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2016ko Abendua



FAQ-OHIKO GALDERAK SEIURTEKO LANAREN EBALUAZIO INGURUAN 

- 

 Nire eskaera betetzeko zeintzuk dira bete beharreko urratsak? 
Unibasq web orriaren bitartez deialdiaren loturan sartu. Honek bete beharko 

duzun CNEAIko aplikazio informatikora eramango zaitu. Lehenengo 

erregistratu, eta ondoren eskatzen zaizuna bete, (datu pertsonalak, ebaluatzeko 

tarteak, ekarpenak, CV, etab.).  

 Non aurkeztu behar dut eskaera? 
Lehendabizi, CNEAIko aplikazio informatikoaren atal guztiak bete eta 

beharrezkoak diren artxiboak atxiki beharko dituzu. Eskaera aplikazio 

informatikoan amaitu ondoren, NAN elektronikoa eduki ezean, eskaeraren bi ale 

inprimatu, sinatu eta tasa orriarekin eta ordainketaren egiaztagiriarekin batera 

Unibasq-era bidali beharko duzu , urriaren 1eko Herri-administrazioen araubide 

juridiko 30/2015  legearen 16.4 artikuluan adierazten den bezala.  

 Ebaluazio eskatzeko tasa bat ordaindu behar da? 
Bai. Euskal Autonomi Erkidegoaren Administrazioaren Tasa eta Prezio 

Publikoen Legearen arabera (1/2007 Legegintza Dekretua, Euskal Autonomi 

Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren 9/2015 Legeak aldatzen duena) Unibasq-

eren aldeko 45,46 euroko tasa ezartzen da interesdunaren ebaluazio eskubideei 

dagokiona. Ordainketa kontu honetan egin beharko da IBAN Kodea ES66 2095 

0611 0091 1617 1060.  

Ordainketa egiteaz gain eskaeraren laburpen dokumentuarekin batera tasa-orria 

beteta eta ordainketa egin izanaren egiaztagiria aurkeztu beharko dira. 

  

 Nola egiazta dezaket UPV/EHU-rekin harremana? 
Zerbitzu orriaren bitartez justifikatu behar duzu, hau deialdia zabalik dagoen 

epean eguneratuta egon behar da.  

 Nola egiazta dezaket UPV/EHUrekin lotura ebaluatu beharreko tarteetan? 
UPV/EHUrekin lotura zerbitzu orriarekin ere egiaztatu ahal duzu, baina zerbitzu 

orriak eskatutako ebaluatzeko tarteren bat egiaztatzen ez badu, beste kontratuak, 

bekadun-egiaztagiriak edota lotura hori egiaztatzen duen dokumentuak aurkeztu 

beharko dituzu.  

 Atxiki behar dudan zerbitzu orria non eskatu behar dut? 
UPV/EHUko irakasleen errektoreordetzan eskatu beharko duzu, deialdia zabalik 

dagoen bitartean eguneratuta egon behar du, zerbitzu orria eguneratuta ez 

badago ez da kontuan hartuko.  

 Deialdi honetara aurkez naiteke, jardunaldi osoa edo zati batekoan lan 

egiten badut edo eskatutako ebaluazio tartetan jardunaldi zati batekoan lan 

egin badut 
Bai, kasu bietan aurkez zaitezke. Lan kontratua, jardunaldi osoa edo zati batekoa 

kontuan hartu gabe, bete beharreko baldintza deialdia zabalik dagon bitartean 

lan kontratu iraunkorra izatea da.  

 Irakasle atxikitua bezala kontratatuta nago, seiurtekoak eska ditzaket? 
Ez, seiurtekoak lan-kontratu finkoa dutenei zuzenduta dago.  



 Irakasle elkartua bezala kontratatuta nago, seiurtekoak eska ditzaket? 
Ez, seiurtekoak lan-kontratu finkoa dutenei zuzenduta dago.  

 Eskaera aurkezteko azkeneko egunean “Correos”-era joaten banaiz, 

arazoren bat egon daiteke nire eskaerarekin? 
Ez, “Correos”en gutun irekia aurkeztu beharko duzu, eskaeran bertan dataren 

zigilua emateko, eta nahiz eta Unibasq-era beranduago iritsi, eskaera 

izapidetzeko onartuko da.  

 Lan kontratu iraunkorra duten irakasleak aurkeztu ahal dira ebaluatzeko 

dauden arlo guztietara? 
Bai 1etik 11ra dauden arloetara aurkeztu ahal dira, 0 arloa “Ezagutza 

transferentzia” barne. Irakasle funtzionario bezala arlo guztietara aurkeztu ahal 

izango dira.  

 Irakasle funtzionarioen ebaluazioa egiteko irizpideak eta batzordeak eta 

lan-kontratu finkoa duten irakasleenak berdinak dira? 
Bai, berdinak dira. CNEAI berak dauzkan batzordeak dira eta ezagutza eremu 

bakoitzeko ospe handiko ebaluatzaileez osatuta daude.  

 Tarteak zenbat urtekoak izan daitezke? 
Tarte bakoitzak gutxienez sei urte izan behar ditu.  

 Zenbat tarte eska dezaket? 
Nahi beste baina inoiz sei tarte baino gehiago. Gomendagrria da banan-banan 

eskatzea urteak galtzea saihesteko. Adibidez, bi tarteko ebaluazioa eskatzen 

badituzu eta lehenengoa negatiboa bada, urte horiek guztiak galdu eta ezin 

izango zenituzke berriro erabili.  

 Bi tarte eskatzen baditut 2000-2005 eta 2006-2011 eta bakarrik 2006-2011 

tarteko aldeko txostena lortzen badut, berriro ere aurkeztu dezaket eskaera 

2000-2005 tarterako? 
Ez, ezin da.  

 2000-2005 tartea eskatu eta kontrako txostena lortzen badut, berriro ere 

eska dezaket ebaluazioa 2000-2009, lehen aurkeztutako ekarpen berdinak 

errepikatuz eta besteren bat ordezkatuz? 
Bai, lehen aurkeztutako 3 urte erabil daitezke.  

 2007-2012 tartea eskatzen badut eta kontrako txostena lortzen badut, 

hurrengo urtean 2008-2013 tartea eska dezaket, lehen aurkeztutako 

ekarpen berdinak errepikatuz eta besteren bat ordezkatu? 
Ez, 3 urte pasa beharko dira eta lehen eskatutako tartearen 3 urte aprobetxa 

dezakezu. 

 

 

 



 Zein urtetik aurrera eskatu dezaket nire ikertzaile-karreraren ebaluazioa? 

(seiurtekoa? 

Nahi duzun urtetik aurrera. Kontuan izanik, ebaluatzeko eskatzen duzun 

tartearen lehenengo urtea zure ikertzaile-karreraren ebaluazioaren abiapuntua 

izango dela.  Adibidez: Ebaluatzeko eskatzen duzun lehenengo tartea 2005-2010 

urteetako bada, ezin izango dituzu 2005 baino lehenagoko urteak aurkeztu 

ikerkuntza-jardueraren ebaluazio berri bat eskatzen duzunean.  

 Ebaluazioaren inguruan zalantzak baditut, nora jo dezaket? 

Posta elektronikoaren bitartez, osagarriak@unibasq.eus, gurekin harremanetan 

jar zaitezke edo Unibasq-eko web orrian dituzun telefonoetara jo dezakezu. 
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