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Azken hamarkadatan, Gipuzkoako bilakaera demografikoak mailaz maila zahartzen ari den gizarterantz garamatza. Ia-ia Europako buru da zahartze maila handiari dagokionez. Aurreikuspenen arabera, Gipuzkoako laneko adinean (16 eta 64 urte artean) dauden herritarren galera
handia aurrez ikusten da; gainera; 2030era arte, 52.000 pertsona baino gehiagoan murriztuko
da. Bestalde, lan-merkatuan txertatuko den herritar taldea 30.000 lagun inguruan murriztuko
da. Urtero, defizita izan ohi dugu 18 urte (6.600) eta 65 urte (8.700) bete dituzten pertsonen
artean; defizit hori 2.000 pertsona ingurukoa da.

arrera

Biztanleria aktiboak gora egiteko zer aukera egon daitekeen galdetu beharko genuke lehenik.
1991ko eta 2011ko Biztanleriaren Erroldetako datuen arabera, gizon eta emakumeen artean,
soldatapeko lan-jarduerara txertatzeari dagokionez dagoen arraila ia-ia desagertu egin da Gipuzkoan; hain zuzen ere, Gipuzkoako jarduera-tasak Europako herrialderik aurreratuenetara
berdindu daitezke.
Aintzat hartu beharreko beste galdera bat litzateke zer neurritan birkalifika daitezkeen langabezian dauden Gipuzkoako herritarrak. 2018ko EINen Biztanleria Aktiboaren Inkestaren datuen arabera, ia 26.600 lagun zeuden langabezian. Horien artetik 7.000k 50 urte baino gehiago
dituzte; 4.500ek, 25 urte baino gutxiago, eta 15.000ek, 25 eta 50 urte artean dituzte (eta azken
horien artetik, 5.000k bigarren mailako ikasketak baino gutxiago dituzte eta 10.000k bigarren
mailako ikasketak behintzat badituzte). Beraz, birkualifikatzeko bide horrek kualifikatutako
langileen zenbait behar albo batera uztea ekarri ohi du.
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Ondorioz, kontratatzeko enpresa-eskaerak nabarmen ari dira handitzen azken urteotan, krisi
ekonomikoaren ostean susperraldian bete-betean gaudenean. 2019ko maiatzeko batez besteko
azken afiliazio-datua Gizarte Segurantzara afiliatutako 324.107 pertsonakoa da, joan den urtean baino +6.000 pertsona gehiagoko erritmoan eta maiatzerako inoiz erregistratutako mailarik altuena, krisi aurreko datuak gaindituz. Hain zuzen ere, kontratu mugagabearekin afiliatutako pertsonen bolumena ere 2008ko aurreko erregistroan baino 5.000 pertsona gehiagokoa
da. Gipuzkoako langabezia-tasa % 8 ingurukoa da, eta 2007ko guztizko enpleguaren antzeko
egoeraren aurrean kokatzen gara (% 4,5-5eko egiturazko langabezia-tasarekin). Hutsik dauden
plazen eta langabezian daudenen arteko loturak (Beveridge-ko kurba) adierazten du Euskadi
hutsik dauden plazen ehunekorik handienekoen eta langabezia-tasa txikienekoen artean kokatzen dela.
2018ko
Adegiren
Gipuzkoako
Egoeraren Inkestaren arabera, ez
da harritzekoa enpresen % 44k
adieraztea enpresa-kezka nagusia
dela langile gaituak kontratatzeko
ezintasuna izatea. Horrela, “2018ko
Gipuzkoaren
Enplegu
Beharrak
eta Profil Profesionalak” azken
azterketaren arabera, kontratatzen
duten enpresen ia % 75ek
zailtasunak dituzte behar dituzten
profil profesionalak topatzeko, eta
kontratuen herena unibertsitateko goi
mailak ikasketak eta graduondokoak
dituzten pertsonei egingo zaizkie

Fuente: Elaboración propia a partir de INE (EPA y ETCL)
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Horrela, kualifikatutako langileen gero eta enpresa-eskaera handiagoari ezin zaio arreta eman;
izan ere, eskaintza gero eta txikiagoa da hainbat hamarkadatatik hona ikusten den jaiotza-tasa
gutxiko bilakaera-demografikoa eta nahikoa ez den immigrazioa dela eta.

Egitura demografikoan izandako aldaketa horiek nabarmen eragingo dute hainbat modutan:
enplegu-eskaintzaren eta eskariaren artean desoreka handia sortuz, eta gure lurraldeko hainbat aldagai makroekonomikotan: errenta-hazkundearen tasak jaitsiz, aurrezkiak eta inbertsioak
behera eginez; pentsioekin eta osasunarekin lotutako gastu publikoaren igoera; kontsumo-ereduetako aldaketa (izan ere, 65 urte baino gehiagoko biztanleriak gehiago kontsumitzen ditu
ondasun eta zerbitzu jakin batzuk); zerga-murrizketa potentziala (Errenta eta Kontsumoa); eta
abar.
Ondorioz, desoreka handia dago enplegu-eskaintza eta eskariaren artean; desoreka hori handitu egingo da etorkizun hurbilean eta dagoeneko gertatzen ari da “talentuaren gerra” izenekoa.
Lan-merkatuko aldaketek ez dute irtenbide erraza izango modu endogenoan; izan ere, eskuragarri dauden langileak mugatuak dira, eta behar direnak baino gutxiago, gainera. Hori dela eta,
garrantzitsua da gure lurraldetik kanpo atzeman daitezkeen pertsonen ezagutza argia izatea,
eta horretarako, beharrezkoa da talde hori kuantitatiboki eta kualitatiboki aztertzea eta horren
hurbileko jarraipena egitea.

Lan-merkatuko beharrak eta etorkizunean izango direnak aintzat hartuta, komenigarria dirudi
Gipuzkoan lan egiteko prest dauden pertsona kualifikatuen eskaintza handitzea.

Horixe uste du Gipuzkoa Talent-Be Basque Talent-ek ere; Gipuzkoako Foru Aldundiak estrategia bultzatu du lurraldean giza kapitala sustatzeko eta horren alde egiteko asmoz, eta lehen
mugarriak hauek izan dira: “Gipuzkoa Talent Forums”ak egitea 2017ko eta 2018ko abenduan,
edo ‘Be Basque Talent Conference’ Munichen, Bostonen edo Londresen, betiere, egun atzerrian
lanean diharduten, nazioartean esperientzia handia duten eta prestakuntza maila altua duten
pertsonei deitzeko.
Hori dela eta, har daitezkeen neurri guztien artean, komeni da kuantitatiboki eta kualitatiboki
aztertzea zer langile kopuru atzeman daitekeen gure lurraldetik kanpo.

Ildo horretatik, erakar daitezkeen bi talde daude: (1) atzerrian lanean aritu daitezkeen Gipuzkoan jaiotako eta trebatutako pertsonak eta (2) aldi batean Gipuzkoan bizi izan direlako
Gipuzkoa ezagutzen duten eta lurraldea gustuko duten atzerritarrak.
Ekintza mota horretarako bereziki interesgarria izan daitekeen taldea Erasmus programaren parte-hartzailea da, bai atzerrian egindako egonaldiaren ondoren kanpoan bizi diren gipuzkoarrak; bai Erasmus programarekin Gipuzkoan egonaldiarekin gozatu ahal izan duten
atzerritarrak, eta gure lurraldearen ezagutzatik eta erakargarritasunetik, hemen lan egitea gustuko dutenak.
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Erasmus programa ezaguna 1987an ezarri zen eta hamaika herrialdek hartu zuten parte (Belgika, Danimarka, Alemania, Grezia, Frantzia, Irlanda, Italia, Herbehereak, Portugal, Espainia eta
Erresuma Batuak) eta 3.244 ikasle soilik joan ziren atzerriko ikastetxeetara. Gaur egun, 300.000
ikasle baino gehiago joaten dira urtero Erasmun + berritutako eta zabaldutako planarekin; 32
urte hauetan orotara 9 milioi pertsonak hartu dute parte.

Europar Batasunak1 egindako inpaktu-txostenaren arabera, Erasmus talde horrek, graduatu
eta bost urtera, % 7ko langabezia-tasa du; kanpora ikastera joaten ez direnei eragindakoa (%
9) baino % 23 gutxiago. Gainera, txostenak agerian jartzen du nazioarteko esperientziak asko
laguntzen duela lan-merkatuan eta erdira murrizten du iraupen luzeko langabezia jasateko probabilitatea. Duela gutxi egindako IZAren azterketa batek adierazten du asoziazio positiboa dagoela atzerrian ikastearen eta graduatuen lan-aurreikuspenen artean. Hala ere, konexio hori ez
da hain argia ikusi ezin diren ezaugarri pertsonalak egon daitezkeelako (nortasun irekiagoa eta
abenturazalegoa, esate baterako).
Beka horiekin gozatzen duten ikasleak beren herrialdean geratzen direnak baino pertsona
ekintzaileagoak izan ohi dira: hamarretik batek beren enpresa sortu du eta lautik hiruk baino
gehiagok hori egitea dute aurrez ikusita edo aukera hori behintzat planteatzen dute.

Eta harreman pertsonalen ikuspuntutik, Erasmus izan diren gazteek beste herrialde bateko bikotea izateko joera handiagoa dute: % 33k bere nazionalitatekoa ez den bikotea du, betiere,
ikasten ari diren bitartean etxean geratzen direnen % 13rekin alderatuta; bestalde, Erasmusen
izan diren ikasleen % 27 denbora luzez bikote-harremanean egon ohi dira Erasmusean dauden
bitartean. Oinarri hori izanda, Batzordearen kalkuluen arabera, 2014an, litekeena da milioi bat
haurtxo inguru jaio izana 1987tik Erasmusean sortutako bikoteetatik.
Urtero, EHUko Gipuzkoako Campuseko 400 ikasle gaztek baino gehiagok hartzen dute parte
Erasmus programan, eta beste hainbat Europako ikasle etortzen dira Gipuzkoara programarekin.
Horrek esan nahi du 2012-13tik 2016-17 arteko bost promozioetan 2.000 baino gehiago izan
direla Gipuzkoako ikastetxeetatik joandakoak, eta atzerriko
2.000 ikasle baino gehiago
Eskaintzaren eta
izan direla Erasmus trukeenplegu-eskaeraren artean
programaren baitan EHUko
Gipuzkoako ikastetxeetatik
bat ez etortze sendoa, jada
pasatu direnak.

produzitzen ari dela ematen
ari dena “talentuaren gerrari”
deitzean

1 The Erasmus Impact Study (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus2/files/erasmus-impact_en.pdf).
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‘GIPUZKOAKO TALENTUAREN MAPA: ERASMUSEKO PARTE-HARTZAILEAK ERAKARTZEA ETA
EUSTEA GIPUZKOAN’ programaren helburua atzerrian lanean ari diren eta Gipuzkoan jaiotako
eta trebatutako pertsona taldeen ezagutzan sakontzea da, baita EHUrekin truke-programaren
batean parte hartuz aldi batean gure lurraldean bizi direlako hau ezagutzen duten pertsonetan
sakontzea ere. Zehazki, hauek dira gure helburuak:

Gipuzkoan/beste lurraldeetan bizi den talde horietako bakoitzaren bolumena
kuantifikatzea eta harremanetarako koordenatu egonkorrak lortzen saiatzea.
Bi pertsona talde horien ezaugarriak bereizi, zehaztu eta ezagutzea, baita zer prestakuntza
duten, egoera pertsonala eta profesionala eta helmuga bat edo beste bat aukeratzerako
orduan garrantzitsuak diren motibazioak ere.
Gipuzkoara itzultzeko edo Gipuzkoan finkatzeko profil mota horren eskakizunak eta
beharrak ulertzea, eta enpresek talentua erakartzeko eta eusteko dituzten estrategiak
hobetzea.
Eskuratutako ezagutzarekin, pertsona talde horiekin, lortutako prestakuntza motarekin
eta abarrekin harremana eta hurbileko jarraipena egitea ahalbidetzen duen tresna
motaren bat garatzea eta talentu-mapa egitea.

