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Helduen euskalduntzearen alorreko metodoloqiaqintzan ikertzaileak qaitzeko

beken esleipenak

Helduen euskalduntzearen alorreko metodologiagintzan ikertzaileak gaitzeko
bekak esleitzeko unean izandako gorabeherak bere baitara biltzen dituen

memoria.

2019ko abenduaren 17ko HABEren zuzendari nagusiaren Ebazpenak, helduen euskalduntzearen

alorreko metodologiagintzan ikertzaileak gaitzeko bi beka emateko deia egin zuen. (EHAA-2019ko

abenduak 30, 247 zk.). Ebazpen horretan izendatutako organo kudeatzaileak zegozkion zereginak eta

jarraibideak bete ondoren, bi beka horiek esleitzeko eskatzaileen arteko proposamena luzatu zion

HABEren zuzendari nagusiari. Honen ondoren, HABEren zuzendari nagusiak 2020ko otsailaren 28ko

Ebazpena eman zuen argitara, helduen euskalduntzearen alorreko metodologiagintzan ikertzaileak

gaitzeko bi beka horiek esleitzen zituena. (EHAA- 2020ko martxoak 10, 48 zk.).

Esleipen-zerrenda horretan buru azaltzen da Ainara Bilbao Alcibar andrea. Ainara Bilbao Alcibar

andreak 2020ko martxoaren 12an HABEren Curriculum Garapena eta Prestakuntza ataleko buruari

zuzendutako idazkian dioenez, arrazoi pertsonalak direla-eta ezinezkoa zaio beka honek duen

egitasmoa lantzeari ekitea. Eta inguruabar horiek kontuan hartuta, uko egiten dio bere aide egindako

beka-esleipenari.

2020ko otsailaren 28ko HABEren zuzendari nagusiaren Ebazpenaren bigarren artikuluak, esleipenei

uko egin edo beste edozein gertakari tartean bada, ordezkoak izendatzeko ezartzen duen hurrenkeran

Maddi Zubiaurre Otamendi andrea da zerrendaburu. 2020ko martxoaren 13an jakinarazi zitzaion

Maddi Zubiaurre Otamendi andreari beka hori bere aide esleitu zela, jarraibide horri lotuz.
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2020ko uztailaren 2an Itziar Olaizola Gorrotxategi andreak, bigarren hautagaiak, idatziz uko egin dio

bere aide egindako beka-esleipenari eta etentzat eman du bekaren egitasmoa lantzen hasi ondoren.

2020ko otsailaren 28ko HABEren zuzendari nagusiaren Ebazpenaren bigarren artikuluak, esleipenei

uko egin edo beste edozein gertakari tartean bada, ordezkoak izendatzeko ezartzen duen hurrenkeran

Xabier Azpillaga Olaizola jauna da hurrengoa.

Horiek horrela, Xabier Azpillaga Olaizola jaunaren aide egiten da beka-esleipena. 2020ko uztailaren

9ko irteera-data duen jakinarazpena bidali zaio. 2020ko uztailaren 14an izan du sarrera HABEn Xabier

Azpillaga Olaizola jaunaren idazkiak, beka-esleipenaren onarpena egiten duenak.

2020ko uztailaren 14an

• -
V/Iona ·GaSlell 8 3
2OO1800NOSTIA
T 943022600 F 943022601
www h3bc: l'U\k.ad, 11<'\ ~~~ EUSkO JAURLAIUTZA

G081ERNO VASCO
IFK 0 20400020


