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ENPRESETAN PRESTAKUNTZA

ZER DA EAZKO 
UNIBERTSITATEKO 
PRESTAKUNTZA DUALA?
Ibilbide duala ikasketa akademikoak 
eta enpresako prestakuntza praktikoa 
bateratzen dituen prestakuntza- 
programa da.

Abantailak:

Enpresako eta unibertsitateko 
prestakuntza tartekatuta, gaitasun 
profesionala lortzea.

Gazteen laneratze-prozesua eta 
prestakuntza profesionala sustatzea.

Enpresek haien premietara 
egokitutako prestakuntza duten 
langileak edukitzea.

Perfil del alumnado 
que va a participar en esta 
Formación Dual:

—  Estudiantes de ADE Sarriko 
de tercer curso.

—  Interesados en aprender-
haciendo y en desarrollar sus 
competencias profesionales 
en un entorno laboral.

—  Que evidencien una actitud 
proactiva, alta capacidad de 
trabajo y compromiso  y un 
alto grado de autonomía.

—  Dispuestos a asumir retos 
exigentes, a integrase en un 
equipo de trabajo en marcha 
y a trabajar con orientación a 
la obtención de resultados.

PROGRAMAREN HELBURUA
Sarrikoko Ekonomia eta Enpresa 
Fakultateko 3. mailako 15 gazte 
unibertsitariok EAZko ikasketak egin ahal 
izatea unibertsitateko prestakuntza eta 
enpresako egonaldia tartekatzen dituen 
ibilbide dualean.
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IBILBIDE DUALEKO PRESTAKUNTZA PROIEKTUAREN KALITATEA 
BERMATZEN DUEN PROZEDURAREN FLUXUGRAMA

ENPRESA

Prestakuntzako 
programaren ezarpena

Ikasleen 
hautaketa

Hitzarmenaren 
sinadura

Jarraipena

Ebaluazioa

Ibilbide dualean garatuko 
diren titulazioko trebetasunen 
zehaztapena

Proiektua eta ibilbidea adosteko 
eta balioztatzeko prozesua

Egiaztapena eta 
ikasleentzako orientazioa

Ikasleen 
aurrehautaketa

Hiruko hitzarmenaren sinadura 
era jardueren plangintza

Jarraipena

Ebaluazioa 

Berrikuspena eta azken 
ebaluazioa

Proposamenak 
eta hobekuntza

Ikasleen profila

Hitzarmenaren 
sinadura

Garapena

Ebaluazioa

Trebetasunak

Enpresako Prestakuntza 
Proiektua

Curriculum vitaea

Jarduerak Antolatzeko 
Hitzarmena

Jarraipenerako koadernoak

Txostenak

Emaitzak

Memoria

EHU IKASLEAK

eta hobekuntzaeta hobekuntza

Enpresako 
gutxieneko egonaldia 

   900 ordukoa
izango da 2019ko 
otsailetik 2020ko 

abuztura arte
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NOLA EGITURATZEN 
DA UNIBERTSITATEKO 
PRESTAKUNTZA DUALA?

—  Enpresek 2018. urtea amaitu 
baino lehen hautatu beharko dute 
ikaslea, fakultateak egindako 
aurrehautaketaren ondoren.

—  Fakultateak eta enpresak 
Prestakuntza Programaren 
edukia zehaztuko dute, eta tutore 
akademikoak zein enpresako 
trebatzaileak jarraipena eta 
ebaluazioa egingo dituzte.

—  Harreman-esparrua enpresaren, 
unibertsitatearen eta ikaslearen 
arteko hezkuntza-lankidetzarako 
hiruko hitzarmenaren bidez 
egituratuko da, eta ikasturteetako 
epealdi akademikoaren araberakoa 
izango da. Hori dela eta, bi 
hitzarmen sinatu beharko dira 
(datak orientagarriak dira): 2019ko 
otsailetik 2019ko abuztuaren 31ra 
arte eta (2.a) 2019ko irailaren 1etik 
2020ko abuztuaren 31ra arte.

ENPRESAKO EGONALDIAREN 
IRAUPENA ETA EGUTEGIA:
•    EGONALDIA: 

18 hilabete (orientagarria): 2019ko 
otsailetik 2020ko abuztura arte.