Bi talde horiek ezagututa, prospektiba-lan eraginkorragoa egitea ahalbidetzen duten neurriekin
ekintza-plana gara daiteke, modu zehatzean unibertsitateko profilak dituzten pertsonak
erakartzeko informazio erreala eskainiko duena.
Uneotan, talde bakoitzaren bolumen zehatzaren ezagutza eta eragiten dizkieten faktoreak eta
dituzten motibazioak oso mugatuak dira eta ez da ildo horretan egokitu.
Baina gainera, ondo zehaztutako kontaktu zerrenda lortzea planteatu da –talentuen mapa–,
Gipuzkoako lan-beharrak optimizatzeko oso hurbileko jarraipena egitea ahalbidetzen duena.
Horrela, hauek lortzea espero dugu:

EHUko egresatu talde horietako bakoitzaren bolumena hobeto ezagutzea eta haientzat
guztientzat harremanetarako koordenatu egonkorrak ezartzea.
Bi pertsona taldeak bereiztea, beren lan-profila, profil pertsonala eta profesionala zehatzago ezagutuz.
Hurbilagoko kontaktua ahalbidetzen duen eta Gipuzkoako lan-beharrei buruzko informazio-fluxua ezartzea ahalbidetzen duen ondo zehaztutako kontaktu zerrenda lortzea.
Erakundeetan txertatu nahi dituzten pertsonen/talentuen beharrekin lotuta enpresei
ezagutza eskaintzea.
Etorkizuneko lan eraginkorragoa egiteko ekintza potentzialen lerroei buruzko zenbait
adierazpen ezartzea, betiere, unibertsitateko profilak dituzten pertsonak erakartzeko informazio erreala eskainiko duena

Erdigunean pertsona, gaitasunen eta konpetentzien bultzada eta pertsonen eta enpresen ikaskuntza jartzen duten (baita lurralde mailan prestakuntza-eragileen, eragile ekonomikoen eta
sozialen arteko harremana ere) lan-testuinguruak diseinatuz eta garatuz enpresa- eta lurralde-ekosistema sendotzera bideratuta dauden proiektuen «Pertsonek enpresetan talentua eta
ikaskuntza sustatzeko programak» diruz lagundu du (Foru Gobernuko Kontseiluaren 2018ko
ekainaren 12ko Akordioaren I. eranskina) proiektu hau.
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Talentua erakartzeko fenomenoa (Linkedin Corporation, Licdounesr, 2013) “talentuaren
ihesa” izeneko termino ezagunarekin batera sortzen da. Jatorrizko herrialdeko unibertsitatean
trebatutako profesionalak beste nazioetara emigratzeari egiten dio erreferentzia. Emigrazio
horren arrazoiak, batez ere, hauek dira: beren ikerketa arloan aurrerapen kualitatiboak egiteko
aukerarik ez izatea, arazo politikoak eta arrazoi ekonomikoak. Gainera, azterketen arabera,
gehienak ez dira itzultzen.

A

urrekariak

Herrialde asko talentua zaintzen eta erakartzen ahalegintzen dira inbertsioarekin, hezkuntzapolitikekin eta ezagutza garatzeko lan-baldintza onekin; izan ere, XXI. mendeko ekonomiaren
indar nagusia dela uste dute (Alberto Lozano, Forbes España, 2014).
1989tik, IMD Suitzako egoitzak “World Talent Report” txosten ezaguna argitaratzen du. Bertan,
nazio lehiakorrenak sailkatu ziren, baina 2005tik hona ranking bat ere egiten dute talenturako
herrialde onenekin. Arturo Bris IMD Business School-eko Munduko Lehiakortasun Zentroaren
zuzendariak gehitu duen moduan, “ranking honetan ondoen sailkatuta dauden herrialdeek
ikuspegi orekatua dute hezkuntzarekiko konpromisoaren, tokiko talentuaren garapenean
egindako inbertsioaren eta atzerritik talentua erakartzeko gaitasunaren artean”.
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2014. urtean, sailkatuak izan ziren 60 herrialdeen artetik, Suitza, Danimarka eta Alemania
izan ziren rankingeko liderrak. Espainia 46. postuan agertu zen. Nabarmendu beharrekoa da
azterketa horretarako erabilitako 20 adierazle baino gehiagoren artean, hauek aipatu behar
direla: lan-indarraren nazioarteko esperientzia, langileen etengabeko prestakuntza, hizkuntzen
ezagutza edo laneko indarraren hazkundea. Bereziki kategoria horietan zegoen Espainia
rankingaren azken muturrean. Cristina Fernández Estebanek, Kazetaritzan eta Literaturaren
Teorian lizentziadunak, eta Business Insider España-ko erredaktoreak 2018ko abenduan
artikulua argitaratu zuen, aipatutako Suitzako institutuaren - IMD Business School- bosgarren
edizioko txostenaren emaitzekin. Datu horiek erakusten dute nolabaiteko hobekuntza izan dela
Espainia rankingeko 31. postura igota. Bestalde, ekialdeko herrialdeak izan dira beste behin
ere liderrak: Suitza, Danimarka eta Norvegia, hurrenez hurren. Azken urteetan, Alemaniak
hamargarren postura arte egin du atzera. Egun, Cristinak dioen moduan, joera oraindik ere
gorakorra den arren, atzerritarren talentua erakartzeko eta mantentzeko politikei dagokionez,
gabezia adierazgarria da oraindik ere.
Horregatik da garrantzitsua Erasmus, Sicue, Bilateral Agreement… moduko programetan parte
hartu duten atzerriko pertsonen joerak eta iritziak aztertzea, betiere, politika horiek hobetzeko,
batez ere Gipuzkoako Campusaren bidez egin dutenena. Talde horrek azteketako helburu
nagusiari eskaintzen dion aniztasuna nabarmentzeko modukoa da.
Kontrako aldean, gure lurraldeko ikastetxeetan trebatu diren, baina hainbat arrazoirengatik
Euskaditik kanpo lan egin eta Euskaditik kanpo bizi diren (bai Espainiako beste komunitate
autonomo batzuetan, bai atzerrian) Gipuzkoako jatorria duten pertsonen talde bat ere badago.

‘Oso kualifikatuak diren 87.000 langile inguruk utzi zuten herrialdea azken hamarkadan’
nabarmendu zuen La Vanguardia1 egunkariak joan den apirilaren 15ean 2007-2017 aldiarekin
lotuta eta Espainiako unibertsitateko tituludunak eta goi mailako ikasketak egindakoak gogoan
izanik. Gainera, jarraitu zuen: ‘kualifikatutako langileen ia erdiek –gainerako herritarrek baino
mugikortasunerako joera handiagoa dute–atzerrira emigratzen dute lehenago edo beranduago’.
1 La Vanguardiako artikuluak (www.lavanguardia.com/economia/20190415/461645928461/mercado-laboral-union-europea-fuga-de-cerebros.html)
CEPS.EU-ko think tankeko (https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2019/04/EU%20Mobile%20Workers.pdf) ‘EU Mobile Workers’ azterkeari egiten
dio erreferentzia.
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Movilidad internacional de titulados superiores de 18 a 34 años residentes en Gipuzkoa

Ez da zaila atzerriratutakoen testigantzekin horrelako titularrak prentsan topatzea, eta iritzi
publikoan eragina izan dute gainera, nahiz eta espezialistek adierazi ondorio1 mota horiek
ezartzeko zailtasun handia dagoela eta espainiarrek, Europako2 beste herrialdeekin alderatuta,
nazioartean mugitzeko joera handirik ez dutela.
2016ko maiatzeko Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokiak Euskadin bizi den euskal
gazteriak (18-34 urte) atzerrira eta beste komunitate autonomo batzuetara egindako irteerak
aztertu ditu, 2000-2014 aldirako biztanleen erroldaren datuen arabera..

Horren arabera, ‘emaitzak ikusita, atzeraldi ekonomikoaren garaian EAEtik kanpora joandako
gazteen eta oparoaldi ekonomikoan joandakoen artean ez dago ale handirik. Etapa horretan,
garrantzitsuak dira oraindik ere Estaturako irteerak (% 48,1) eta atzerrira egindakoak (% 51,9);
horiek jatorriz atzerritarrak diren herritarrek egiten dituzte batez ere. Nabarmendu genezake
EAEn oparoaldi ekonomikoan ezarri zen eta krisiaren edo beste faktore batzuen ondorioz
jatorriko herrialdera itzultzea edo berriz emigratzea erabaki zuten jatorri atzerritarreko gazteen
irteera dela aldaketa nabarmenena; eta hain zuzen ere, ‘Euskaditik atzerrira joaten den bertako
gaztearen irudia ez da eskuragarri dauden datuetan biltzen. Zehazki, talde horrek atzerrira
egindako irteera kopuruak 218 kasutan soilik egin du gora oparoaldia eta krisia alderatzen
baldin baditugu. Horren aurrean, honako hau nabarmentzen da: oparoaldi ekonomikoan EAEn
finkatu zen eta krisiaren -edo beste faktore batzuk- ondorioz, jatorrizko herrialdera itzultzea
edo beste herrialde batera berriz emigratzea erabaki duen jatorri atzerritarreko etorkina’
Eustaten Migrazio Mugimenduen Estatistikaren3 datuen arabera, 2008-2017 hamarkadan,
Gipuzkoan, urtean batez beste atzerritik etorritako 1.700 gazte (20 eta 29 urte artean) hartu

1 CEPS-ko jatorriko azterketan bertan, izenburu hau duen lauki bat dago: ‘Box 2. Beware of data on migration’; bertan, honako hau adierazten dute: ‘Data
on the flows of people (i.e. not just workers) are often unreliable given different definitions of residency and population registries. Mirror statistics are
rarely available, but when they exist show large discrepancies: namely the number of immigrants registered in country A, from country B, is often
very different from the number ofemigrants recorded in country B as going to country A. The data difficulties become overwhelming when trying
to investigate whether the outflows of nationals from NMS is being replaced by migrants from further east, outside the EU. Poland is a clear example.’
2 Europar Batzordeko ‘Geographical and labour market mobility’ 337 Eurobarometroak adierazten du Espainiako herritarren % 12k soilik hartzen
zuela aintzat beste herrialde batean (Alemaniaren antzerakoa) lan egiteko aukera. Danimarkako % 51k, Suediako % 38k, Erresuma Batuko % 26k edo
Frantziako % 25ek, nahiz eta Espainiako langabezia tasa altuagoa izan.
3 Eustaten Migrazio Mugimenduen Estatistika txostenak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde arloan gertatutako egoitza-aldaketak biltzen ditu.
Horrek herritarren mugimenduari buruzko zentsu-izaerako estatistikak jasotzen ditu, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietan jatorria edo helmuga
duten egoitza-aldaketei buruzko

genituen eta Estatuko gainerako tokietatik etorritako 1.600 gazte. Bestalde, urtean batez beste
1.000 gazte egoiliar joan ziren atzerrira eta 1.300 beste komunitate autonomo batzuetara.
Hau da, urtean atzerriko 600 gazte baino gehiagoren eta Estatuko gainerako lekutako 300
baino gehiagoren iritsiera izan zen saldo garbia. Hala eta guztiz ere, pertsona horien artetik
gutxiengoak du goi mailako titulazioa1 .

Euskaditik kanpo Gipuzkoara etorritako etorkinen iritsiera garbiaren fenomenoa ez da berria,
baizik eta 1999tik mantentzen den joera eta orokorra da adin (gazteak eta helduak) eta ikasketa
maila guztien artean. Hain zuzen ere, immigrazioen eta emigrazioen bilakaera gorakorra izan
zen 1995etik 2008ra arte. Urte horretan, krisia dela eta, bilakaera eten egin zen bat-batean
(komunikabideetan krisia emigrazioa eragiteko efektu gisa azaltzen baldin badute ere, ez da
hala izaten) eta 2013tik aurrera gorantz hasi zen ostera ere.

