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Gizarte Kontseiluak UPV/EHU-ko berezko tituluen 
prezioak onetsi ditu 2021-2022 ikasturterako
Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak, uztailaren 1ean Bilbon elkarturik, Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitateak 2021-2022 ikasturtean emango dituen berezko tituluen prezioak 
gainbegiratu eta onetsi zituen. UPV/EHUk hirurogei master eta graduondoko baino gehiago ditu.

ALDIZKARIA BOLETÍN

EHU/UPVko GIZARTE KONTSEILUA
CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU

OSOKO BILKURAK GRADUONDOKO HAMABI TITULU SORTU BERRI BAIMENDU DITU LAU ADAR DESBERDINETAN

Datorren ikasturte akademikoan berezko hamabi titulazio 
sortu berri hauek emango dira, lau adar desberdinetan:

UPV/EHUn Jarraitzeko Arauak

Aipatutako saioan ikasleek 2015eko masterretan jarrai-
tzeko arauak aldatu ziren, ebaluazio-deialdiei uko egitea-
rekin eta matrikula ezeztatzearekin loturiko kudeaketa 
hobetzeko. 

Irakaskuntza Teknikoak

• Ilustrazio Zientifikoa (Berezko Masterra)
• Hidrogeno Teknologiak (Berezko Masterra)

Osasun Zientziak

•  Farmakokutsadura (Unibertsitate Aditua)
•  Mikologia Medikoa (Berezko Masterra)

Gizarte eta Lege Zientziak
•  Euskal Diaspora (Unibertsitate Espezializazioa)
•  Nazioartekotze Korporatiboko Estrategiak (Uniber-

tsitate Aditua)
•  Generoa, Maskulinitateak eta Gizarte Ekintza (Uni-

bertsitate Espezializazioa)
•  Gainbegiratzea Gizarte-ekintza Testuinguruetan 

(Unibertsitate Espezializazioa)
•  Irakaskuntza Atzerriko Hizkuntzen eta Edukien 

Ikasketa Integratuan (AHEII) Haur Hezkuntzako 
eta Lehen Hezkuntzako Graduko Titulazioei Lotuta 
(Unibertsitate Aditua)

Giza Zientziak

•  Haur eta Gazte Literatura eta Formakuntza Literarioa 
(Unibertsitate Espezializazioa)

•  Humanitate Digitalak: Aukera Berriak Ikertzen (Uni-
bertsitateko Aditua)

•  Praktika Artistikoen eta Kultur Ikasketak: Gorputza, 
Afektuak, Lurraldea (Berezko Masterra)

Gainera, osoko bilkurak onetsi zuen Giza Zientzietako uni-
bertsitate-tituluaren prezioak mantentzea (Esperientzia 
Ikasgelak) 2021-2022 ikasturterako.  

107 zk. 2021eko uztaila

(2. orrietan jarraitzen du)
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UPV/EHU Adinekoentzako Unibertsitate Programen Estatuko Elkartean sartu zen

Bost lankidetza-beka

Halaber, Gizarte Kontseiluak erabaki zuen bost lankidetza-
beka banatzea, Ministerioak 2021-2022 ikasturterako dei-
tuak, UPV/EHUren sail hauetarako:

•  Kimika Organikoa I
•  Ingeniaritza Kimikoa
•  Medikuntza
•  Historia Garaikidea

•  Gizarte Psikologia

Aurrekontu-aldaketak

Uztailaren 1eko saioan, osoko bilkurak aurrekontuak 
alda tzeko 10.000 eurotik gorako hiru proposamen bai-
no gehiago onetsi zituen: 53.000 euroko zenbatekoa oro-
tara, material zientifikoa eta inbentariagarria erosteko.  

Gehigarrizko ordainsari osagarriak

Gizarte Kontseiluaren osoko bilkurak, era berean, Gehiga-
rrizko ordainsari osagarrietarako urteroko deialdia onetsi 
zuen, UPV/EHUko irakasle eta ikerlariek (IRI) irakaskun-
tzako eta ikerketako merezimenduak aitortzen dituzten 
osagarriak eskatu ahal izan ditzaten, Eusko Jaurlaritzaren 
209/2006 Dekretuak aurreikusten dituen baldintzetan. 
Deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argita-
ratuko da, eta bertan zehaztuko da irakasle eskatzaileek 
nola eta zer baldintzatan egin behar dituzten eskaerak,  
ordainsarien osagarriok eskuratu ahal izateko. 

