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DOKTOREGOA EGITEKO IKERLARIENTZAT DEIALDIA 
 
 

 
 

01. SARRERA 
 

Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien (HUHEZI) fakultatea 
erakunde kooperatibo eraldatzailea da, irabazi asmorik gabekoa, onura publikokoa eta 
gizarte-ekimeneko erakundearen adierazpen ofiziala jaso duena. 
 
HUHEZIren aktibitate nagusiak dira dozentzia, ikerketa, ezagutzaren transferentzia 
eta etengabeko prestakuntza. Fakultateak aktibitate horiekin lotutako ekimenak ditu 
hezkuntzaren, komunikazioaren, kooperatibismoaren eta humanitateen eremuetan. 
Lau esparru horiek elikatzeko eta aktibitateak aberasteko, ikerketa funtsezkoa da. 
Ikerketaren bidez ezagutzaren eraikuntza ematen da eta ezagutza berria islatzen da 
graduetan, gradu-ondokoetan, transferentzia ekintzetan edo ikastaro laburretan 
besteak beste. Erakundeen arteko kolaborazioan oinarritutako ikerketa da, beraz, 
tresna hezkuntzaren, komunikazioaren, kooperatibismoaren eta humanitateen bidez 
gizartean eragiteko.  
 
Testuinguru horretan, HUHEZIk ikertzaileak erakarri nahi ditu egun dituen ikerketa ildo 
estrategikoak garatzen laguntzeko. Bidenabar, fakultateak ikertzaileei beren jarduna 
garatzeko aukera eskaini nahi die, baita ikerketa kolaboratiborako testuinguru bat ere. 
Asmo horietarako, doktoregoa egiteko ikerlarientzako deialdi hau abiarazten du. 
Deialdia, zehazki, zuzentzen zaie hezkuntza-berrikuntzaren bueltan ondoko eremu 
hauetan doktorego-tesia egingo duten ikertzaileei: 
 
- Digitalizazioan. 
- STE(A)M gaietan. 
- Ebaluazioan. 
- Kodozentzian. 
- Diziplinartekotasunean. 
 
Lehenetsiko dira Haur, Lehen edo Bigarren Hezkuntzako praktikan oinarritutako 
ikerketa proiektuak. 
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DOKTOREGOA EGITEKO IKERLARIENTZAT DEIALDIA 
 
 

 
 

02. PRESTAKUNTZAN DAUDEN IKERLARIEN FIGURA 
 

 
 

Prestakuntzan dauden Ikerlarien Figura (PIFa hemendik aurrera) da lan-jardunaren 
gehiengoa* tesi-ikerketara bideratuko duen doktoregaia. Ikerketa proiektuen garapena 
sustatzeko, erakundearen ezagutza estrategikoa bultzatzeko eta doktoregaien 
integrazioa, motibazioa eta konpromisoa bermatzeko helburuz sortutako figura da. 
Xedea da jakintza zientifikoa doktorego-aurreko kontratuaren bidez garatzea eta 
nazioartekotzea sustatzea. 

 
Ikertzailea PIF kontratupean egongo da epe mugatu batean. Urtero (urrian) luzatuko 
da kontratua, gehienez hirutan, baldin eta ebaluazioa aldekoa bada. 

 
Dokumentu honetan 2022/2023 ikasturterako eskainiko diren 2 plaza berriren 
baldintzak zehazten dira (zalantzetarako: ilarrea@mondragon.edu). 

* Gehienez 6 ECTSko lan-denboraren baliokidea egin dezake PIFak beste aktibitate 
batzuetan: transferentzia, dozentzia edo ikerketa proiektuak. 
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03. PIF IZATEKO BALDINTZAK 
 

PIF izateko segidan zehazten diren baldintza guztiak bete 
beharko ditu ikertzaileak: 

 

B1. Aurre-baldintzak eta prozesua: 
● Doktore titulu baten jabe ez izatea. 
● Tesi proiektu proposamena egitea. 
● Lanpostura postulatzeko ondoren zehaztutako 

dokumentazioa entregatzea (ilarrea@mondragon.edu 
helbidera bidalita) irailaren 16rako (Tesi-proiektuaren 
dokumentua, CVa eta motibazio gutuna [ikus ERANSKINA 
I]) 
Lanpostua lortzeko ebaluazio prozesua hurrengoa izango 
da: dokumentazio guztia jaso ondoren, HUHEZIko Ikerketa 
eta Transferentzia [aurrerantzean i+T] taldeak 
aukeratutako bi doktorek proposamenak eta hautagaiekin 
egingo diren elkarrizketak balioztatuko dituzte I 
eranskinean zehaztutako irizpideak kontuan hartuta. 
Ebaluazioak isilpekoak izango dira eta [i+T] taldeak bi 
txostenen balorazioak batu eta aztertuko ditu. 

