ERAKUNDEAREN DATUAK (eskatzen diren 5 eremuak bete mesedez)
Datu hauek eta praktika onen fitxa betetzerakoan, baimena ematen duzu goian agertzen diren eremuak eta
betetako praktika onen fitxa Euskaliteko webgunean argitaratzera, modu irekian zabaldu daitezen.

1. Erakundearen izena:

Farmazia Fakultatea, Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)

2. Sektorea:

Irakaskuntza

3. Langile kopurua:

272

4. Webgunea:

https://www.ehu.eus/es/web/farmazia-fakultatea

5. Erakundearen jardueraren
deskribapena:
(produktu eta zerbitzu
nagusiak, merkatua, bezero
motak…):

UPV/EHUko Farmazia Fakultatean 4 gradu (Farmazia, Giza Nutrizioa eta
Dietetika, Ingurumen Zientziak eta Elikagaien Zientzia eta Teknologia), gradu
bikoitz bat (Farmazia eta Giza Nutrizioa eta Dietetika) eta 4 graduondoko
(Analisi Forentsea, Elikadura-kalitatea eta Segurtasuna, Enologia Berritzailea
eta Elikadura eta Osasuna) irakasten dira.

Harremanetarako datuak
Eremu hauek hautazkoak dira. Datuak betetzen badituzu, webgunean azalduko dira bere horretan. Horrela, zure
praktika interesgarria suertatu zaion erakundea zurekin harremanetan jarri ahal izango da:

Solaskidearen izen-abizenak: Nerea Osinalde Moraleja
Helbide elektronikoa: nerea.osinalde@ehu.eus
Telefonoa: 945 01 3097, 945 01 3009

PRAKTIKA ONAREN AZALPEN LABURRA
1. Praktika onaren titulua:

Fakultate Batzarrak euskaraz

2. Praktika onaren azalpena:

2021eko apirilaz geroztik, Fakultate Batzarrak, aurretiaz gaztelania hutsean
garatzen zirenak, euskaraz egiten ditugu. Batzarrean aztertzen diren
zerrenda gaiko puntu guztietako dokumentazioa bi hizkuntzatan aurkezten
dugu. Baina puntu horien ahozko aurkezpena euskaraz egiten dugu.
Ondorioz, euskaraz ondo moldatzen ez direnek batzarra egokiro jarraitu ahal
izateko, aldibereko itzulpengintza zerbitzuaren laguntzaz baliatzen dira.

Zer da? Zertan datza?
Nondik dator?
Zeintzuk dira onurak, lortu diren
emaitzak?

Farmaziako fakultate batzarrak euskaraz gauzatzearen aldeko apustua egin
dugu, euskara fakultateko esparru guztietan hizkuntza nagusia izan behar
dela uste baitugu. Gainera, azken urteotan fakultateko euskara hiztun
kopurua nabarmen handitu da. Ondorioz, euskal hiztunei fakultateko organo
gorenean ere beren hizkuntza eskubideak bermatzeko zentroko batzarrak
euskaraz egitea ezinbesteko jotzen dugu.

PRAKTIKA ONAREN INGURUKO DOKUMENTAZIOA, IRUDIAK, GRAFIKAK…
(Hemen itsatsi tresna/dinamika/praktikaren irudiak, dokumentuak, grafikak, eta abar.)

Dekanotza/Decanato

20__EKO ______REN __EAN, FAKULTATE BATZARRAREN (OHIKO/EZOHIKO) BILERAN ONARTUTAKO
AKORDIOAK
ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN (EXTRAORDINARIA/ORDINARIA) DE JUNTA DE FACULTAD DEL
___ DE ____ DE 20__

Kalitate Batzordea

Comisión de Calidad

- Akordioa zeinaren bitartez __________ onartzen den
(ikusi Akten Liburuko USBa).

- Acuerdo por el que se aprueba __________ (ver USB del
Libro de Actas).

Antolakuntza Akademikoa

Prácticas tuteladas

- Akordioa zeinaren bitartez ______________ onartzen
den (ikusi 4e dokumentua).

- Acuerdo por el que se aprueba _____________ (Ver
documento 4e).