Horretaz gainera, Gizarte Kontseiluak azken deialdiko A eta 
B mailetako ordainsari osagarriak ere esleitu zituen.

Kimika Teorikoa eta Modelizazio 
Konputazionala Masterra

Gizarte Kontseiluak aldaketa nabarmena 
proposatu zuen Kimika Teorikoa eta Modelizazio Konputa-
zionala Masterrerako, zeina honako erakunde hauekin ba-
tera antolatzen baita: Madrilgo Unibertsitate Autonomoa 
(koordinatzailea), Bartzelonako Unibertsitatea, Kantabriako 
Unibertsitatea, Extremadurako Unibertsitatea, Murtziako 
Unibertsitatea, Oviedoko Unibertsitatea, Salamancako 
Unibertsitatea, Santiago de Compostelako Unibertsitatea,  
Valladolideko Unibertsitatea, Vigoko Unibertsitatea, Univer-
sidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Castellóko  
Jaume I Unibertsitatea, Balear Uharteetako Unibertsitatea 
eta Valentziako Unibertsitatea (Estudi General), bai eta Do-
nostiako Kimika Fakultatea ere, zentro hori arduratzen baita 
ikasketez UPV/EHUn.

Aldaketa hori ikasketa-planeko nahitaezko kredituen eta 
kreditu operatiboen banaketa aldatzean datza, bai eta nahi-
taezko eta hautazko irakasgaiak eguneratzean ere uniber-
tsitateek egindako eskaintzan.

Azkenik, bilkura berean, osoko bilkuren eta batzordeen 
egutegia onartu zen 2021eko urrirako eta abendu-
rako eta 2022ko martxorako eta ekainerako.

ederra da AEPUMen parte izatea Esperientzia Gelak 
proiektua garatzeko.
Adinekoei zuzendutako unibertsitate-programetan 63.000 
ikasle baino gehiago matrikulatuta izanda, gaztetze akti-
borako elkarte handiena da AEPUM, Espainiako adine-
koen autokonfiantza, independentzia eta, hortaz, bizi-kali-
tatea hobetzen dituena. AEPUM elkartea, 2004. urtean jaio 
zena, informazio eta unibertsitate arteko aholkularitza 
zentro ere da.

Saio berean, onartu zen Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitateak Adinekoentzako Uni-
bertsitate Programen Estatuko Elkartean (AEPUM) par-
te hartzea. Elkarte horrek 46 unibertsitate publiko eta 
pribatu baino gehiago biltzen ditu gaur egun, eta haren 
helburua da, batetik, adinekoekin lotutako hezkuntza-, 
prestakuntza- eta kultura-egitura berriak sustatzea eta, 
bestetik, hainbat unibertsitatetako programen arteko 
lankidetza-bideak ezartzea. UPV/EHUrentzat, aukera  

Horretaz gainera, adostu zuten 10.000 eurotik beherako aurre-
kontu-aldaketen 53 proposamen baliozkotzea, 186 000 euro 
baino gehiagoko zenbatekoarekin, haiek ere irakaskuntza 
-materiala, material informatikoa eta ikus-entzunezkoa 
eskuratzeko. Aurrekontuetan orotara egindako 56 aldake-
ten batura 240.000 euro baino gehiago da.
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BILBOko GAZTEEN ARTEAN BURUTUTAKO TXOSTENA ZIENTZIA, TEKNOLOGIA, INGENIARITZA ETA MATEMATIKEN INGURUAN

2020ko ADIERAZLEAK GORA EGIN DU % 34,5 LORTU ARTE, AURREKO URTEAN BAINO 1,3 PUNTU GEHIAGO

Nesken % 29k baino ez du bere burua ikusten STEM sektorean, 
ordea, mutilen % 46,9k uste du bertan lan egingo duela

Adeccok kaleratu duen txostenak Espainia osoko kualifikazio 
altuko proportzio historiko handiena erregistratu du

Genero-estereotipoek, halaber, eragin handia dute etorkizuneko lanbideak hautatzeko orduan, 
Udalak eta Elhuyarrek Bilboko 14 eta 16 urte arteko gazteek STEM gaien eta lanbideen inguruan 
duten pertzepzioari buruzko azterketaren arabera.

2020ko azken lau hiruhilekotan Estatu osoan lanpostu ugari suntsitu arren, Adecco etxeak enplegu 
aukerak eta gogobetetasuna neurtzeko kaleratu duen txostenak handipen orokorra adierazi du 
kualifikazio altuko eremuen proportzioan, kontratazio berriei dagokioenez.  

