
Irekitzen prozesua- 2. urratsa 

Gasteizko campuseko IIP-ren gogoeta 

ekintza sindikalaren gainean  

Martxoaren 11n Las Nieves gelategian 5 lagun bildu ginen. Hauek dira atera ziren 

ideiak: 

IRAKASLERIAREN ERDIA BAINO GEHIAGO PREKARIETATEAN BIZI DA 

Lehengo IIP prekario eta egungoaren arteko aldeak: lehengoak ez zeukan denbora 

mugarik, egun dena epeka araututa dago. 

Kontratu partziala duen irakasleriak jasaten du egoerarik prekarioena. Astean 6 orduko 

kontratu partziala duen irakasleak lan handia egin behar du eta soldata ez da 700 €-ra 

ailegatzen.   

Meritaje saritze lasterketa honetan piramidearen beheko aldea gero eta handiagoa 

Finantziazio nahikorik ez dagoenez unibertsitateak txantajearekin jokatzen du: lan 

prekarioa gehiago ala lanpostu gutxiago.    

IKERKUNTZA 

Prekarioak ezin dira sartu ikerkuntzan, ez dute denborarik. 

PIFak:  Administrazioak ez du barneratu langileak garela, instalazio eskasak, ez dugu 

harremanik gure artean,  ezta gutxiago kolektiboaren kontzientziarik ere. Bataz 

besteko soldata 900€, egoerak ere ezberdinak Sailen arabera.  

Lana oso bideratuta ikerkuntzara, sailen kontsigna:  komunikazioak, kongresuak… 

zorroa bete behar da. Aukerak ere klase praktikoak emateko eta meritu bezala 

kontuan hartzen da, beti Sailen baimenarekin; horrek zer nolako ondorioa duen 

Tutoreen JAP-an ez dago garbi. 

SAILAK 

Sailak Taifen erreinuak dira, ateak irekitzen edo ixten dituzte.   

Arautegi orokorra gero eta araztuago dago, langileen  eskubideak bermatze aldera. 

Sindikalgintzak lagun dezake, badaude euskarriak, baina baita ere beldurrak, batez ere 

sailen eta ikerkuntza-zuzendarien sostengua eta babesa  behar denean.  



Lan poltsak kudeatzerakoan ere sailen boterea azaltzen da, bereziki afinitateak 

ponderatzeko orduan. Batzuek eskumen hori positibotzat jo arren, 

diskrezionalitatearen kezka ere aitortzen dute.  

Sindikatuaren aholkularitza eta zerbitzu juridikoak prest egon behar dira laguntzeko. 

SINDIKALGINTZA 

Beharrezkoa da jeistea jendearengana, jendea protestatzeko isolatua dago, jendea 

antolatu beharra dago. Baliabideak jarri behar dira horretarako. 

Kolektibo prekarioen arteko harremanak landu behar dira.  

Sindikalgintza noren zerbitzura? 

UNIBERTSITATEAREN EREDUA 

Badirudi unibertsitatearen hasiera eta amaiera ikerkuntza rankinetan sartzea dela. 

Eraikin hori mantentzeko peoiak behar dira.  

Ikerkuntzan dabilen jendeak, ez du denborarik irakaskuntza metodoen berrikuntzan 

jarduteko.  

Ikerkuntza lehentsia izatean, irakaskuntzaren egoerari buruzko kezka sortzen da. 

NOLAKO IKERKUNTZA: 

Magisteritzan egiten ari den ikerkuntza hezkuntzarekin baino zientziekin  lotuago dago.  

JCRek markatzen dituzte ikerkuntzaren lerroak, non dago pentsamendu kritikoa? 

Empresa  pribatuari egin beharreko transferentziaren obsesio horrek unibertsitatearen 

izaera publikoa kolokan jartzen du. 

 