• Hizkuntzak: Euskaraz eta ingelesez gutxienez C1 izatea 
hobetsiko da. 

B2. Doktorego programari dagozkion baldintzak betetzea: 
o HUHEZIko “Berrikuntza eta esku-hartzea hezkuntzan” 

Doktorego programan matrikulatu beharko da 2022-2023 
ikasturtean eta hortik aurrera araudi akademikoari lotutako 
irizpideak bete beharko ditu ikertzaileak. PIF izaten 
jarraitzeko, ikertzaileak urtero berriztu beharko du bere 
matrikula. 

 
 

B3. Doktore-tesiaren gaiaren inguruko baldintzak: 
● PIFaren tesi gaiak ekarpena egitea HUHEZIk zehaztutako 

espezializazio arloetan: 
○ Hezkuntza-berrikuntza digitalizazioan. 
○ Hezkuntza-berrikuntza STE(A)M gaietan. 
○ Hezkuntza-berrikuntza ebaluazioan. 
○ Hezkuntza-berrikuntza kodozentzian. 
○ Hezkuntza-berrikuntza 

diziplinartekotasunean. 
Lehenetsiko dira Haur, Lehen edo Bigarren 
Hezkuntzako praktikan oinarritutako ikerketa 
proiektuak. 
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04. PIFaren BEREZITASUNAK 
 
 

Prestakuntzan dauden ikertzaileen figurak baditu hainbat 
berezitasun: 

Be1. HUHEZIko Berrikuntza eta esku-hartzea Hezkuntzan Doktorego-
programan jardun osoan egon beharko dute PIF izaera duten 
bitartean. 

Be2. Nazioarteko aipamena duen tesia egin beharko dute 
(Informazio zehatzagoa behar izanez gero, Doktorego 
Programako Araudia aztertu). Horretarako: 

● Doktoregaiak gutxienez hiru hilabeteko egonaldia egin 
beharko du atzerrian. 

● Tesiaren zati bat (laburpena, eztabaida orokorra eta 
ondorioak gutxienez) nazioarteko hizkuntza batean egin 
beharko du. 

● Atzerriko bi adituren txosten arrazoitu positiboak jaso 
beharko ditu defentsa egin ahal izateko. 

● Doktorego-tesiaren defentsako tribunal-kide bezala 
atzerriko doktore bat egon beharko da. 

Finantzazioa: HUHEZIk bere gain hartuko du nazioarteko 
egonaldiaren kostuaren %70 (bidaia eta ostatua), betiere, 3 
hilabetetako epealdi jarraituan. Herrialdearen araberako 
finantzazioa izango da [Eranskina IV] eta egonaldia amaitzean 
erregularizatuko da ordainketa. Doktoregaiari dagokio 
transferentzia bidez bere zatia ordaintzea 5 hilabeteko epean. 
Egonaldia egiteko, doktoregaiak Doktorego Batzordeari 
eskaera egin beharko dio ikasturte hasieran [ERANSKINA II]. 

 
Be3. Argitalpenak eta dibulgazioak prozesuan: doktorego 
programan matrikulatutako urtearen arabera, doktoregaiak urtero 
produkzio zientifikoan minimo batzuk bete beharko ditu, bai 
artikulugintzari dagokionez, bai eta kongresuetan parte hartzeari 
dagokionez: 

• 1. ikasturtean: Poster bat nazioarteko jardunaldi batean 
edo/eta MU-UVIC jardunaldietan parte hartuko du. 

• 2. ikasturtean: Nazioarteko Kongresu batean 
komunikazioa, dibulgazio artikulu bat (euskaraz, 
gaztelaniaz edo ingelesez) eta MU-UVIC jardunaldietan 
parte hartuko du. 

• 3. ikasturtean: Nazioarteko bi kongresutan komunikazioa, 
artikulu bat indexatutako aldizkari batean (Latindex edo 
antzerakoren batean) (euskaraz, gaztelaniaz edo 
ingelesez) eta MU-UVIC jardunaldietan parte hartuko du. 

