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SARRERA 

 

 

Asociación de Estudiantes de Medicina/Medikuntzako Ikasleen Batzarra (AEM/MIB) 

UPV/EHUko ikasle elkarte apartidista eta independiente da, hau da, talde politiko eta 

sindikatoekin loturarik gabea. Geure kideen artean, komunista, sozialdemokrata, liberal, 

euskaltzale eta beste pentsaera askotako jendea dago, denok helburu bera amankomunean 

dugularik: ikasleon eskubideen defentsa. 

 

Experientzia anitz daukagu ikasle ordezkaritzan, izan ere unibertsitateko kudeaketa batzorde 

ia guztietan parte hartzen dugu (fakultateko juntatik, gobernu kontseilura). Gainera 

ordezkariak bidali izan ditugu Medikuntzako Ikasleen estatu Kontseilura (CEEM), Eusko 

Jaurlaritzako Hezkuntza sailera eta baita Espainiako Hezkuntza, kultura eta Kirol ministeriora 

ere. 

 

Aukeratzen bagaituzue, bilera guztietara joango gara, zin egiten dizuegu. Ikasleoi zuzenean 

afektatzen dizkiguten erabakien inguruko botoa emateko egoten gara beti bertan. 

 

Geure konpromezu, experientzia eta autonomía eskeintzen dizkizuegu, hauek direlarik 

klaustrorako ditugun proposamenak. 

 

Mila promes egin ditzazkegu hemen azalduko ditugunetatik at, baina ez dugu gezurrik esan 

nahi, izan ere klaustroak oso funtzio gutxi ditu. Urtean bitan biltzen den batzar bat da non 

EHUko ikastegi guztietako Irakasle, Ikasle eta administrazioko langileak biltzen diren, 

praktikan duen funtzio bakarra komisio eta Gobernu Kontseiluko Kideak hautatzea den, non 

unibertsitaren inguruko erabaki garrantzitsuak hartzen diren. 
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PROGRAMA 

 

 

GRADUKO HEZKUNTZA 
 

Gradu Amaierako Lana(GrAL-TFG): 6ºmailako ikasleak izango dira Gradu Amaierako Lana 

aurkeztuko duten lehenengo medikuntzako ikasleak gure fakultatean. Gradu Batzordean gure 

ordezkariak, klaustrorako zerrendaburu, borrokatu ostean, eta Fakultateko Juntan berriro ere 

borrokatuz, erregulazio duina lortu dugu, kredikuak pendiente ditugularik matrikula egiten 

utziko diguna, beste gauzen artean. Hala ere, oraindik lan asko dago egiteke. Prozesuan era 

aktiboan parte hartu nahi dugu, ikasleon ahotsa entzun dadin.  

 

ECOE: 6º mailakoak ere lehenengoak izango dira froga honi dagokionean. Beraien 

experientziaz ikasi eta hurrengo urteetan aplikazioa hobea izatea lortu nahi dugu, geure 

ikasketen kalitatea hobetzeko.  

 

Ebaluaketa araudi: Ebaluaketari dagozkion arau guztiak Kudeaketa araudiak jasotzen ditu. 

Araudi honek urtero erreformak jasaten ditu, itsaskin berriak gehitzen direlarik kasu 

konkretuetan gertatutako gauzengatik. Hau dela eta, araudi luzea eta desantolatuta daukagu, 

kontraesanez beteta, honek azkenean ikasleon aurka doalarik. Gauzak horrela, Gradu 

errektoreordetzak  ebaluaketa araudi berri bat 0tik egiteko prozesua hasi du, gu prozesu 

horretan parte hartu nahi dugularik hezkuntza ikasleetan zentratuta eta ebaluaketa justuago 

baten alde borrokatzeko. 

 

Aurrebaldintzak (3º - 4º): Aurrebaldintzak injustuak direla kontsideratzen dugu, izan ere 

ikasleoi gure hezkuntzaren kalitatea areagotzen ez duen traba bat jartzen zaigu. 

Aurrebaldintzen aurkako kanpainaren gidari izan gara, existiten diren unibertsitateko zerbitzu 

guztietan geure erreklamazio luzeak jaso dituztelarik, gure fakultateko adiskideekin batera 

manifestatu garelarik eta Fakultateko Juntan behin eta berriz geure iritzia defendatu dugularik. 

Honela jarraitu nahi dugu, aurrebaldintzak kendu nahi ditugu. 

 

Aurrebaldintzak (5º - 6º): Gure ustez aurrebaldintza hauek ez dute ez hanka eta ez bururik 

Gure fakultatean 6.maila nahiko “light” da, praktika eta GrAL direlarik betebehar akademiko 

bakarrak, honela azken kurtsoko ikasleek MIRa ikasten has daitezke. Irakaslegoak “gure 

onerako” hartutako erabaki paternalista honekin ez gatoz bat,6.maila oso aproposa delako 

pendiente dauden asignaturak errekuperatzeko. Beste aurrebaldintzekin egin dugun moduan, 

hauen aurkako borrokaren gidari ere izan gara, protesta guztietan parte hartu eta batzorde 

gutztietan ikasleen eskubideak defendatu ditugularik.  