Neskek, batik bat, irakaskuntzarekin eta osasun-zientzie-
kin zerikusia duten lanbideak hautatu dituzte, eta, muti-
lek, berriz, teknologiarekin eta informatikarekin zerikusia 
duten gaiak aukeratu dituzte.

‘Elhuyar Ezagutuz Aldatzea’ irabazi-asmorik gabeko 
elkarte 1972an jaio zen zientzia eta euskara uztartzeko 
asmoarekin. Bokazio zientifiko teknologikoei buruzko 
ikerketa aurrendari honetan hiribilduko 14 ikastetxetako 
DBHko 3. eta 4. mailetako 1.029 gazteren emaitzak jaso 
dira. Parte hartzaileen % 47,9 neskak izan dira, % 48,4 muti-
lak eta % 3,7 ez binarioak.

Bilboko 14 eta 16 urte arteko gazteek STEM gaien inguruan 
duten pertzepzioaren inguruko txosten horren egileek  
jasotako erantzunak aztertu ondoren, hauek dira ondorio 
nagusiak:

•  Etorkizunean STEM alorrean lan egiteari dagokionez, 
neskek eta mutilek gaitasun maila ezberdina aitortzen 

Espainia osoan kualifikazio altuko enpleguen propor-
tzioak gora egin zuen aurreko urtean % 34,5 lortu arte, 
2019an baino 1,3 puntu gehiago. Estatistikek erregistra-
tu duten proportzio handiena da, aipatutako ikerketaren 
arabera. Madrilek (% 45,7), Euskadik (% 38,8) eta Katalu-
niak (% 37,3) aurkezten dituzte lanpostu gaituen propor-
tzio handienak. 

diote beren buruei: mutilen % 46,9k uste du sektore ho-
rretan lan egingo duela, baina nesken % 29k baino ez.

•  Mutilen eta nesken gustuen arteko desberdintasun 
funtsezkoenak Kiroletan, Zientzia eta Teknologian zein 
Informatika, Programazioa eta Robotikan ematen dira, 
mutilek hobeto baloratzen dituztenak. Era berean, kultu-
rarekin eta irudi pertsonalarekin lotura duten gaiak dira 
neskek gehien baloratzen dituztenak.

•  Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza eta Matematika arlo-
tako ikasgaiekiko interes-maila, oro har, baxua da. Nes-
kek artearekiko (6,3), biologiarekiko (6,1) eta hizkuntza 
eta literaturarekiko (5,9) interes handiagoa erakutsi dute; 
mutilek, ordea, informatikarekiko (7,1), teknologiarekiko 
(6,8) eta matematikekiko (6,5) interesa handiagoa dute.  

•  Gazten arabera, STEM profesionalak pertsona langileak, 
azkarrak, buru-jantziak eta pazientzia handikoak dira 
eta ikusmina dute. Kalifikatzaile horietako batzuk oso 
ohikoak dira ikasle onak deskribatzeko orduan.

Bitartean, Espainian kualifikazio ertaineko edo baxuko 
616.900 lan galdu ziren guztira (urte arteko - % 4,6) eta 
kualifikazio altuko 6.700 lanpostu murriztu ziren (-% 0,1).

Adeccok kaleratu duen txostenaren helburua zera da: 
lan-merkatuaren egoeraren adierazle bakarra balioestea 
pertsonen ikuspuntutik. Hau da, ikuspuntu makroeko-
nomikoa izan beharrean, ikerketak lan-merkatua hiru 
hilekoen arabera behatzen du langileei gehien interesa-
tzen zaizkien kontuen arabera. Lana Autonomia Erkidego 
bakoitzean burutzen da.

Lan-gatazkak murriztu ziren

Jarduera ekonomikoa normaltasunez garatzeko murrizke-
tek, pandemiari aurre egiteko neurrien ondorioz, 2020an 
zehar greba kopurua eta horien parte-hartzea murriztu 
dute. Gatazka kopuruak behera egin zuen komunitate erki-
dego guztietan elkarren segidako hirugarren hiru hilekoan, 
azken hogei urteetan gertatu ez zena. Beherakada garran-
tzitsua egonda ere, lan-gatazka kopuru gehien izan zituzten 
komunitateak hauek dira: Euskal Herria, % 39,4ko jaitsiera-
rekin, Nafarroa (-% 66,8) eta Asturias (-% 66,1).
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LANPETU % KUALIFIKAZIO ALTUKO LANETAN (1). 
4 hiruhileko batezbesteko higikorra.