 
Finantzazioa: zehaztutako ekintzetatik, HUHEZIk 
ondorengoak hartuko ditu bere gain: 

 
Gehienez, urtero, bi kongresu finantzatuko zaizkio PIFari. 
Kongresu horiek tesi-gaiarekin lotuta egon beharko dira eta 
PIFak zerbait aurkeztu beharko du, HUHEZIko afiliazioa 
agerian utziz. Ez da beste izaera bateko kongresurik 
finantzatuko. 
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Be4. PIFen jarraipena: 
● PIFen jarraipenean tesi-zuzendariek eta ko-zuzendariek, 

tutoreak eta arloko koordinatzaileek parte hartuko dute. 
○ Tesi-zuzendariek / ko-zuzendariek: ikerketa 

proiektuari dagokion jarraipena egingo dute. 
○ Tutoreak: ikertzaile-profila garatzen jarraitzeko eta 

HUHEZIko egunerokotasunean jarduteko 
ikertzailearen beharren jarraipena egingo du. 
Doktorego Batzordearekin lotura zuzena 
bermatuko du. 

○ Arloko koordinatzaileak: Lan kontratuari eta langile 
izaerari dagozkien elementuen jarraipena egingo 
du. 

 
Be5. Lan kontratua: 

● Lan kontratuari dagokionez, PIFek doktorego-aurreko 
kontratua izango dute eta, beraz, gehienez 4 urteko 
iraupena izango du. Kontratu honek indarrean dagoen 
legedia jarraituko du/ edo aplikatuko zaio unean-unean. 

● Urteroko lan ordu kopurua erakundeak duen lan ordu 
kopuru berbera izango da. 

● Lehen urteko soldata gordina 18.039,70 €koa da. 
● Langile figura bat izanik, PIF bakoitzak bere helbide 

elektronikoa (@mondragon.edu) eta telefono luzapena 
izango ditu. 

● Langile bileretara joan beharko da, mezu informatiboak 
jasoko ditu, bilkura sozialetara joateko aukera izango du... 
Kontseilu Sozialerako pertsonen aukeraketan informazioa 
jasotzeko aukera izango du baina ezin izango du bozkarik 
eman. 

 
● Kontratua urtero luzatu beharko da —luzatu ezean ezingo 

da PIFa izan—. Luzatzeko eta urteko lanaren ebaluazioa 
egiteko, hurrengo prozedura jarraituko da: 
PIFak irailean bidali beharko du jardueren dokumentua 
(Irizpideak ERANSKINA III-an ikusgai) eta horren defentsa 
egin beharko du irailean [i+T] taldeak txostena 
balioztatzeko eta defentsan parte hartzeko aukeratutako bi 
doktoreen aurrean. Arloko koordinatzaileek langileekin 
jarraitutako ohiko ebaluazio prozedura jarraituko dute. 
Arloko koordinatzaileen zein txostena aztertu eta 
defentsan parte hartu duten doktoreen balorazioaren 
arabera erabakiko da kontratuaren luzapena. 

• Lan kontratuaren etena. Hurrengo arrazoiengatik eten ahal 
izango da kontratua: 

○ Doktore titulua eskuratzea. 
○ Kontratuaren indarraldia amaitzea. 
○ PIFak berak uko egitea. 
○ PIFak egin beharrekoak ez betetzea edo kontratua 

sinatzerakoan aintzat hartu ziren baldintzak 
aldatzea. 

○ Gerora sortutako bateraezintasunen bat egotea. 
 

Be6. Formazioa: 
• Ingelesa, hizkuntza zientifiko gisa, hobetzeko saio 

pertsonalizatuak izango dituzte. Urteko 25-30 ordu izango 
dituzte. 

• HUHEZIko ikertzaileentzat antolatuko saioetan parte 
hartuko dute eta aukera izango dute HUHEZIk antolatutako 
Gaikuntza Planaren baitako ekintzetan parte hartzeko. 

 
Be7. Prebentzioa: Lan arriskuen prebentzioaren jarraipena 
izango dute. 
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05. ERANSKINAK 
 
 

ERANSKINA I. PIF izateko ebaluazioa: (01) 
txostenaren atalak eta (02) ebaluazio 
irizpideak 

 
ERANSKINA II. Nazioarteko tesia 
finantzatzeko eskaera. 