Azken finean, badirudi lan-arrazoiak direla eta emigratu duten euskal jatorriko eta goi mailako
titulazioa duten gazteen taldea murritza dela. Ondorioz, badirudi, hasteko, beharrezkoa dela
taldearen bolumenarekin lotutako aurreikuspenen nolabaiteko kudeaketa egokitua egitea.
2014an egindako Ikasleen Nazioarteko Mugikortasunari (EMIDE) buruzko EINen Estatistikaren
helburua da herrialde bakoitzean, hezkuntza formaleko etapa desberdinetan eta hainbat
jardueratan, esate baterako, hizkuntza-ikastaro, boluntariotza eta prestakuntzako beste
jarduera batzuetan, 18tik 34 urte bitarteko pertsonen nazioarteko mugikortasuna (ikasketak
edo prestakuntza direla eta, atzerrira lekualdatzea) ebaluatzea.

Espainia orotara hartuta, gazteen % 6,7 (578.000 orotara) atzerrira joan da bigarren hezkuntzako
edo goi mailako hezkuntzako prestakuntza aldiko uneren batean ikasketak bertan egitera. Goi
mailako hezkuntzaren etapan, 462.300 gaztek (guztizkoaren % 10,4 ) egin dute ikasketen zati
bat atzerrian.
1 Adin guztietarako datuek adierazten dute goi mailako titulazioa duten 1.000 pertsonako urteko batez besteko emigrazioa dagoela eta 1.150 pertsonako
immigrazioa Gipuzkoarako 2008-2017 hamarkadan. Ez dago zehaztuta adin eta titulazio gurutzaketarik.
datuak eskainiz. Horietako bakoitzean gertatzen direnak barne hartzen dira eta beste errolda-aldaketa batzuei buruzko aparteko informazioa txertatzen
da: ez-egiteagatiko altak eta bajak bikoiztuta eta bidegabeko txertaketak
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Gipuzkoarako datuek1 adierazten dutenaren arabera, adin tarte horretako pertsonen eta goi
mailako titulazioa dutenen % 13,4k egin dute nazioarteko mugikortasunen bat (62.000 pertsonatatik 8.300); % 95en kasuan, ikasketen zati bat soilik, eta % 58ren kasuan, seihilekoa baino
egonaldi laburragoa. Gainera, goi mailako ikasketak dituzten ikasleen beste % 7k nazioarteko
mugikortasuneko esperientziaren bat dute (32.300 pertsonatatik 2.300) eta % 59ren kasuan,
seihilekoa baino egonaldi laburragoarekin. Masterraren edo espezialitatearen kasuan soilik egiten dira urtebete baino gehiagoko eta titulazio osorako egonaldiak (ikasleen % 10ek maila hori
egiten dute).
Seguruenik, gaiari buruz egin den azterketarik zorrotzenetako bat honako hau izan dela: ‘La
fuga de talento universitario: un análisis centrado en egresados de la UPV/EHU del Territorio
Histórico de Gipuzkoa’ (Unibertsitateko talentuaren ihesa: Gipuzkoako Lurralde Historikoko
EHUko egresatuetan oinarritutako azterketa); 2017an argitaratu zuen EHUko Ekonomia eta
Enpresa Fakultateko Enpresen Antolaketa Saileko Iñaki Heras Saizarbitoriak eta Donostia Turismorako egin zuen.
2010 eta 2014 artean ikasketa akademikoetako EHUko egresatuen eta Gipuzkoan helbideratutako 13.203 ikasleren talentuaren ihesari buruz 2016ko udaberrian egindako inkestan oinarritzen da azterketa, betiere, egresatutako unibertsitateko gazteek emigraziorako duten joera
aztertzeko helburuarekin.

% 15,9ko erantzun-tasarekin, inkestak agerian uzten du % 8,5 atzerrian bizi dela (1.100 pertsona inguru) eta % 7 Euskaditik kanpo bizi dela (1.000 pertsona baino gutxiago). Txostenaren
arabera, atzerrian lan egiten duten inkesta egindakoen % 72ri itzultzea gustatuko litzaioke, 800
unibertsitateko tituluduni. Itzultzeko traba nagusiak hauek dira: laneko aukera-gabezia edo garapen profesionalik ez izatea. Hala ere, badira aurrekoetatik bereiztea zailak diren maila pertsonaleko arrazoiak ere. Edonola ere, atzerrian egresatuen aurretiazko esperientziak (Erasmus
programa edo nazioartekotze-bekak, esaterako) badirudi eragina izan zuela Euskaditik kanpo
lana bilatzeko erabakian.
EILU-2014 unibertsitateko tituludunak lan munduan txertatzeko inkestaren (lehenengoa, eta
oraingoz bakarra) helburua lehen eta bigarren zikloko tituludunen eta 2009-2010 ikasturteko
unibertsitateko graduatuen lan-egoerari buruzko informazioa eskaintzea da, baita lan munduan
txertatzeko prozesuaren hainbat arlo ere, mugikortasun maila, esate baterako. Kontuan hartzen
baldin badugu, ikasketak amaitzen direnetik hiru urte inguru behar izaten direla lan-munduan
egonkortzeko, promozio horren inkesta 2014an egin zen.
Ikasketak Euskadiko unibertsitateetan egin dituzten pertsonei dagozkien mikrodatuek 1.766
datu dituzte eta 9.744 egresatu ordezkatzen dituzte

Inkestaren arabera, Euskadiko unibertsitateetan egresatuen % 93,5 Espainian bizi dira, % 4,9
Europan (% 30 Erresuma Batuan, % 18 Alemanian eta % 8 Frantzian) eta % 1,6 Munduko gainerako lekuetan (% 28 Ipar Amerikan, % 29 Erdialdeko eta Hegoaldeko Amerikan eta % 30
Asian).
1 Gipuzkoarako lagina 303 pertsonakoa da. Bertan egina, EINeko mikrodatuetatik abiatuta. Bertan egin dugulako bideratutako informazioa gure erantzukizunekoa da.

Eta Espainian bizi direnen artean, % 84,7k Euskadin-Nafarroan ikasten dute, % 5,8k Madrilen,
% 2,1ek Katalunian eta % 4,8k gainerako komunitate autonomoetan.

Eta lan egiten duten Euskadiko unibertsitateetako egresatuen artean, % 93,6k Espainian egiten du (% 7,3 Euskadi eta Nafarroa ez den beste komunitate autonomoren batean bizi dira) eta
% 6,4 atzerrian, aurreko kasuan bezalako banaketarekin.
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Azkenik, Berrikuntzarako Cotec Fundazioak eta Ikerketa Ekonomikoen Valentziako Institutuak
(Ivie) Espainiako 17 komunitate autonomoetako talentua erakartzeko eta eusteko gaitasuna
aztertu eta alderatzen duen ‘Talentuaren Mapa Espainian’ azterketa egin dute; Talentua
Erakartzen eta Eusten Lehiakortasuneko Indize Orokorra aplikatu da (GTCI, Enpresen
Administrazioko Europako Institutuak-INSEAD garatuta).

Eskualde bakoitzerako lortutako indizea talentua baldintzatzen duten oinarrizko sei zutabetan
bildutako 52 adierazletatik abiatuta eraikitzen da: erraztu; erakarri, hazten lagundu; eutsi;
eskuragarri dauden gaitasun eta bokazio teknikoak. Horrez gain, eskualde bakoitzeko ezagutza
maila ere aintzat hartzen da:
Talentua erakartzea errazteko gaitasunak hainbat aldagai biltzen ditu: administrazioaren
eraginkortasuna, negozioak egiteko erraztasuna edo eskuragarri dauden
telekomunikazioetako azpiegiturak.
Talentua erakartzeko gaitasunak kanpoko irekiera (atzerriko kapitalaren erakarpena) eta
barneko irekiera (tolerantzia gutxiengoekin edo immigrazioarekin, edo emakumearen
egoera lan-merkatuan).
Haztea ardatzak aldagai hauek hartzen ditu kontuan: goi mailako hezkuntza, prestakuntza
jarraituko disponibilitatea edo sare sozialak laneko tresna gisa erabiltzea.

Eustea ardatzak talentua lurraldean mantentzea bermatzen duten arloak aintzat hartzen
ditu. Horretarako, iraunkortasunarekin eta bizitza-estiloarekin (esate baterako, pentsiosistema, babes sozialera bideratutako gastu publikoa) zerikusia duten faktoreak erabiltzen
ditu, baita ingurumenarekin edo osasun-sistemaren kalitatearekin zerikusia duten arloak
ere.

Gaitasun eta bokazio teknikoak hezkuntza-sistemak beren gaitasunekin bat datozen
postuetan enpresen eta langileen enplegagarritasunaren beharretara egokitzeko duen
gaitasuna hartzen du ardatz.
Ezagutza ardatzak ondo kualifikatutako giza kapitalaren disponibilitatea hartzen du
kontuan, goi mailako teknologiaren esportazioak, jabetza intelektuala, argitalpen zientifiko
kopurua eta abar.

Espainian lehen Talentuaren Maparen eskualdeko emaitzek rankingaren lehen postuetan
kokatzen dute Madril, Nafarroako Foru Erkidegoa, Katalunia eta Euskadi. Madrilgo Komunitatea
liderra da aztertutako ardatz guztietan, erraztea (Euskadi buruan dela) eta atxikitzea (Nafarroa)
ardatzetan izan ezik.
Euskadiren kasuan, posizio egokia du, batez ere, erregulazio-ingurunean eta negozioetarako eta
lan-merkaturako ingurunean, Bizitza osoko Ikaskuntzan (enpresek lanpostuan prestakuntzara
proportzio handiagoa bideratzen duten bigarren eskualdea), Iraunkortasunean, Kokapen ona du
enpresen sorreran eta jabetza industrialean, eta liderra da goi mailako hezkuntza duten herritar
aktiboei dagokienez, I+G inbertsioari dagokionez eta ikerlariei dagokienez; hori guztia Ezagutza,
Enplegagarritasuna eta talentuaren inpaktua ardatzean eraginez, nahiz eta erakartzeko ahalmen
mugatua izan (kanpoko eta barneko irekitzea, esate baterako, kualifikatutako atzerritarren
proportzioa handituz)
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Aztertzeko eta ikertzeko proiektu hau EHUko Gipuzkoako bederatzi egoitzetako bakoitzean
1
graduko ikasketak amaitu dituzten pertsona taldearen ezagutzara dago zuzenduta, bai
Gipuzkoan bizi direnak, bai Gipuzkoatik kanpo bizi direnak, eta ikastetxe horiekin trukeprogrametan parte hartu duten atzerritarrak (Erasmus ezagunaz gain, alde bietako hitzarmenak,
SICUE eta abar barne hartzen dituen nazioarteko mugikortasun-programak), gutxienez, 201213tik 2016-2017ra arte bost promoziotakoak.

etodologia

Urtero, EHUko Gipuzkoako Campuseko 500 ikasle gazte inguruk hartzen dute parte Erasmus
programan, eta beste hainbat Europako ikasle lekualdatzen dira Gipuzkoara programarekin.
Hau da, urtero, jardun dezaketen 1.000 pertsona inguruko talde dugu eta ez dugu horiei buruzko
ezagutza handirik.
Baina gainera, EHUko Gipuzkoako egoitzetan urtero, ia 2.000 pertsona graduatzen dira. Horien
artetik, batzuk Euskaditik kanpo bizi dira eta lan egiten dute, bai Espainiako beste probintzia
batean, bai atzerrian. Horrek esan nahi du urtero 200-400 laguneko drainatzea izan ohi dela.

Talde horiek, haien motibazioak eta Gipuzkoan lan egiteko duten joera ezagutzeko, proiektu
hau, batez ere, hiru zutabetan egituratu da:
1. Inkesta egiteko helburu diren taldeen harremanetarako datu-basea zehaztea (emaila,
telefonoa eta abar): EHUko egresatuak (truke-programan parte hartu duten Gipuzkoako
Erasmuseko ikasleak eta egresatuak barne hartuz) eta EHUko trukeko Erasmuseko atzerriko
ikasleak, guztira.