 

Erasmus eta ikasle-trukea: Beste unibertsitateekin ditugun ikasle trukeak oso murritzak dira 

gure fakultatean. Gure ikasketa plana dela eta, truquea azken urtean egin ezean,  
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konbalidazioekin gogor jotzen gaituzte. Gure ustez, trukeak oso experientzia baliotsua da, 

potentziatu behar dena, eta horregatik, trukeak akzesibleagoak izatearen alde borrokatuko 

dugu. 

 

ANECAren “Modifica”: Hurrengo urtean ANECAk gure ikasketa plana aldatzea baimenduko 

digu. Gure helburua ikasle bezala aurkitutako argalgune guztiak detektatu, eta hauen aldaketa 

sustatzea da, hurrengo belaunaldien hezkuntza hobea izan dadin. 

 

 

BEKAK ETA TASAK: 
 

Tasen jaitsiera: AEMMIBetik tasen jaitsieraren alde gaude, gutxienez krisi aurreko tasekin 

bate gin arte. EHUko aurrekontuak aztertu ostean, argi geratzen zaigu hau posible dela. Eta 

horregatik, nahiz eta klaustroan hau ezin erabaki, honen erabakia duten instituzio guztietan 

tasen jaitsiera defendatuko dugula baieztatzen dugu. 

 

Bekak: Euskal Autonomia Erkidegoko beka kopurua igotzea eskatzen dugu, diru gabezia dela 

eta inork ikasteko aukera gal ez dezan. Beken banatze sistema azkartzea ere eskatzen dugu, 

iaz gertatutakoa berriro gertatu ez dadin. 

 

 

IKERKUNTZA ETA GRADUONDOKOA: 
 

Kolaborazio Bekak/ Ikasiker: Ikerkuntzarako sarrera aproposa dira, hauen alde borrokatu 

eta hauek berriro ere errekuperatzea lortu dugu. Beka kopurua igo eta ikerkuntza zentru 

gehiagorekin akordiotara iristeran alde borrokatuko dugu. 

 

Master eta Doktoretza: Gure formakuntza ez da graduan bukatzen. Gradua bukatzean 

unibertsitatearekin dugun harremana bukatzen da gehienetan. Master eta doktoretza 

eskaintza igo eta eskaintza hau erresidentziarekin konpatiblea izatea eskatuko dugu. 

 

Praktikak ikerkuntza zentruetan: Eskaintza eskasa da, 3.mailako praktika 

extrakurrikularretaz at existitzen ez delarik, eta honen arrazoia ez da gure inguruan dagoen 

aukera eskasia. Biocruces eta Biodonostia bezalako goi mailako zentruak daude, Aranzadi 

ere hurbil daukagularik, azken hau izanik ikaslegoarentzat oso interesgarriak diren ekintza eta 

espedizio arkeologikoen sustatzailea. Egoera hau hobetzearen alde borrokatuko dugu. 

 

 

EUSKERA: 
 

Osakidetza-UPV/EHU konbenioa: Gaur egun fakultatean bizi dugun euskararen egoera 

txarrari aurre egiteko trabarik handiena bi entitate hauen arteko konbenioa da. Egia da 

irakasleen bilaketa aktiboak egoera puntualak hobetzen dituela, baina gure sistemaren 

gaixotasuna sistemikoa da, ez lokala. Osakideta eta EHUren artean existitzen den batzorde  
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parekidean gure iritzia azaltzea eskatuko dugu, akordio batera iritsi eta profesional 

euskaldunak gure fakultatera sistemikoki erakartzeko. 

 

Doctoretza euskararaz: Euskaraz irakurritako tesi kopurua baxua da oso, eta hori dela eta 

tesi hauek sustatzea eskatzen dugu. Doktore hauek izango dira gure etorkizuneko 

iraskasleak, eta Euskaldunak izatea behar dugu. 

 

 

UNIBERTSITATEA 

 
Autonomia unibertsitarioaren babesa: AEMMIBetik, elkarte apartidista garen heinean, 

alderdi politikoan interesak unibertsitateko erabakietatik urrun egotearen alde borrokatuko 

dugu. Halaber, erakunde pribatuen interesek unibertsitateko gestio organoetan lekurik ez 

izatea defendatuko dugu. Laburbilduz, kalitezko hezkuntza duin baten alde borrokatuko dugu,  

ikasleongatik eta ikasleengatik, alderdi politiko, sindikatu eta enpresak gestio unibertsitariotik 

kanpo gera daitezen. 

 

Fakultate berria: Fakultate berriaren alde borrokatuko dugu. Bukaezina den proiektu hau 

erabaki ahalmena duten buruzagi guztien mahaian egon da, eta denok adierazi dute beti 

prioritarioa zela. Hala ere, berdin jarraitzen dugu. Manifestatu gara, telebista eta irratian 

agerraldiak izan ditugu eta errektore talde eta Eusko Jaurlaritzan defendatu dugu. Proiektuan 

sinesten dugu, eta horren alde egingo dugu. 
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HAUTAGAI ZERRENDA: 

 
1- Jon Ander Gonzalez (4.maila, Donostia, Euskarazko taldea) 

2- Laura Valdés (4.maila, Gurutzeta, Gaztelerazko taldea) 

3- Luis Catrain (1.maila, Leioa, Gaztelerazko taldea) 

4- Itxaso Plazaola (1.maila, Leioa, Euskarazko taldea) 

5- Félix Angoso (5.maila, Gurutzeta, Gaztelerazko taldea) 

6- June Marcos (3.maila, Leioa, Gaztelerazko taldea) 
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