 
ERANSKINA III. PIF kontratua luzatzeko 
prozesua 

 
ERANSKINA IV. Herrialdearen araberako 
finantzazio baremoak. 
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ERANSKINA I: 
PIF izateko EBALUAZIOA: (01) Txostenaren atalak eta (02) ebaluazio irizpideak 

 
 

(01). PIF izateko bidali beharreko TXOSTENAREN ATALAK 
 

PIF kontratua lortzeko CVarekin eta motibazio gutunarekin batera entregatu beharreko txostenaren atalak: 
1. Doktorego-tesiaren izenburua 
2. Zuzendari eta zuzendarikidea (baleude) 
3. Laburpena (gehienez 250 hitz) 
4. Tesiaren kokapena HUHEZIko espezializazio arloetan:  

• Hezkuntza-berrikuntza digitalizazioan. 
• Hezkuntza-berrikuntza STE(A)M gaietan. 
• Hezkuntza-berrikuntza ebaluazioan. 
• Hezkuntza-berrikuntza kodozentzian. 
• Hezkuntza-berrikuntza diziplinartekotasunean. 

5. Gaiaren aurrekariak eta bibliografia (gehienez 2 orri) 
6. Ikerketaren helburuak (gehienez orri bat) 
7. Ikerketaren metodologia eta erabiliko diren tresnak (gehienez 2 orri) 
8. Tesiaren gaur egungo egoera eta tesia amaitu bitarteko plangintza, nazioartekotze asmoak barne (gehienez 2 orri) 
9. Proiektuak dituen beste finantzazio iturriak eta PIF kontratua lortuz gero, proiektura egingo den ekarpena (gehienez 

orri bat) 
10. Azaldu nahi diren beste aspektu batzuk (gehienez orri erdi) 
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ERANSKINA I: 
 
 
 

(02). PIF izateko TXOSTENA EBALUATZEKO IRIZPIDEAK 
 

Txostena bi doktorek isilpean balioztatuko dute hurrengo irizpideen araberako puntuazioak esleituz: 
 

Doktoregaiaren CVa (30 puntu). Balioztatuko da: Arlo zientifikoan erabiltzen diren metodoen eta hizkuntzen 
ezagutza eta ikerketa ibilbidean lehen pausoak eginak izatea. Goi mailako aldizkarietan (Scopus edo JCR) publikatu 
izanagatik 10 puntu emango zaizkio. 

 
Motibazio gutuna (5 puntu). Balioztatuko da ikertzaile profila erakustea eta gaiarekiko motibazioa. 

 
Txostena (45 puntu). Balioztatuko da gaiaren interes zientifikoa eta kalitatea azpiatal hauen arabera: 
• PIFaren tesi gaia HUHEZIko 2021-2024 plan estrategikoan definitutako espezializazio arloetan. 
• Aurrekarien azterketaren kalitatea eta ikerketa-objektuaren egoera gaurkotua. Bibliografia gaurkotua (10 puntu) 
• Helburuen garrantzia: aurrekarietatik abiatuta eta hutsuneak identifikatuta proposatutako helburu lorgarriak izatea 

(10 puntu) 
• Metodologia eta tresnak: Ikerketa helburuak lortzeko metodologia eta tresnen egokitasuna (10 puntu) 
• Tesiaren egoera eta aurrera begirako plangintzaren bideragarritasuna eta nazioartekotze estrategiaren 

egokitasuna (10 puntu). 
• Finantzazioa: Ikerketa proiektu finantzatu baten parte izatea tesia (5 puntu). 

 
Elkarrizketa (20 puntu). Beste puntuetan adierazitakoaz gainera, elkarrizketan balioztatuko dira hautagaiaren jarrera 
eta gaitasunak, ikerketa-profilaren egokitasuna eta proiektuaren defentsa. 

 
*Aldeko erabakia izateko, gutxienez 60 puntu izan behar dira eta gutxienez atal bakoitzean (CVa, motibazio gutuna, 
txostena eta elkarrizketa) puntuen erdia. 
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ERANSKINA II: Nazioarteko tesia finantzatzeko eskaera 
 
 
 

PIFak irailean aurkeztu beharko du egonaldia nazioartean egiteko proposamena. Zuzendari eta ko-zuzendariarekin batera 
eskaera egin beharko du hurrengo puntuak azalduz (horretarako, egonaldirako kontaktua aurrez egitea gomendatzen da): 

 
 