400

Anualmente

jóvenes
estudiantes
del Campus de
Gipuzkoa de
la UPV/EHU
participan en
el programa
Erasmus

400

estudiantes
europeos se
desplazan a
Gipuzkoa

Horrek esan nahi du hasiera batean egresatu guztiekin harremanetan jarri beharko dela
harremanetarako datu zuzenak egiaztatzeko, eta ikerketa osagarria egin beharko dela sare
sozialen bidez (Linkedin,) ahalik eta egresatu gehienekin zerrenda osatzeko. Esate baterako,
Linkedin-en EHUko lehengo 74.500 egresatu baino gehiago daude zerrendatuta. Horien
artetik, 7.000 atzerrian bizi dira.
Orotara, egiaztatu dugu 2012-2013 eta 2016-2017 arteko bost ikasturteetarako, data horietan
Gipuzkoako Lurralde Historikoan helbideratutako EHUko egresatuak 9.347 pertsona direla
orotara, eta 2012-2013 eta 2018-2019 arteko zazpi ikasturteetarako, 2.739 direla trukeprogramaren baten zati gisa ikasketen zati bat Gipuzkoan EHUko egoitzaren batean egin
zituzten ikasle ohi atzerritarrak.

2. Inkestak talde bakoitzerako interes kualitatiboko itemekin egitea:

EHUko egresatuak (Euskaditik kanpo bizi direnentzako eta truke-programetan parte hartu
zutenentzako galdera zehatzekin).
Gipuzkoako Lurralde Historikoko Campusarekin nazioarteko mugikortasun programaren
batean parte hartu duten atzerriko pertsonak.

1 Arkitektura Goi Eskola Teknikoa, Zuzenbide Fakultatea, Informatika Fakultatea, Psikologia Fakultatea, Kimika Fakultatea, Ekonomia eta Enpresa Fakultatea, Gipuzkoako Ingeniaritza Fakultatea, Hezkuntza Fakultatea, Filosofia eta Antropologia eta Medikuntza eta Erizaintza Fakultatea
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1. taula. Gipuzkoan EHUko zentroetako egresatuei egindako inkestaren fitxa teknikoa
Formulario mota
21 Galdera itxi sinpleak/anitzak
1etik 10era arteko balorazioa emateko erantzun anitzeko 9 galdera
4 Galdera ireki
6. galderak (egungo bizilekua) Euskaditik kanpo bizi direnentzako
galderen atala ixtea edo irekitzea ahalbidetzen du
Hizkuntza
Euskara eta gaztelania
Helburu den biztanleria EHUko 9.347 egresatu, Gipuzkoa atalean, 2012-13 eta 2016-17
artean titulua lortuta
Pasazioa
Martxoaren amaieratik apirilaren amaierara
Lortutako erantzunak
Jasotako erantzunak, guztira: 550
Adierazitako erantzunak, guztira: 514
Identifikatutako erantzun-tasa: % 5,5
Inkestazio-teknika
Online
Datu-basea
EHUko harremanetarako mailinga
2. taula. Gipuzkoan EHUko zentroetan truke-programako ikasle ohiei egindako
inkestaren fitxa teknikoa.
Formulario mota
7 Galdera itxi sinpleak/anitzak
1etik 10era arteko balorazioa emateko erantzun anitzeko 14 galddera
3 Galdera ireki
Hizkuntza
Ingelesa eta gaztelania
Helburu den
2012-2013 eta 2018-2019 artean Gipuzkoako Lurralde Historikoko
biztanleria
Campusarekin nazioarteko mugikortasun programaren batean parte
hartu duten eta egoiliarrak ez diren 2.739 pertsona
Pasazioa
Martxoaren amaieratik apirilaren amaierara
Lortutako erantzunak Jasotako erantzunak, guztira: 290
Adierazitako erantzunak, guztira: 286
Identifikatutako erantzun-tasa: % 10,4
Inkestazio-teknika
Online
Datu-basea
EHUko harremanetarako mailinga

Galdetegien diseinua 2018ko abenduaren eta 2019ko otsailaren artean gauzatu zen. Inkesten
pasazioa berriz, 2019ko martxoaren eta apirilaren artean egin zen. Inkesten garapena eta
parametrizazioa EHUko1 JotForms softwarean egin zen.
Bi galdetegiak (txosten honen azken eranskinean daude atxikita) digitalki bidali ziren EHUren
plataformaren bidez baliozkotutako posta helbideetara.

1 Erlantz Allur EHUko Ekonomia eta Enpresa Fakultateko Enpresa Antolaketa Saileko (Gipuzkoako atala) irakasleari eskerrak eman behar dizkiogu puntu
honetan egindako elkarlanarengatik.
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Galdetegi horiek betetzeko iradokizuna posta elektronikoz bidali zen encuesta_inkesta@ehu.
eus unibertistateko helbidetik, eta horretarako, mezu argia eta zehatza sortu zen proiektuaren
helburua eta bultzatzaileak nabarmenduz. Formulariorako esteka zuzena txertatu zen eta hori
on line bete beharrekoa zen.

Erabilitako hizkuntzei dagokienez, aipatu beharrekoa da lehen inkesta egin zenean, euskaraz eta
gaztelaniaz betetzea aurkeztu eta proposatu zela. Eta nazioarteko mugikortasun-programaren
batean parte hartu duten atzerriko pertsonei zuzendutako inkestaren kasuan, gaztelaniaz eta
ingelesez idatzitako galdetegiak erabili dira.
Galdetegi horiek 2019ko martxoaren amaiera eta apirilaren hasiera artean bidali zitzaizkien bi
bolada estrategikotan aurrez aipatutako bi taldeei
F. Psicología

F. Derecho

Grado en Psicología

Grado en Derecho (Donostia)
Grado en Criminología

Facultad de Educación, Grado en Antropología Social
Filosofía y Antropología Grado en Filosofía
Grado en Pedagogía

Grado en Educación Infantil (Donostia)

Facultad de Economía y
Empresa

Grado en Educación Primaria (Donostia)

262

55

51

150
60
55
55
90

151
60
55
56
92

Grado en Administración y Dirección de Empresas
(Donostia)

230

222

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (Donostia)

65

117

18

Grado en Educación Social (Donostia)

Grado en Ingeniería de Energías Renovables
(Eibar)

F. Informática

Grado en Ingeniería Informática

F. Química

Grado en Química (Donostia)

TOTAL

250

179

Grado en Ingeniería Mecánica (Donostia)

Facultad de Medicina y
Enfermería*

Matricula nuevo ingreso
(preinscripción)

180

Escuela de Ingeniería de Grado en Ingeniería Civil (Donostia)
Gipuzkoa
Grado en Ingeniería Eléctrica (Donostia)

E.T.S. Arquitectura

Plazas
Ofertadas

Grado en Arquitectura Técnica

80

65

117
70

84

16
96
97
70

145

139

80

82

75

Grado en Fundamentos de Arquitectura

150

Grado en Enfermería (Donostia)

120

2.209

30

113
111

1.984

Gehitu behar da inkestazio-prozesua anonimoa izan dela. Eta aurrez aipatu dugun moduan, EHUko
Gipuzkoako campuseko egresatuen inkestari emandako erantzun maila % 5,5ekoa izan zen, eta 514
erantzun izan ziren baliozkoak. Bestalde, Gipuzkoan EHUko zentroetan truke-programetako ikasleen
erantzun maila % 10,4koa izan zen eta 286 baliozko erantzun izan ziren.
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Proiektu honetan EHUk sei hilabetetan Adegirekin praktiketako hitzarmenen edo Hezkuntza
Lankidetzaren bidez aukeratutako lau ikasleren1 elkarlana izan dugu.

Proiektu honetan hainbat lan egin dituzte. Horien artean daude hauek: ikastetxe bakoitzeko
egresatuen kontaktu-zerrenda egitea, baita Gipuzkoako egoitzetan truke-programetan ikasleak
diren atzerriko parte-hartzaileena ere, inkestaren pasazioa, horren jarraipena eta aurretiazko
txostenak egitea.
Zalantzarik gabe, lan ona egin dute eta proiektuan zehar egindako ikaskuntza ere emaitza
interesgarria eta baliotsua da.
EHUko egresatuak (2012-13tik 2016-17ra arte)
Mugikortasun programako ikasleak (2012-13tik 2018-19ra arte)

Egiaztatutako
kontaktu kopurua
9.350
2.739

Baliozko
erantzunak
514
286

%

5,5
10,4

Porcentaje de las tasas de respuestas obtenidas de los egresados
de la UPV/EHU por promoción

514
zko
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1 Iosu Simon Olea, Joseba Iraola Ulacia, Keila Imaz Tobalina eta Aritz Ibarloza Burgaña.
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Trukeprogram
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D

atu-basearen
eskribapena

1. EHUko egresatuak
Egileek Gipuzkoako Lurralde Historikoko Campuseko fakultateetako datu-baseetarako sarbidea
izan dute, egresatuen informazioarekin.
Nazioarteko harremanetako pertsonek igorritako hainbat datu-base bildu dira, eta horrekin,
2012-13 eta 2016-17 arteko bost promozioetako 9.347 ikasle ohiri dagokien informazioarekin
datu-base bakarra sortu da. Kontaktu horiekin lan egin da datu-bikoizketak saihesteko eta
martxan dauden emailak lortzeko. Horretan, ikasle taldea ikasle ohi batzuekin jarri dira
harremanetan sare sozialen bidez.

• EHUko egr
esa

tuak

• EHUko Gip
uzkoako
campusean n
azioarteko
mugikortasu
nprogramaren
batean
parte hartu d
uten
ikasleak

Inkesta honetarako bateratutako datu-base honetan dagoen informazioak ikasle ohi bakoitzari
buruzko datu hauek biltzen ditu:
Izena eta abizenak,
Nortasun-agiria,

Posta elektronikoa,

Jatorriko herrialdea eta probintzia,
Egoitza-herrialdea,

Telefono finkoko eta mugikorreko zenbakiak,

Ikasketak egindako fakultatea, unibertsitateko gradua eta ikasketen amaiera-urtea,
Parte hartu zuten truke-programa, bakarren batean parte hartuz gero.

Datu-base horien fidagarritasunari dagokionez, nabarmendu beharrekoa da posta elektronikoen
kasuan batzuk graduen hasieran unibertsitateak emandako posta elektronikoak direla, eta
ohikoa den moduan, batzuetan ez daudela eguneratuta. Horrela, denborak aurrera egin ahala,
operatibo egoteari uzten diote.

