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ERABAKI PROPOSAMENA, 

HERRIKO UNIBERTSITATEKO GOBERNU KONTSEILUARENA, 

IRAKASKUNTZA ALDI BATERAKO ESLEITZEKO ETA IRAKASLEEN 

ARTEAN BANATZEKO ARAUTEGIAREN 15. ARTIKULUA ALDARAZTEN 

DUENA 

 
UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak, 2011ko martxoaren 10ean eginiko saioan, 

Irakaskuntza aldi baterako esleitzeko eta irakasleen artean banatzeko 

Araudia onetsi zuen. Araudi hori 2011ko apirilaren 26ko 78 zenbakiko EHAAn 

argitaratu zen, Irakasleen arloko errektoreordeak 2011ko martxoaren 23an 

emandako ebazpenaren bidez. 

 Araudi horrek, besteak beste, tutoretzen erregimenari buruzko zenbait 

aurreikuspen biltzen ditu 15. artikuluan, eta berezitasun jakin batzuk ezartzen 

ditu artikuluan bertan adierazten diren egoeretan dauden irakasleentzat. 

Uste da komenigarria dela artikuluaren testua berrikustea, jasota ez dauden 

zenbait kontu biltze aldera. Izan ere, badirudi egokia dela irakasleen 

betebeharrak zehaztea, ikasleen interesak eta irakaskuntzaren kalitatea 

babesteko, alde batetik, eta irakaslan murriztua duten irakasleentzat neurriz 

kanpokoa edo gehiegizkoa izango ez den tutoretza erregimen bat ezartzeko, 

bestetik. 

Bestalde, araudi honen testua tutoretzen grabazioaren inguruko beste arau 

batzuetan jasotako aurreikuspenei egokitu nahi zaie; bereziki, graduko eta 

lehen eta bigarren zikloko irakaskuntzak kudeatzeko urtero ezartzen den 

araudi akademikoari.  

 

Hori guztia kontuan hartuta, Irakasle eta Ikertzaileen arloko errektoreordeak 

Gobernu Kontseiluari aurkezten dio hau: 

ERABAKI PROPOSAMENA 

Bakarra.- Irakaskuntza aldi baterako esleitzeko eta irakasleen artean 

banatzeko Araudiaren 15. artikulua aldatzea (araudia 2011ko apirilaren 26ko 

78 zenbakiko EHAAn argitaratu zen, Irakasleen arloko errektoreordeak 

2011ko martxoaren 23an emandako ebazpenaren bidez). Honela idatzita 

geldituko da: 
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15. artikulua.- Tutoretzak: 

1. Irakasleak GAURen grabatu behar du ikasturteko tutoretzen 
ordutegia, lauhileko bakoitza hasi aurretik. Dena dela, ez da 
nahitaezkoa izango ikasleen oporraldian (Gabonetan eta udaberrian) 
tutoretzak grabatzea. 

 
2. Aldaketa guzti-guztiak GAURen grabatu behar dira, hiru lanegun 

lehenago. Salbuespen gisa, ezin bada bete hiru eguneko epe hori, 
ordutegia aldatu ahal izango da, ikastegiko dekanoaren edo 
zuzendariaren baimena (edo, hura falta bada, pertsona 
baimenduarena) tutoretzak egiten diren atean argitaratuta. 

 
3. Sailak ikasleen interesak eta beharrizanak hartu behar ditu kontuan 

ikasleentzako tutoretza orduak finkatzerakoan. Halaber, ikasleek 
zerbitzu hau behar bezala erabil dezaten ahalegindu behar dute eta, 
horretarako, astean gutxienez bi egun finkatu behar dituzte. 
 

4. Irakasle edo ikertzaile jakin batek ez eduki arren esleituta dagokion 
irakaslan osoa unibertsitatearekin daukan loturagatik (dela 
funtzionario dela kontratatua), bete egin behar ditu tutoretza ordu 
guztiak. Ordu horiek ezin dira pilatu, eta ikasturte osoan barrena bete 
behar dira. 