• Nazioarteko egonaldia egingo den unibertsitatea/zentroa eta departamentua. 
• Nazioarteko egonaldian doktoregaiak izango duen tutorearen izen-abizenak eta kontaktua. 
• Nazioarteko egonaldia egiteko aurreikusten diren datak. 
• Nazioarteko egonaldiaren kostua (aurreikusia) —hegaldia eta etxebizitza—. 
• Nazioarteko egonaldian aurreikusten diren ekintzak eta tesi proiektuarekiko ekarpenak. 
• Nazioarteko egonaldian doktoregaiak hartzen dituen konpromisoak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

 
 

ERANSKINA III: PIF kontratua luzatzeko prozesua 
 
 
 

(01). KONTRATUA LUZATZEKO PROZESUA 
Kontratua luzatzeko urtero, ekaina hasieran, PIFak entregatu beharko du jardueren dokumentua. Prozesuaren balorazioa 
positiboa izan beharko da kontratua luzatzeko. PIF bezala, doktorego programan matrikulatutako urtearen arabera, 
doktoregaiak urtero produkzio zientifikoan minimo batzuk bete beharko ditu eta horien ebidentziak erantsi beharko ditu 
jardueren dokumentuan: 

 
• PIF bezala hartutako konpromisoak: 

o 1. ikasturtean: Poster bat nazioarteko jardunaldi batean edo/eta MU-UVIC jardunaldietan parte hartuko du. 
o 2. ikasturtean: Nazioarteko Kongresu batean komunikazioa, dibulgazio artikulu bat (euskaraz, gaztelaniaz edo 

ingelesez) eta MU-UVIC jardunaldietan parte hartuko du. Ebidentzia gisa, komunikazioa edo egiaztagiria eta 
artikulua bera gehitu behar dira. Artikulua argitaratu gabe egonez gero, saiakera egiteko dokumentua bidali 
beharko da. 
3. ikasturtean: Nazioarteko bi kongresutan komunikazioa, artikulu bat indexatutako aldizkari batean (Latindex 
edo antzerakoren batean) (euskaraz, gaztelaniaz edo ingelesez) eta MU-UVIC jardunaldietan parte hartuko 
du. Ebidentzia gisa, komunikazioa edo egiaztagiria eta artikulua bera gehitu behar dira. Artikulua onartu 
edo argitaratu gabe egonez gero, aldizkarira bidalitako fitxategia erantsi beharko da. 

 
 

• Jardueren dokumentuko gainerako adierazleak 
o Ikasturte akademiko bakoitzean Doktorego Batzordeak zehaztutako Jardueren dokumentu eredua bete beharko 

du PIFak eta bertan jaso beharko du urtean zehar egindakoa, prestakuntza edo egonaldia kasu. 
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ERANSKINA IV: Herrialdearen araberako finantzazio baremoak 
 
 
 

Herrialdea € eguneko (gehienez) 
Errusia 60 
Belgika, Japonia, Erresuma Batua 50 
Brasil, Estatu Batuak, Norvegia, Suitza, Suedia 45 
Alemania, Angola, Kolonbia, Danimarka, Finlandia, Frantzia, Italia, Luxenburgo, Herbehereak, 
Yemen, 

40 

Aljeria, Argentina, Austria, Bosnia-Herzegobina, Kanada, Txile, Korea, Emirerriak, Etiopia, 
Gabon, Hungaria, Israel, Kuwait, Libano, Libia, Montenegro, Nikaragua, Nigeria, Errumania, 
Serbia, Zaire/Kongo, Beste 

35 

Saudi Arabia, Australia, Kamerun ,Txina Kroazia, Egipto, Eslovakia, Guatemala, Ginea 
Ekuatoriala, India, Indonesia, Iran, Irlanda, Jamaika, Jordania, Kenia, Malaysia, Maroko, 
Mexiko, Peru, Polonia, Portugal, Txekiar Errepublika, Singapur, Siria, Taiwan, 

30 

Boli Kosta, Bulgaria, Costa Rica, Kuba, Ekuador, El Salvador, Filipinak, Ghana, Grezia, 
Honduras, Irak, Mozambike, Zeelanda Berria, Pakistan, Panama, Dominikar Errepublika, 
Senegal, Sud Afrika, Thailandia, Tanzania, Tunez, Turkia, Uruguai, Venezuela, Zinbawe 

25 

Andorra, Bolivia, Haiti, Malta, Mauritania, Paraguai 20 
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