Gertaera horrek erantzun-tasan eragina izan du; izan ere, inkestari erantzun dioten pertsona
gehienak duela urte gutxiko ikasle ohiak izan dira, eta ez aspaldiko ikasle ohiak.
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2. EHUko Gipuzkoako campusean nazioarteko mugikortasunprogramaren batean parte hartu duten ikasleak
Bestalde, azken zazpi urteetan (2012-13tik 2018-19ra arteko ikasturteak) EHUko Gipuzkoako
Lurralde Historikoko Campusarekin nazioarteko mugikortasun-programaren batean parte
hartu duten pertsonei buruzko datu-basearekin lan egin da. Pertsona horiek, gehienetan,
atzerritarrak dira. Hala ere, badira Sicue programako1 beste komunitate autonomo batzuetako
zenbait espainiar ere (erantzunen % 1 baino gutxiago).
Horretarako, EHUko egresatuen datu-basearekin egin zen moduan, Gipuzkoan EHUko hainbat
fakultatetatik igorritako datu-baseak bildu ziren eta hasierako datu-base bakarra sortu zen
truke-programetako 2.739 ikasle ohirekin eta horiei dagozkien datuekin
Distribución del alumnado en Centros de titularidad pública de Gipuzkoa por área (2016-17)

Total Univ. Pública de Gipuzkoa
Artes y humanidades

Ciencias

Ciencias de la salud

Ciencias sociales y jurídicas

Ingeniería y arquitectura
Artes y humanidades

Total

48.665

100,0

5.682

%

Hombres

Mujeres

Hombres

4.037

11,7

Mujeres

8,3

2.138

1.899

8,1

8,5

7.911

20.256

10.779

16,3

41,6

22,1

26.343
3.485

22.322
2.197

5.873

2.038

11.930

8.326

2.917

7.862

Fuente: Eustat. Estadística universitaria

Distribución del alumnado en la encuesta por área y titulación (%)

Filosofia

Total

Ciencias

Kimika

Ciencias de la salud
Medikuntza
Erizaintza

1,0
1,0

Emakumea

1,4
1,4

100

13,2

100
9,8

22,3

9,1

45,3

37,3

11,1

35,2
Gizona

0,0
0,0

5,5

5,8

4,8

5,5

19,7

24,0

8,2

0,8

5,8

5,1

1,1

4,8

6,3

0,0

2,0

Psikologia

Ciencias sociales y jurídicas

39,0

43,8

Pedagogia

3,7

16,5

27,9

Kriminologia

13,8
2,9

5,0

4,1

0,7

0,0

Zuzenbidea

4,3

6,1

4,4

4,1

Enpresen administrazio eta zuzendaritza

13,1

13,5

12,2

Hezkuntza

Ingeniería y arquitectura

34,5

24,8

14,2

15,4

6,1

Ingenieritza

15,8

9,9

58,5

Arkitektura

8,8

0,2

8,0

16,3

0,0

29,9

Gizarte hezkuntza

3,7

Antropologia

OTROS

Ingenieritza informatikoa
Master

3,9

2,5

0,2

4,5

3,4

3,0

0,0

1,4

1,4

12,2
0,2

0,2

1 Espainiako Unibertsitateen arteko truke-sistema. Ikaslea matrikulatuta dagoena ez den Espainiko unibertsitate batean ikasketa-aldia egitea ahalbidetzen die ikasleei. SENECA beken bidez osatzen zen, mugikortasunari emandako laguntza-ekonomiko gisa.

Kontaktu horiek sare sozialetan (Linkedin eta Facebook) atzerriko ikaslearen esteketan aztertuz
eta bilaketa eginez zabaldu eta hobetu ziren.
Erasmuseko atzerriko ikasleak izan direnen email pertsonaleko datuak eskatzeko hainbat
saiakera egin ondoren eta sare sozialen bidez kontaktuetako ikasleen taldea bilatu ostean, datu
hauek ditugu eskuragarri:
Email pertsonala duten atzerriko ikasleak: 2.225

Email pertsonalik ez duten atzerriko ikasleak: 588; horien artetik, email pertsonalik gabe,
baina:
Linkedineko datuarekin: 588tik 172

Linkedin gabe, baina Facebookeko datuekin: 416tik 111
Hau da, 2.739tik 2.508 atzerriko ikasleren (% 91,6) harremanetarako datuak bildu dira.
Ikasle ohi bakoitzaren informazioa honako hau izan da:
Izenak eta abizenak,
Sexua,

Nortasun agiria

Helbide elektronikoa,
Jatorriko herrialdea,

Jatorriko unibertsitatea

Trukean parte hartu duen EHUko fakultatea
Parte hartu zuten truke-programa.
Gipuzkoan egon ziren urtea,

Datu-baseetako fidagarritasunari dagokionez, kasu honetan ere, nabarmendu behar da
posta elektronikoen kasuan, batzuk egonaldian zehar unibertsitatean izan zuten emailak
direla; hori dela eta, kasu batzuetan, ez daude eguneratuta. EHUko trukerako eta nazioarteko
mugikortasuneko programak hauek dira nagusiki: Erasmus+ ezaguna (graduko ikasleentzako,
Masterra eta doktoretza); Latinoamerika eta beste helmuga batzuk (CREPUQ eta CONAHEC
Kanadarekin eta AEBrekin, baina era berean, trukeak ere badaude Australiarekin, Korearekin,
Japoniarekin; Marokorekin, Errusiarekin, Suitzarekin eta abar).
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1. Inkesta egindako egresatuen profil orokorra

HUko egresatuei egindako
inkestaren emaitzak

Hasteko, adierazi behar da inkestatik lortutako erantzunetan, emakumeen eta ingeniaritzako
tituludunen gainordezkaritza dugula:

Horrela, generoaren arabera, lortutako erantzunen % 70,9 emakumeenak dira eta % 28,5
gizonenak (% 0,6 ‘beste kasuenak’ dira; aukera hori eskaini zen inkestan); biztanlerian,
orotara, emaitzak % 54 eta % 46 dira1

Eta titulazioren arabera, % 34,5 ingeniaritzan tituludunak dira (biztanleriaren % 22);
aldiz, gainerako titulazioetan, 3 puntu inguruko nolabaiteko azpiordezkaritza onargarria
dago, baina 10 puntu baino gehiagokoa ‘Artea eta giza zientzien’ kasuan.

Inkesta egindako egre

satuen
profil orokorra

Inkesta egindakoen eg

oera
pertsonala

Inkesta egindako pert

sonen lanegoera

Euskaditik eta Nafarr
oatik kanpo
bizi diren egresatuei
egindako
galdera zehatzak (bes
te komunitate
autonomo batzuk eta
atzerria)

Adinarekin lotuta, lehenik nabarmendu behar da 39 urte baino gehiagokoen 35 erantzun
ezabatu direla; izan ere, gehienetan, galderen erantzun maila eskasa zen eta gainerakoekin
alderatuta, egoera desberdinei zegozkien (ez zuten truke-programetan parte hartu; izan ere,
ikasten hasi aurretik lanean ari ziren eta ikasketak beren egitekoa hobetzeko, hala nahi zutelako
edo jardueraren osagarri gisa egin dituzte –zenbait kasutan, irakasleak/funtzionarioak dira-).
Batez besteko adina 27,5 urtekoa da, eta 26 urteko mediana eta modarekin (maiztasun
handieneko balioa).

2. Inkesta egindakoen egoera pertsonala
Jatorriko probintzia, ikasleen % 67ren kasuan, Gipuzkoa da, % 15en kasuan Bizkaia, %
7,8renean Nafarroa eta % 7 Arabakoak dira. % 3 soilik datoz Espainiako gainerako lekuetako
probintzietatik. Nabarmena da mugikortasun maila baxua edota EHUren erakargarritasun
eskasa
Distribución de la respuesta a la encuesta por edad

Atzerrian bizi den eta
Gipuzkoara
erakar daitekeen egre
satu
taldearen estimazioa
Aipamen kualitatiboa

k

1 EINek EILU-2014 Unibertsitateko Tituludunak Lan Munduan Txertatzeko Inkestan, desoreka hori topatzen dugu gizon eta emakumeen erantzunen
artean (% 39 eta % 61 hurrenez hurren unibertsitate publikoan).
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% 93rentzat, egungo egoitza-lekua Espainia da; %
4rentzat Europako gainerako lekuak eta % 3 baino
gutxiago munduko gainerako herrialdeetan1 bizi
da (erdiak Amerikan). Eta Espainian bizi direnen
artetik, % 90 baino gehiago Euskadin edo Nafarroan
daude eta % 9 baino gutxiago Espainiako gainerako
lekuetan, nagusiki Madrilen.

Egresatutako ikasleen ia bi herenek EHUn graduatu
ondoren zabaldu ditu ikasketak: % 26,5ek EHUn
bertan; % 34,4k Espainiako beste unibertsitate
batean, % 2,4k Europako beste unibertsitate batean
eta % 1,2k EBtik kanpoko unibertsitatean.
Jatorriko probintzia, ikasleen % 67ren kasuan,
Gipuzkoa da, % 15en kasuan Bizkaia, % 7,8renean
Nafarroa eta % 7 Arabakoak dira. % 3 soilik datoz
Espainiako gainerako lekuetako probintzietatik.
Nabarmena da mugikortasun maila baxua edota
EHUren erakargarritasun eskasa.

% 93rentzat, egungo egoitza-lekua2 Espainia da; %
4rentzat Europako gainerako lekuak eta % 3 baino
gutxiago munduko gainerako herrialdeetan bizi
da (erdiak Amerikan). Eta Espainian bizi direnen
artetik, % 90 baino gehiago Euskadin edo Nafarroan
daude eta % 9 baino gutxiago Espainiako gainerako
lekuetan, nagusiki Madrilen.

Egresatutako ikasleen ia bi herenek EHUn graduatu
ondoren zabaldu ditu ikasketak: % 26,5ek EHUn
bertan; % 34,4k Espainiako beste unibertsitate
batean, % 2,4k Europako beste unibertsitate batean
eta % 1,2k EBtik kanpoko unibertsitatean.
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Residencia actual de las personas encuestadas

Erasmus programaren bi helmuga nagusiak Italia (% 25) eta Alemania (% 17) izan ziren; hauek
datoz jarraian: Belgika (% 9), Erresuma Batua (% 7), Polonia (% 7), Portugal (% 5) eta Frantzia
(% 5). Alde bietako hitzarmenean hauek nabarmentzen dira: Argentina (% 21), Txile (% 19) eta
Mexiko (% 19). Eta Sicuekoan, Madril (% 26), Bartzelona (% 16), Salamanca (% 10) eta Sevilla
(% 10).
Factores que te motivaron para ir al extranjero (nota media)

Localidad de residencia (residentes en España)
Euskadi-Navarra
Donostia - San Sebastián
Bilbo
Vitoria-Gasteiz
Irún
Tolosa
Pasaia
Zarautz
Iruña
Errenteria
Resto EH
Resto España
Madrid
Barcelona
Resto

91,5
17,5
7,2
6,8
3,2
3,2
3,0
3,0
2,8
2,3
42,4
8,5
4,3
1,5
2,8

Ampliación de estudios de egresados
No
35,6%
SI
64,4%

UPV/EHU 26,8%
Universidades España 34%
Univ.EU (2,3%) +RM (1,2%)

País de origen y de residencia
RESIDENCIA
ORIGEN
Euskadi+Navarra R.España Extranjero
Euskadi+Navarra
83,9
6,4
0,2
Resto España
1,2
1,2
0,0
Extranjero
1,0
0,0
6,0

Egresatutako pertsonen % 60k ez zuen truke-programetan parte hartu. Parte hartu zuen %
40ren artetik, gehienek Erasmusen parte hartu zuten (% 64); Gainerako programen artean
banatzen da (Sicue1 , alde bietako hitzarmenaren araberako mugikortasuna , besteak) beste
% 38 (Erasmusen izandako % 6k beste programaren batean ere parte hartu zuten, batez ere
Sicuen).
Erasmus nazioarteko mugikortasun-programan gehien parte hartu duten ikasleak honako
ikasketak egin zituztenak izan dira: Arkitektura (% 26), Psikologiako ikasleak (% 14) eta
Administrazioa eta Administrazio Zuzendaritzakoak (% 11).
1 Iñaki Herasek lortutakoen antzeko ehunekoak (2017): inkesta egindakoen % 83k Gipuzkoan du bizitokia; % 7k Espainiako gainerako lekuetan eta % 9k
atzerrian.
2 EINeko unibertsitateko tituludunen lan-munduratzeko Inkestak 2009-2010 ikasturteko egresatuei amaitu eta handik hiru urtera ematen dituen antzeko datuak (% 93,5 Espainian bizi da, % 4,9 Europan eta % 1,6 munduko gainerako lekuetan; Espainian bizi direnen artetik, % 84,7 Euskadin-Nafarroan
bizi da, % 5,8 Madrilen, % 2,1 Katalunian eta % 4,8 beste komunitate autonomo batzuetan); gainera, Iñaki Herasek 2017an lortutakoen antzekoak dira
(inkesta egindakoen % 83 Gipuzkoan bizi da, % 7 Espainiako gainerako lekuetan eta % 9 atzerrian).
3 Espainiako Estatuko unibertsitateen artean ikasleen mugikortasuna sustatzen duen Truke Programa

Truke-programetan, egonaldiaren batez besteko iraupena 7,3 hilabetekoa da eta batez beste
7,8 hilabetetara iristen da Erasmusen; hain zuzen ere, programa hori da gehien erabiltzen
dena, nahiz eta alde bietako hitzarmenek eta Sicue programak batez besteko iraupen zertxobait
luzeagoa izan.
Erasmus programan, iraupen ohikoena ikasleen % 63k erabiltzen duen 6 eta 10 hilabete artekoa
da; bestalde, % 11k 12 hilabetera luzatzen dute eta % 21ek 3 eta 5 hilabete arteko trukea egiten
du. Era berean, ikusten da mutilen batez besteko egonaldia (8,4 hilabete) emakumeena baino
altuagoa dela (7,5 hilabete).