•    ORDUAK GUZTIRA: 
Gutxieneko iraupena 900 ordukoa 
izan beharko da (BBK-ko laguntza 
ekonomikoaren bidez, 1.200 
ordukoa, gehienez ere).

•    EGUTEGIA ETA ORDUTEGIA: 
Ikaslearen eta enpresaren artean 
hitzartuko da. Horren ondorioz, 
jarduera-epeak malguak izan 
ahalko dira, eguneroko lanaldia 
ikasleak fakultatean garatu 
beharreko prestakuntza-
jarduerarekin bateragarria izan 
behar bada ere (edo enpresako 
jarduera goizean eta klasea 
arratsaldean edo alderantziz).

—  Enpresak ikasleari egin 
beharreko ekarpen ekonomikoa: 
ezingo da izan enpresako 
benetako egonaldiaren 
proportzioan lanbide arteko 
gutxieneko soldatari dagokion 
urtean zehaztutako urteko balioa 
baino txikiagoa izan (gutxieneko 
zenbatekoaren kalkulurako 
oinarri moduan 1.700 orduko 
urteko lanaldi osoa kontuan 
hartuta). Enpresak Gizarte 
Segurantzako kasuan kasuko 
izapideak egingo ditu.

—  Ikaslearen asegurua: 
2018. urtea amaitu baino lehen, 
EHUk erantzukizun zibilerako 
poliza itundu beharko du, ikasleak 
praktikak garatzean sortu 
ditzakeen kalteak estaltzeko. 
Praktikak egiteko, ezinbestekoa 
izango da 28 urtetik gorako 
ikasleek asegurua egitea. 
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NOLAKO LAGUNTZA 
EKONOMIKOA EMANGO 
DIETE CEBEKEK 
ETA BBKak ENPRESEI

2019ko urrian, CEBEKek, 
BBK FUNDAZIOAREN 
laguntzaz, ekarpen ekonomiko 
zuzena egingo die Bizkaiko 
Enpresetako SARRIKOKO EAZko 
IBILBIDE DUALEAN gazteak 
hartu dituzten enpresei.

•    BBKak eta CEBEKek laguntza 
ekonomikoa emango diete BIZKAIAN 
lantokia edukita 3. mailako 15 
unibertsitario hartzen dituzten 
enpresei, 2019ko otsailetik aurrera 
unibertsitateko agerpena eta 
enpresako egonaldia tartekatzen 
dituen Prestakuntza Ibilbide DUALA 
egin dezaten.

•    2019ko urrian, ikasleak enpresan 
guztira emandako orduekin 
proportzionala den ekarpen 
ekonomikoa egingo du CEBEKek, eta 
3.600 eurotik aurrerakoa izango da 
900 orduko gutxieneko egonaldirako; 
eta, gehienez ere, 4.500 eurokoa, 
1.200 orduko edo hortik gorako 
egonaldirako.

•    Aldez aurretik, enpresek CEBEKi 
aurkeztu beharko dizkiote 2019ko 
otsailetik 2020ko abuztura arteko 
lehenengo lauhileko akademikoko 
prestakuntza-praktikak egin 
izanaren egiaztagiriak, baita 
enpresetako legezko ordezkariak 
sinatutako zinpeko adierazpena 
ere. Bertan, hain zuzen ere, behar 
besteko konpromisoa hartuko 
du, ibilbide dualdun graduaren 
lorpenerako egin beharreko 
gainerako bi egonaldietan ikasleak 
hartuko dituela bermatzeko.

•    Programako enpresa onuradunek 
Kutxabank SAn euren izenean 
irekitako kontuan “SARRIKOKO 
EAZ DUALA-BBK-CEBEK Laguntza 
Ekonomikoa” kontzeptupean 
egingo zaien abonuaren bidez 
jasoko dituzte laguntzak. Edonola 
ere, horrek ez du esan nahi 
CEBEKen, BBK FUNDAZIOAREN 
eta ikasleen arteko inolako lan-
harremanik egongo denik.



ENPRESEN 
ESKABIDEAK

ESKABIDEAREN EPEA: 
2018ko azaroaren 1etik 
abenduaren 14ra arte

HARREMANETARAKO:
CEBEK: Patricia Caro 
pcaro@cebek.es

SARRIKO: Izaskun Ipiñazar 
izaskun.ipinazar@ehu.eus