 
5. Irakasle batek beste ikastegi batean eman behar baditu eskolak, eta 

ikastegi hori beste campus batean badago edo irakaslea atxikita 
dagoen ikastegitik 40 kilometrora, egun bakar batean jar ditzake 
tutoretza ordu guztiak. Irakasle batek bi ikastegitan ematen baditu 
eskolak, bien artean banatu beharko ditu tutoretza orduak. 
 

6. Kontratuagatik edo kargu murrizketagatik astean 4 ordu edo 
gutxiago irakasten dituzten irakasleek asteko egun bakar batean jar 
ditzakete tutoretza ordu guztiak. Halaber, akreditaziorako 
konpromisoa sinatua duten eta lauhileko batez eskolarik emango ez 
duten irakasleek, eskolarik ez duten lauhileko horretan, asteko egun 
bakar batean jar ditzakete tutoretza ordu guztiak 

 
7. Eskolak ematen dituzten ikertzaileek, gutxienez, beren irakaskuntza 

ahalmenaren zati proportzionala grabatu behar dute: 3 ordu 12 
kreditu eman ditzaketenen kasuan; 1,5 ordu 6 kreditu dituztenen 
kasuan, etab.  

 
ERREKURTSOAK 

 

Erabaki honek administrazio bidea agortzen du. Bere aurka, Administrazio 

Publikoaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 

inguruko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 107. artikuluak eta hurrengoek 

xedaturikoaren haritik, aukerako berraztertze errekurtsoa aurkez dakioke 
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Kontseiluari hilabeteko epean, erabaki hau argitaratzen denetik hasita; 

bestela, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jar daiteke Bilboko 

Administrazioarekiko Auzien Epaitegian bi hilabeteko epean, erabaki hau 

jakinarazten denetik hasita. 

 

Leioan, 2016ko ekainaren 28an. 

 

Sin.: Xabier ETXANIZ ERLE 

IRAKASLE ETA IKERTZAILEEN ARLOKO ERREKTOREORDEA 
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PROPUESTA DE ACUERDO, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, DE LA UNIVERSIDAD 

 

 
El Consejo de Gobierno de la UPV/EHU, en se

marzo de 2011, del Vicerrector de Profesorado. 

 Entre 

ciertas particularidades para el profesorado que se encuentre en determinadas 

situaciones que se describen  

situaciones no previstas en el mismo y respecto a las cuales parece oportuno 

rma que, por 

excesivamente gravoso para aquel profesorado que tiene una limitada carga 

docente. 

nzas de grado y de primer y segundo ciclo.  

 

Por cuanto antecede, este Vicerrector de Personal Docente e Investigador eleva al 

Consejo de Gobierno la siguiente, 

PROPUESTA DE ACUERDO 

-  Reglamento de atri a y 

 

rrector de Profesorado,  
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- : 

1. Es deber de la profesora o profesor grabar en GAUR el horario de 

alumnado en navidad y primavera. 
 
2. 

decano/a o director/a del centro o persona autorizada en caso de 
ausencia, mediante el modelo  establecido al efecto. 

 
3. 

del alumnado pueda utilizarse este servicio con racionalidad, para lo 

la semana. 
 

4. Con independencia de que una determinada profesora o profesor 
investigadora o investigador no tenga asignada toda la docencia que 

 
 
5. Cuando a una profesora o profesor se le asigne docencia en un Centro 

entre ambos centros. 
 

6. El profesorado que imparta docencia durante 4 o menos horas a la 

 
compromiso 

cuatrimestre sin docencia. 
 
7. E

la parte proporcional de su capacidad docente. 3 horas, en el caso de las 

 
 

RECURSOS 

 

interponerse, en virtud de lo dispuesto en lo
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/ Euskal 

recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso- 

 

 

En Leioa, a 28 de junio de 2016. 

 

Fdo.: Xabier ETXANIZ ERLE 

VICERRECTOR DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
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