Atzerrira joateko motibazioa izan ziren faktore nagusiak ‘nazioarteko esperientzia’ eta
‘beste ingurune bat’ esperimentatzea izan ziren, betiere, arrazoi kulturalen, lagun berriak
egitearen, enplegu-aurreikuspenak hobetzearen edo arrazoi akademikoen aurretik. Hain zuzen
ere, arrazoien artean (galdera irekia) hauek nabarmentzen dira: esperientzia berriak ikasi,
bizitzari buruz eta norbere buruari buruz ikasi, esperientzia berria bizi, autonomia handiagoa
lortu, pertsonalki hazi eta abar.
Gainera, erantzunen % 18,5ek adierazi dute lan-esperientziaren edo nazioartekotze-bekaren
bat izan dutela atzerrian, gehienez 6 hilabeteko (% 18) edo gutxiagoko (% 41) iraupena duena.

3. Inkesta egindako pertsonen lan-egoera

Inkesta egindako pertsonen artetik, % 15ek ikasten jarraitzen du eta beste egoera
batzuetan (ikasten eta lanean, MIR, praktikak, doktoretza…). Ikasten ari direnen artean, ia %
60 espezializazioko ikasketaren bat ari da egiten.
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Biztanleria aktiboaren parekotzat jo dezakegun gainerako taldetik, % 89 lanean ari dira eta %
11 langabezian dago (langabezia-tasaren parekagarria).

Langabezia-tasa hori % 7,3ra iristen da gizonen artean eta % 12,6ra emakumeen artean. Hala
ere, taulan ikus daitekeen moduan, enplegu baxueneko graduetan emakumeen presentzia
handiagoko titulazioetako genero-banaketarengatik izan da (alde horri egindako ekarpenik
handiena Psikologia eta Kriminologia graduetatik dator). Hain zuzen ere, zenbait gradutan,
gizonen langabezia-tasa emakumeena baino handiagoa da (Zientziak, Zuzenbidea, Gizarte
Hezkuntza, Antropologia, Hezkuntza).
Duración de los programas
de intercambio

Duración del programa
Erasmus

Tasa de paro y temporalidad de las personas encuestadas según sexo
Tasa de Paro
Total

Hombre

Mujer

Hombre

Difer.

Total

11,1

12,7

7,3

55,9

36,6

19,3

Ciencias de la salud

16,9

25,5

12,5

71,2

62,5

8,7

0,0

0,0

*

100,0

*

15,8

14,5

21,2

59,4

43,5

Artes y humanidades (Filosofía)
Ciencias (Química)
Medikuntza
Erizaintza

Ciencias sociales y jurídicas
Kriminologia

23,3
0,0

Psicopedagogia
Zuzenbidea

Enpresen administrazio eta zuzendaritza
Gizarte hezkuntza
Antropologia
Hezkuntza

5,9

10,9

20,0

44,4
9,8

Ingeniería y arquitectura
Ingenieritza

0,0

61,5

Pedagogia

Arkitektura

25,0
13,0

Psikologia

Lanean ari diren egresatuen taldean jartzen baldin badugu arreta, % 83,8 Euskadin edo
Nafarroan daude, % 7 beste komunitate autonomo batean eta % 5,9 atzerrian. Okupazio
motaren arabera, % 7 enpresaburuak edo langile independenteak dira, beste % 9 praktikak
egiten edo beka-programekin ari dira, eta % 84 kontratu mugagabea eta aldi bateko kontratua
duten (antzeko banaketa) langileak dira.

Mujer

Tasa de temporalidad

2,0

Ingenieritza informatikoa

4,3

0,0

0,0

25,0
12,5

0,0

25,5

61,5
0,0

0,0

12,5

16,7

37,5
3,0

3,9
6,1

0,0

0,0

*

14,3

0,0

12,5
*

*

20,0
6,3

33,3

100,0
37,5
0,0
0,0

0,0

0,0

66,7
70,0

77,8

65,6

75,0

63,6
0,0

60,0

38,9

50,0

75,0

83,3

28,6
22,2

40,0
0,0

Situación laboral de las personas egresadas según residencia

*

100,0

50,0

66,7
*

*
*

0,0

40,0
0,0
*

80,0

27,1
33,3

34,3
6,7

-30,0

27,8
-1,0

16,0

60,0
-1,1

50,0
3,3

1,5
-11,1
5,7

-6,7

Azken kasu horretan, genero-desberdintasun handiak daude; izan ere, gizonen % 53k kontratu
mugagabeak dituzte eta emakumeen kasuan berriz, % 38k dituzte kontratu mugagabeak.
Aldiz, egoera hori alderantzikatu egiten da aldi bateko kontratuen kasuan (gizonen % 30 eta
emakumeen % 47). Aurreko kasuan bezala, titulazio-desberdinak dira horren arrazoia.
Lehen enplegua gradua amaitu zutenetik azkar
samar lortu dute. Egresatutako lautik batentzat
baino gehiagorentzat, berehalakoa izan zen, %
31rentzat 6 hilabete baino txikiagoa eta % 17rentzat
urte eta erdi artekoa izan zen. Lautik batek urtebete
baino gehiago behar izan zuen lanpostua lortzeko.
Denbora gutxien behar izan zuten graduen artean,
hauek daude: ingeniaritzak eta gizarte-zientzietako
zenbait gradu.

Tipo de contrato de las personas egresadas con
empleo (%)

Lanean ari diren edo ikasketak amaitu ondoren
uneren batean lan egin duten ikasle gehienek enplegu bat edo bi izan dituzte (% 59,2). Bestalde,
% 18,2k hiru enplegu izan ditu eta % 22,6k hiru enplegu baino gehiago.

Lanean ari diren pertsonen % 30 Industria eta Eraikuntza sektorean ari dira, eta % 70
Zerbitzuetan. Sektore horiek Gipuzkoako egitura ekonomikoan duten garrantziarekin bat dator
banaketa hori. Zerbitzuen artean, % 25ek baino gehiagok Enpresetarako zerbitzuetan edo
Zerbitzu pertsonaletan lan egiten dute, eta beste hainbestek Osasunean, Gizarte Zerbitzuetan
eta Hezkuntzan. Bestalde, % 12k administrazio publikoan egiten du lan.
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Ezagutza arloen arabera, industriari eta eraikuntzari ingeniaritzek eta Enpresen
administrazioak egiten die ekarpena; Merkataritzari eta ostalaritzari aurrekoek eta Psikologiak;
Enpresetarako zerbitzuei eta zerbitzu pertsonalei Ingeniaritzek, Enpresen administrazioak eta
zuzenbideak; Administrazio Publikoei ingeniaritzek, zuzenbideak eta enpresa administrazioak;
eta Osasunari, Gizarte Zerbitzuei eta Hezkuntzari Medikuntzak eta Erizaintzak, Psikologiak eta
Gizarte Hezkuntzak, Hezkuntzak eta Pedagogiak

Egresatuek egiten dituzten enplegu ezaugarrien eta egindako ikasketen arteko bat-etortze
mailari dagokionez, inkestaren emaitzek adierazten dute bat-etortze maila1 altua dela lanean
ari diren pertsonen artean. Izan ere, % 68k 8 puntuko edo altuagoko puntuazioa eman du (hain
zuzen ere, % 45ek 10ekin baloratu dute) eta % 18k 5 puntukoa edo gutxiagokoa. Bat-etortzearen
batez besteko nota 10 puntutik 8koa litzateke.
Meses transcurridos desde que terminaste la
carrera hasta que empezaste a trabajar

Nº de trabajos/empresas diferentes en los que
ha trabajado desde que terminaste la carrera

Distribución de grados y sectores (%)
Industria y
construcc.

Comercio,
hostelería

Servicio
empresa y
personal

AAPP

Salud,SerSocial,
Educación

Total

Total

30,1

5,2

26,7

12,0

25,9

100,0

Artes y humanidades (Filosofía)

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

Ciencias (Química)

31,6

0,0

47,4

5,3

15,8

100,0

Ciencias de la salud

2,9

7,2

15,9

7,2

66,7

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0
54,3

100,0

100,0

Medikuntza
Erizaintza

0,0

0,0

0,0

9,5

100,0

Psikologia

4,3

16,0

10,9
6,9

32,6

16,7

27,8

100,0

Pedagogia

8,3

20,0

23,9

25,0

40,0

25,0

40,0
0,0

0,0

41,7

100,0

10,5

5,3

Ciencias sociales y jurídicas
Kriminologia

Psikopedagogia
Zuzenbidea

0,0

0,0

6,3

Enpresen administrazio eta derecho

33,3

Hezkuntza

5,4

57,1

Ingenieritza

62,3

Gizarte hezkuntza
Antropologia

Ingeniería y arquitectura
Arkitektura

Ingenieritza informatikoa

0,0

0,0

6,3

7,0

0,0

0,0

20,0

63,6

20,0

Grado de encaje entre el empleo desempeñado
y los estudios realizados (%)

6,5

90,5

0,0

100,0

9,1

18,2

72,7

50,0

43,9

60,0

31,3
0,0

0,0

3,4

23,8

10,9

0,0

13,5

4,9

19,7

13,1

12,1

13,1

10,0

70,0

21,6

0,0

0,0

6,3

20,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
100,0

59,5
4,8

100,0

4,5

6,6

100,0

100,0

0,0

100,0

100,0

Tiempo en búsqueda de empleo de egresados
desempleados (meses)

PeBaina erdiek lanak baztertu dituzte ez zaizkielako egokiak iruditu. Baztertze horien artetik
erdietan arrazoiak honakoak izan dira: lanean aritzea edo eskainitako hainbat lanen artean
erabakitzea, eta % 25en kasuan, eskainitako enpleguen baldintza ekonomikoak izan dira.
Gainerako arrazoiak ez dira hain garrantzitsuak izan: Enpresa-proiektuaren edo postuaren
interesik eza (% 8), Egindako ikasketekin bat ez etortzea (% 5), Ikasten aritzea edo ikasketekin
jarraitzeari lehentasuna ematea (% 10) edo Posturako eskatutako mugikortasuna (% 6).
Ondoen bat-etortzen diren graduak honako hauek dira: Medikuntza, Psikopedagogia, Erizaintza,
Hezkuntza, Gizarte Hezkuntza, Enpresa Administrazioa eta Zuzendaritza, eta Ingeniaritza. Eta
gutxien bat datozenen artean, Antropologia eta Kriminologia daude.