- - Akordioa zeinaren bitartez ALDEKO txostena
ematen zaion __________ Saileko unibertsitateko
irakasle titular plaza bat (arduraldi osokoa, elebakarra),
bajagatik hutsik gelditu dena, irakasle atxiki (arduraldi
osokoa, elebiduna) modura betetzeko eskaerari (4h_1
agiria).

- Acuerdo por el que se emite informe FAVORABLE a la
solicitud de cobertura de una plaza de profesorado titular
(dedicación completa, no bilingüe) vacante por baja,
como profesorado adjunto (tiempo completo, bilingüe)
del Departamento de _____________ (ver documento
4h_1).

- Akordioa zeinaren bitartez ALDEKO txostena ematen
zaion ________ Saileko irakasle atxiki plaza bat
(arduraldi osokoa, elebiduna) irakasle agregatu
(arduraldi osokoa, elebiduna) bihurtzeko Lanpostuen
Zerrenda aldatzeko eskaerari (ikusi 4h_2 agiria).

- Acuerdo por el que se emite informe FAVORABLE a la
solicitud de cambio de RPT, por transformación de una
plaza de profesorado adjunto, a tiempo, bilingüe en
profesorado agregado, a tiempo, bilingüe, del
Departamento de _______ (ver documento 4h_2).

- Akordioa zeinaren bitartez ALDEKO txostena ematen
zaion _______ Saileko irakasle elkartu plaza bat (6
ordukoa, elebakarra), berritzeko eskaerari (ikusi 4h_3
agiria).

- Acuerdo por el que se emite informe FAVORABLE a la
solicitud de renovación de una plaza de profesor
asociado (6 h, no-bilingüe) del Departamento de
___________ (ver documento 4h_3)

ARABAKO CAMPUSA
CAMPUS DE ÁLAVA
Paseo de la Universidad, 7
Unibertsitateko Ibilbidea, 7
01006 Vitoria-Gasteiz
(Araba-Álava)
T.: +34945013000
F.: +34945013019

FAKULTATEKO BATZARRAK BI MILA ETA HOGEITA ___EKO ______REN ______N
EGINIKO (OHIKO/EZOHIKO) BILERAREN AKTA

Bertaratutako batzarkideak:
(Dekanoa)
(Idazkaria)
(Dekanordea)
(Dekanordea)
(Dekanordea)
(Administrazio burua)

Ezin etorria adierazi dutenak:

Bertaratu ez diren batzarkideak:

Ekitaldi Aretoan, XX:XX direnean, lehenengo deialdian bildu da Fakultate Batzarra, behar bezala deituta
__________ Dekano andrea buru dela, eta zerrendatu diren kideak bertan direla gai zerrendako puntu
hau jorratzeko: 1. __________ 2. __________
1. _________________
2. ___________________

Beste aztergairik ez dagoenez, bilera XX:XXan amaitu da, eta nik, idazkariak, horren fede ematen dut, bi
mila eta hogeita bateko ________ren _____________an.

BATZARBURUA

IDAZKARIA

1

Dekanotza/Decanato

DEIALDIA

CONVOCATORIA

Dekano andrearen aginduz, Fakultateko
Batzarraren ezohiko bilerara dei egiten dizut.
Batzarra XXren XXean, XXan, izango da,
00:00etan, Ekitaldi Aretoan. Bertan, behean
zehazten diren gaiak aztertuko dira.

A instancias de la Sra. Decana, tengo el honor de
convocarle a la sesión extraordinaria de la Junta
de Facultad que tendrá lugar el día _____,
______, a las 00:00 horas en el Salón de Actos,
de acuerdo con el orden del día que se relaciona.

Vitoria-Gasteizen, 20__ko ______ren __ean.
Vitoria-Gasteiz, ___ de ____ de 20__.

Sin./Fdo.: _______________
Idazkari Akademikoa / Secretaria Académica

AZTERGAIAK

ORDEN DEL DIA

1. XXX

1. XXXX

2. YYYY

2. YYYYY

Oharra: Zerrendatutako gaiei buruzko informazioa
eGela PI plataforman eskegiko da.

Nota: La documentación relativa a los puntos del orden
del día se irá colgando en eGela PI.
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