(1) zuzendariak, teknikariak, zientzialariak eta profesionalak.
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EUSKAL HERRIKO LAN MERKATUAREN BALANTZEA 2020

Langabezia tasa txikiena Euskadin goi-mailako 
ikasketak dituzten pertsonei zegokien
Azken urteotako langabezia tasaren eboluzio positiboa gelditu egin zen  
COVID-19aren ondorioz.

Erregistratutako langabezia

Lanbideko Azterketa, Azterlan eta Estatistika Zer-
bitzuko txostenak 2020an Euskal Autonomia Erki-
degoko lan merkatuari buruz jasotzen zuen 2020. 
urtean erregistratutako langabeen kopurua % 13,2 
hazi zela EAEn. Zerbitzu sektorean bilakaera nabar-
mentzen zen (+% 14,4).

Azken sei urteetan ez bezala, EAEn erregistratutako 
urte arteko langabeen kopuruak gora egin zuen 
2020an eta azken urteotako joera aldatu zen.

Sexuaren arabera, langabeziak bilakaera hobea izan 
zuen emakumezkoen artean (+% 11,7) gizonezkoen 
artean baino (+% 15,1).

Lurralde historikoen arabera, 2019ko datuekin al-
dera-tuta, Bizkaiak izan zuen eboluzio onena 2020an 
(+% 12,2), ondoren Gipuzkoak (+% 13,6) eta, azkenik, 
Arabak (+% 16,1).

Ikasketa mailaren arabera, langabetuen % 59,9k oi-
narrizko ikasketak zituen; % 18,4k lanbide heziketako 
ikasketak; % 12,6k unibertsitateko ikasketak eta gai-
nerako % 9,0k batxilergoko ikasketak. 

Gizarte Segurantzako afiliazioa

Gizarte Segurantzako afiliazioaren kopuruak % 2,2an 
egin zuen behera; 959.132 pertsonarekin itxi zen ur-
teko datua.

2020an zehar, COVID-19aren ondorioz, 2014 urtean 
hasitako afiliazioaren errekuperazioa gelditu egin zen.

Kontratuak

2020an, 245.312 pertsonak 703.355 kontratu sinatu 
zituzten (aurreko urtean baino % 30,2 gutxiago).

Okupazio taldearen arabera, kontratu mugaga-
been pisurik handiena zuzendarien taldeak izan 
zuen (okupazio talde honen kontratu guztien 
artean kontratu mugagabeak % 58,7 izan ziren). 
Pisu txikiena, aldiz, zerbitzu sektorean kuali-
fikatuen artean izan zen (% 6,5). Bi mutur horien 
artean, berriz, ondorengo perfilak ditugu: (i) ad-
ministrariak (% 14,3); (ii) laguntzako teknikariak 
eta profesionalak (% 12,2); (iii) nekazaritzan eta 
arrantzan kualifikatutako langileak (% 11,6); 
(iv) operadoreak (% 10,3); (v) manufakturako, 
eraikuntzako eta meatzaritzako artisauak eta 
langile kualifikatuak (% 9,4); (vi) teknikari eta 
profesional zientifikoak eta intelektualak (% 9,4); 
eta, azkenik, eta (vii) langile kualifikatu gabeak 
(% 6,8).

Biztanleria jardueraren arabera

2020. urtearen bukaeran langabezia-tasa  
% 11,2koa izan zen (1,7 puntu apalagoa 2019koa 
baino), eta 116.900 langabe zeuden, zeinen % 26,9k 
goi mailako ikasketak zituen.

Ondorengo grafikoan adierazten den bezala, 
langabezia tasa handiena erdi-mailako lanbide 
heziketako eta batxilergoko ikasketak zituzten 
pertsonen artean eman zen (% 14,1), eta jarraian oi-
narrizko ikasketak zituztenen artean (% 14,0). Kasu 
bietan, langabezia tasak bataz bestekoa gaindi-
tu du. Maila akademiko handiko pertsonek dute 
langabezia-tasa txikiena (goi-mailako lanbide- 
heziketako ikasketak edo unibertsitate-ikasketak);  
langabezia-tasa % 7,2koa zen.
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AFILIAZIOA GIZARTE SEGURANTZAN EAEN.   
(Pertsona kopurua; abenduko batez bestekoa).
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http://www.gizartekontseilua.eus