Hain zuzen ere, badirudi harreman estua dagoela enplegu-tasaren eta bat-etortze mailaren
artean, inkesta egindako pertsonek adierazten duten moduan. Horrela, eta ‘Unibertsitateko
Tituludunen Lan Munduratze Inkestaren’ datuekin bat etorriz, aurretik aipatu duguna, Euskal
unibertsitateetako egresatuen artean, Medikuntza eta Odontologia titulazioak dira, Ingeniaritza
gehienekin (Telekomunikazioa, Industriala, Automatikoa eta Elektroniko Industriala, Materialak,
Informatika) eta zenbait gizarte-espezialitaterekin batera (Aktuariotza eta Finantza Zientziak,
Lan Harremanak), langabezirik gabeko unibertsitateko titulazioak. Aldiz, zenbait titulazio
humanistiko, hala nola zenbait Filologia, Kazetaritza, Gizarte Lana, Soziologia, Filosofia, Historia,
Geografia, eta zenbait ikasketa tekniko (Ingurumen Zientzia, Topografia, Obra Publikoetako
Ingeniaritza Teknikoa, Mehatzeetako Ingeniaritza Teknikoa, Biologia) lirateke enplegu-tasa

1 EINeko unibertsitateko tituludunen lan-munduratzen inkestan, 2014an okupatuta zeuden 2009-2010 ikasturteko Euskadiko unibertsitateko tituludunen % 77k adierazi zuten beren lanean unibertsitateko tituludunaren lanak ari direla egiten (doktoretzat eta doktoretza ostekoa barne). % 11,6k
adierazi zuen mailarik egokiena Goi Mailako Lanbide Heziketako Tituludunarena zela, % 4,5en ustez, Erdi Mailako Lanbide Heziketako edo Batxilergoko
ikasketena eta % 7,1en ustez, horiek baino baxuagoak.
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txikieneko unibertsitate-titulazioak1 .

Lanean aktibo egon arren, langabezian dauden dauden pertsonen % 11ren artetik, erdiek 4
hilabete baino gutxiago daramate enplegua bilatzen. Aldiz, % 17k urtebete baino gehiago
darama bilaketa aktiboan.
Disposición a cambiar de residencia de las personas en búsqueda
Eta ia % 60ren ustez, datozen hilabeteetan
enplegua topatzeko probabilitate handia
dago. Aldiz, herenAk uste du ez dela hain
probablea.

de empleo (%)

Enplegu-bila
ari
diren
hiru
egresatuetatik bi egoitza aldatzeko
prest egongo lirateke. Horien artetik,
gehienek Estatuko beste hiri batekin
aldatuko lukete (% 65), % 9 Europako
beste herrialde batera joango litzateke
eta % 26 beste kontinente batera.

4. Euskaditik eta Nafarroatik kanpo bizi diren egresatuei
egindako galdera zehatzak (beste komunitate autonomo batzuk
eta atzerria)
Hasteko, nabarmendu behar da egoiliarrak ez diren pertsona gehienek 25 eta 29 urte arteko
adina dutela (% 65). % 16k soilik du 29 urte baino gehiago.
Gehienetan adierazitako atzerrira emigratzeko faktore erabakigarriak hauek dira: ‘proiektu
profesional hobea lortzea’ eta ‘Atzerrian bizitzeak dakarren esperientzia pertsonala’, 10etik
8,2ko batez besteko puntuazioarekin eta egresatutako pertsonen % 75 baino gehiagok 8ko edo
gehiagoko balorazioa emanda. Era berean, oso garrantzitsua da baita ere ‘atzerriko hizkuntzak
ikastea’ (7,8ko batez besteko puntuazioarekin, 8ko edo gehiagoko puntuazioa emanda).
Hain erabakigarriak ez diren faktoreen artean, hauek nabarmentzen dira: ‘atzerrian ikasi/
lan egin izanak CVrako dakarren ekarpena’, ‘jatorriko herrialdean ez nuen ikasketa/enplegualternatiba lortzea’ eta ‘soldata erlatibo hobea lortzea (herrialdeko bizitza-kostuarekin lotuta
kobratzen den soldata)’, 7,2 eta 6,6 arteko batez bestekoekin. Eta 6 puntuko batez besteko
garrantzia duen azken faktorea ‘Malgutasunarekin lotutako (ordutegia, lan-egutegia eta abar)
lan-baldintza hobeak lortzea’ da.
Atzerrira joaten diren pertsonek zenbat denbora igarotzea pentsatzen duten aintzat hartuta,
gehienek ez dakite (% 37) eta beste herenak gehienez 2 urtera pentsatzen du. Beste % 12k bi
urte baino gehiagoko denboraldirako planteatzen dute eta % 20rentzat, atzerriko egonaldia
mugagabea da.
1 Datu horiek txostenek nabarmendutakoen ildo berean joango lirateke. Horien helburua unibertsitateko egresatuen enpleguaren bilakaera aztertzea da.
Esate baterako, Lanbidek egindako azken azterketaren arabera (Lan Bizitzara Txertatzeko Azterketa 2017an; EHUko Titulazioak, orotara), osasun-sektorearekin zerikusia duten azterketak liderrak dira enplegu-tasaren % 87,5ekin; jarraian, ezagutza teknikoaren arloko azterketak daude (% 80,9), baita
zientzia ekonomiko eta jurdikoko azterketak ere, % 73,6ko datuarekin. Humanitate-ezagutzak eskatzen dituzten lanetako enplegu-tasa % 69koa da gutxi
gorabehera.

Nazioarteko esperientzia lortzea ere helburuen artean dute ikasten ari direnek: ia % 40k
pentsatzen du probablea dela datozen hamabi hilabeteetan atzerrian lana topatzea; % 52k ez
du hala uste.

Eta hain zuzen ere, atzerrian bizi direnek atzerriko egonaldiak egin dien ekarpen handiari buruzko
balorazioak adierazten du ‘heldutasun pertsonalean’ (9,2ko batez besteko puntuazioarekin eta
% 94k 8ko edo gehiagoko balorazioa emanda) eta ‘atzerriko hizkuntzetan trebatzen’ (8,7ko
batez besteko puntuazioarekin eta % 87k 8ko edo gehiagoko balorazioa emanda) lagundu
diela, ‘lanbide- edo lan-prestakuntzaren’ eta ‘prestakuntza akademikoaren’ (8,3 eta 7,7ko batez
besteko puntuazioak eta % 75 baino gutxiagok 8ko edo gehiagoko balorazioa emanda, hurrenez
hurren) gainetik.
Hain zuzen ere, emigrazioarekin zer irabazi duten galdetzen zaienean, arrazoi nabarmenena
lortutako ‘esperientzia laborala/profesionala’ izan ohi da, eta bigarren lekuan, hauek:
‘autonomia/independentzia’, ‘heldutasun pertsonala’, ‘kultura eta pertsona desberdinen/
harreman desberdinen ezagutza’ eta ‘kalitatezko prestakuntza/ikasketak eta ezagutza’. Aldiz,
galderarik handiena zein izan den galdetutakoan, ia guztiek adierazi dute ‘harreman pertsonalak/
familiartekoak’; bestalde, bitxia badirudi ere, zenbaitetan, adierazi dute atzerrian bizitzeagatik
‘lan-aukerak galdu dituztela Gipuzkoan’.
Factores decisivos para emigrar al extranjero
(nota media entre 0-poco importante- y 10-muy importante)
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Deseo de retorno a Gipuzkoa y edad

Atzerrian bizi diren ia erdiek adierazi dute Gipuzkoara itzuli nahiko luketela bizitzera
eta lan egitera; aldiz, % 22k ez du bere egungo egoera aldatzeko asmorik eta % 30ek ez dakite
edo ez dute pentsatu ere egin . Itzultzeko nahi hori aldatu egiten da adinarekin: 25 urte baino
gutxiagokoentzako, erdi eta erdi banatzen da itzultzearen eta Euskaditik kanpo jarraitzearen
artean; itzultzeko gogoa nabarmen handitzen da 30-34 urte artekoen artean, % 90era arte
iritsiz ( eta simetrikoki murrizten da ‘ez’ eta ‘ez daki’) eta ostera ere, atzera egiten du itzultzeko
desioak adinez zaharragoak direnentzako. .
Obstáculos para el retorno a la ciudad

Factores que impulsan el retorno a la ciudad

Eta azkenik, hirira itzultzeko aukeretan gehien eragiten duten oztopoekin lotuta, hauek
nabarmentzen dira eta 7 inguruko batez besteko berberak erakusten dituzte: ‘lan-aukera
gabezia oro har’, ‘garapen profesionaleko aurreikuspen okerragoak’, ‘zure kualifikaziora
egokitutako lan-aukera gabezia’ eta ‘zure emantzipazio-proiektua garatzeko zailtasunak’. Eragin
txikiagoa erakusten dute hauek: ‘Etxebizitzarako sarbidea (alokairuan edo jabetzan)’ (6,6ko
batez bestekoa) eta ‘Diru-sarrera erlatibo txikiagoak (bizitza mailari dagokion soldata), bizi
zaren herrialdeak baino’ (6,2ko batez bestekoa). Eta ez
¿Te gustaría regresar a Gipuzkoa a vivir y
du batere eraginik bikoteak mugitzeari ezezkoa esateak
trabajar?
(3,2ko batez bestekoa).

Eta hirira itzultzea bultza dezaketen faktoreekin lotuta,
8 inguruko batez bestekoarekin, hauek nabarmentzen
dira: ‘Familiaren eta lagunen hurbiltasuna’ 30 urte baino
gehiagoko pertsonentzako garrantzia handiagoarekin,
‘Bizitza maila egokia’ eta ‘Zerbitzu publikoen kalitatea
-osasuna, hezkuntza, pentsioak-’. Batez besteko baloraziofaktore gisa, hauek nabarmentzen dira: ‘Garapen
pertsonaleko aurreikuspen egokiak’ (7,6ko batez bestekoa) eta hainbeste eragiten ez duten
faktoreen artean: ‘enplegu-aukera egokiak’ eta ‘lan-baldintza egokiak -soldata, ordutegia,
malgutasun,-‘ (7,2ko batez bestekoa).
Obstáculos al retorno más influyentes (nota media)
Total

Menos de 30 años

Más de 30 años

Falta de oportunidades laborales, en general

7,2

7,1

7,5

Dificultades para desarrollar tu proyecto de emancipación

6,9

7,0

6,0

Peores expectativas de desarrollo profesional

Falta de oportunidades laborales adaptadas a tu cualificación
Acceso a una vivienda (en alquiler o en propiedad)

Menos ingresos relativos que en el país de residencia
Mi pareja no quiere moverse

7,0
7,0

6,6
6,3
3,2

7,2

7,1
6,5
6,2

3,0

5,4
6,0
7,5
6,8

4,5

Factores impulsores del retorno más influyentes (nota media)
Total

Menos de 30 años

Más de 30 años

Cercanía de familia/amigos

8,2

8,1

9,2

Buenas expectativas de desarrollo personal

7,6

7,8

6,5

Buen nivel de vida

Calidad servicios públicos (sanidad, educación,…)
Buenas oportunidades de empleo

Buenas condiciones laborales (salario, horarios, flexibilidad)

8,0
7,8

7,2
7,2

8,1

8,1
7,2
7,1

7,4
6,0
6,7
7,5
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5. Atzerrian bizi den eta Gipuzkoara erakar daitekeen egresatu
taldearen estimazioa
Ditugun datuekin eta aurreko ataletako balorazioekin, adieraz genezake urtero, EHUko
Gipuzkoako campusean, 1.900 pertsona inguru graduatzen direla. Horien artetik, % 7 inguru
Espainiako gainerako lekuetako (Euskaditik eta Nafarroatik kanpo) herriren batean bizi da eta
han lan egiten du eta % 6 inguru atzerrian.

Hau da, ikasturteko 250 pertsona lirateke guztira eta Gipuzkoatik kanpo bizi diren azken bost
promoziotako 1.200 pertsona baino gehiago. Horien artetik, erdiek inguruk adierazi dute
Gipuzkoara itzuli nahi dutela bizitzera eta lan egitera, eta beste % 30ek ez daki (% 20k solik
adierazi du ez duela itzuli nahi). Beraz, itzultzeko gogoa adierazi duen edo horren aurka agertzen
ez den taldea urteko 220 pertsona inguruz osatuta legoke, eta azken bost promozioak kontuan
hartuta, 1.100 pertsonaz.

