aurkezten). 

 
MENDIABLE LARRARTE, NAHIA 
Ez ditu lan-esperientziako 2 urte egiaztatzen eman beharreko moduluen edukiei zuzenean lotutako 

lanpostuetan. (Ez ditu lan-bizitzari buruzko txostena eta kontratuaren iraupena eta gauzatutako 

jarduera konkretua azaltzen dituen enpresa-ziurtagiria aurkezten). 

 
RUBIO SANTO DOMINGO, JOSU 
Ez du NANik aurkezten. 

Ez ditu lan-esperientziako 2 urte egiaztatzen eman beharreko moduluen edukiei zuzenean lotutako 

lanpostuetan. (Ez ditu lan-bizitzari buruzko txostena eta kontratuaren iraupena eta egindako jarduera 

konkretua azaltzen dituen enpresa-ziurtagiririk aurkezten). 