Gipuzkoan1 enplegu-aukera egokiak daudela aintzat hartzeko aparteko iragazkia aplikatzen
baldin badugu (balorazio gehieneko 10 puntutik 6 baino gehiagoko puntuazioarekin baloratzen
duten pertsonak), potentzialki erakar daitekeen talde hori urteko 145 lagunekoa eta azken
bost promozioetako 750 lagunekoa litzateke. Hau da, Euskaditik eta Nafarroatik kanpo bizi
diren egresatuen % 60, gainerako komunitatea autonomoetan bizi diren egresatuen % 65 eta
atzerrian bizi diren egresatuen % 50.
Baina ikusi dugun moduan, itzultzeko gogo hori aldatu egiten da adinarekin; horrela, 30 urte
baino gutxiagoko pertsonen kasuan, nazioarteko esperientzia lortzeko gogoa nagusitzen da, eta
itzultzeko gogoa nabarmen handitzen da 30-34 urte bitartekoen artean, ia kasuan % 90ean. Eta
ostera ere, adinak gora egitean, pertsona horiek finkatuago egon ohi dira; izan ere, lan-ibilbidea
martxan dute eta baita familiako bizitza ere, eta itzultzeko gogoak atzera egiten du ostera ere.
Ondorioz, hori kontuan hartu beharreko faktorea da emigratutako egresatuak erakartzeko
neurriak ezartzeko orduan.
Estimación del colectivo de egresados residentes fuera de Euskadi potencialmente atraíbles a Gipuzkoa
Total

Resto Estado

Extranjero

Egresados anuales residiendo fuera de Euskadi y Navarra

250

135

115

1. Potenciales que no se oponen a volver

222

132

90

Les gustaría volver

No saben

2. Potenciales que consideran existen buenas oportunidades de empleo*
(*) Valoran con una puntuación superior a 6.

1 Gogoan izan Gipuzkoa/Donostiara itzultzeko traba nagusia ‘lan-aukera gabezia, oro har’ dela.

139
83

145

88

44

88

51
39

57

6. Aipamen kualitatiboak
Inkestaren azken galdera galdera irekia zen. Bertan, galdera egindako pertsonei horri buruzko
beste edozein ohar idazteko aukera ematen zitzaien.

Orotara, 120 pertsonak baino gehiagok egin zigun erantzunen bati buruzko aipamen orokorren
bat edota zehaztapen partikularren bat; askotan, oso interesgarria, eta kategoria hauetan
taldekatu dugu.
Praktikak egitearekin eta unibertsitatea-enpresa harremanarekin bat datozenak

Nire ustez prestakuntza askoz ere praktikoagoa eman behar da eta ikasketetan derrigorrezko
eta kalitatezko praktikak ezarri behar dira tituludun berriak lan-munduratzean dituzten
baldintzak hobetzeko. Nik karrera ikasi nuenean, praktikak egiten saiatu nintzen, baina ez
zegoen programarik eta ezin izan nuen egin.
Uste dut EHUk enpresekin akordio gehiago izan beharko lituzkeela laneko praktikak
egin ahal izateko. Ikasten amaitutakoan, galduta eta bakarrik sentitzen zara. Deustuko
Unibertsitatean ez bezala, guk gure kabuz bilatu behar izan dugu lana.

“Kriminologia-gradua amaitu nuenean, “praktikak” egin nituen abokatu eta detektibe
pribatu batekin (unibertsitatean egin nituenaz gain).
Psikologia karreran zehar praktika gehiago izatea.

Unibertsitatean ikasitako zenbait arlo zaharkituta daude; esate baterako, Excelen erabilera,
edo esate baterako, nominen kasuistika. Arreta gehiago jarri behar zaio lan-merkatuak
eskatzen duenari.
Gradu ondoko masterra izan zen % 99an egungo lanposturako sarbidea eman zidana.

Nire ustez beharrezkoa da praktikak egitea karrera amaitutzat emateko. Iraupen
laburrekoak diren arren, esperientzia hartzen laguntzen du eta lan-mundurako beldurra
galtzen laguntzen du. Karreran ez genuen aukera hori izan eta hori nabaritu egiten da. Inoiz
ez naiz ingeniari zibil lanetan aritu.

Ikasteko eta lan egiteko erraztasunak egon daitezela. Horrela, lan-aukerak ugaritu egiten
dira, eta horrekin batera, baita lan-baldintzak ere.

EHUrekin lotutakoak

Uste dute EHUk askoz ere gehiago egin lezakeela ikasleen eta ikasle ohien artean
networking-a sustatzeko. Are gehiago, askoz ere gehiago egin lezake komunitatea eta kidesentimendua sortu eta mantentzeko. Uste dut baliabide eta ahalegin gehiegi galtzen direla
ikasleen eta ikasle ohien bizitzetara batere ekarpenik egiten ez duten gai politikoetan. Nire
iritziz, EHUko hezkuntzaren kalitatea oso ona da eta ez du beste unibertsitateen inolako
inbidiarik, baina oraindik asko du ikasteko, batez ere, beste unibertsitateek nola sortzen
duten prestigioa, izen ona, komunitatea eta abar. Horiei esker, ikasleek askoz ere aukera
gehiago dituzte.
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Nik EHUn karrera egin ostean (Donostiako Arkitektura Goi Eskola Teknikoa), irakaskuntzaren
kalitatea oro har ona izan bada ere (egitura, bioeraikuntza, instalazioak, beste zenbait
eskolatan hala moduzkoak diren atalak), lanbidearekin lotutako arlo praktikoagoetan eta
errealagoetan jarriko nuke arreta. Horrekin esan nahi dut BIM diseinuko programetan
gehiago sakonduko nukeela, irudiak tratatzearekin lotuta, postprodukzioa eta abar, baita
kasuistika errealak dituzten lan-dinamiketan ere. Hori da batez ere lan-eskaintzetan
eskatzen dena eta karrera egiten hainbat urte pasatu ostean (lizentziatura zenean)
bazirudien ez zela nahikoa; esperientzia eta aparteko ezagutzak behar ziren.

Oro har, oso gustura egon nintzen EHUrekin eta errepikatu egingo nuke. Uste dut Psikologian
behintzat profesional onak daudela eta ikasleen aldetik interesa ikusten baldin badute,
arreta pertsonalizatua eskaintzen dute kasu gehienetan.
Nire kasuan, karrera hasieratik, irteera profesionalei buruzko informazio gehiago bota dut
faltan, beste ikasleen esperientziei buruzko informazioa, egungo lan-egoerari buruzkoa,
eta psikologia arloan egun dauden oztopoak.

Masterra ari naiz ikasten espezializatzeko; izan ere, pedagogia graduarekin bakarrik ezin
da pedagogo gisa jardun
Unibertsitatetik gehiago lagundu beharko litzateke ikasleak ikasketak amaitu bezain laster
lanean has daitezen eta lortutako ezagutzak martxan jar ditzaten. Karreran zehar laneko
praktika gehiago jarriko nituzke
Atzerrian egonaldia egitea oso garrantzitsua izan zen Espainian, enpresan postu iraunkorra
lortzeko.

Ikusi dut EHUko enplegua sustatzeko programak ingeniaritzetan zentratzen direla asko
(egungo enplegu-azoka, esate baterako) eta albo batera utzi dira beste profilak

Lan egin ezin dudan lekuetan egin nituen fakultateak eskainitako praktikak, eta asko ikasi
nuen arren, gauzak argiago utzi beharko lituzkete.
Gizarte Hezkuntza ikasi ondoren, karrera ez nuen batere prestatuta amaitu, horretan lan
egiteko ezer ez nekiela sentitu nuen. Lan-munduarekin zerikusirik ez zuten ezagutzak
bakarrik ikasi genituen, teoria bakarrik.
Unibertsitatearen birziklatze-planak lanpostua topatzeko.
Karrerak ez dit lana topatzeko balio izan.

Arkitekturako irakasleen artean emakume gehiago behar dira erreferente gehiago izateko.
Karrera amaitzen dugunean, ikasle oihez ahazten dira, honelako inkestak egiteko izan ezik.

EHUko karrera amaitu ostean, lan-arloan galduta sentitu naiz. Uste dute karreran
garrantzitsua dela lan-munduari eskainitako ikasgai bat egotea. Oinarrizko gauzak lantzeko:
lan-eskubideak, sindikatuak, lana aurkitzeko tresnak, aurkezpen-gutuna nola idatzi eta
abar
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Donostiako Eskola Politeknikoa eta Euskal Herriko Unibertsitatea industriatik oso urrun
daude. Oro har, irakasleek ez dute lan-esperientziarik. Beraz, ikasteko materiala ez da
oso praktikoa, sistema alemanean gertatzen den moduan. Bertan, enpresekin harreman
estua dute eta asko nabari da hori ikasten duten ikasgaietan eta ikasteko moduan. Gainera,
gradua amaitzean, ikasleen artean ez dago networking-a egiteko plataformarik (Paris-Tech
unibertsitatean egiten duten moduan), ez eta enpresekin egiteko aukerak ere.
Egiten ari nintzen graduak lan egiteko aukera eman zidan (lehen beste gradu bat bainuen).
EHUk eragozpen handiak jarri zizkidan lan egin eta aldi berean ikasten jarraitzeko. Lanean
ari garen pertsonen arazo hori mahai gainean jarri nahi dut.

Lanerako, masterra garrantzitsuagoa da gradua baino. Gradua amaitu ostean, oso zaila da
zure sektorean lana aurkitzea.

Enplegu-aukera gabezia, lan-baldintzak

Ikasketak amaitu ditudanetik, laneko bizitza hasteko gogoa dut, eta oraingoz ez dut
aukerarik izan.

Ikasketak amaitu ostean, mailegua eskatu behar izan nuen kirol-psikologian masterra
egiteko. Hala ere, horrek ez zidan lan-aukerarik eskaini, eta azkenik, komertzial lanetan,
bezeroaren arreta eta sorosle-lanetan hasi behar izan nuen master hori eta ondoren giza
baliabideetan hasi nuen beste master bat ordaintzeko. Azken horrek ate asko zabaldu
zizkidan, baina 3 urtez lan-baldintza eskasetan eta ahalegin handia eginez (lan egin,
ikasi eta ingelesa hobetu aldi berean) aritu behar izan nuen lanean. Karreran ikasleak
hobeto bideratu beharko lirateke, inork ez zidan erakutsi zer topatuko nuen ondoren, zer
aukera zeuden, zer bide jarraitu beharko liratekeen, praktikak egiteak zer garrantzi duen,
esperientzia hartu… ikasketen ondoren, guztiz galduta sentitu nintzen.
Jasotako soldata merkatuaren azpitik dago.

Lana berehala aurkitu dudalako (EHUko masterra amaitu bezain laster) eta bertan denbora
luzea daramadalako datuek onak diruditen arren, errealitatean, ez dakit egonkortasunik
izango dudan ala ez. Arazoa ez da lana topatzea bakarrik, baita lan hori denbora luzean
mantenduko daudan eta ditugun lan-baldintzak ere.

Graduen sistemak eta Eusko Jaurlaritzak, hezkuntzako zerrendekin egiten duen kudeaketa
dela eta, haur hezkuntzako ikasleak baztertu egiten ditu Euskadin bere hezkuntzasistematik; izan ere, “haur-hezkuntza” espezialitatean soilik lan egiteko aukera eman du,
eta aldiz, magisteritzako beste ikasketa guztiekin edo lizentziatura guztiekin askoz ere
aukera gehiago dago. Gainera, zerrenden kudeaketaren eraginez (zerrendetan sartu ahal
izateko oposizioa gainditu beharra), jendea kanpora doa lan egitera eta Euskadi bertako
langileak galtzen ari da.

Talentua ez da soilik atzerrian ikasteagatik edo lan egiteagatik neurtzen. Jende asko dago
ezin izan duena kanpora joan, baita joan nahi izan ez duena ere eta egun Euskadin lan
egiteak dakarren erronka onartu duena; hau da, bizitzaren kostuari dagokionez dagoen
prekarietatea eta belaunaldien artean dagoen soldata-arraila; baita enpresa barruan ere,
eta hala eta guztiz ere, horri guztiari aurre eginez, jende asko ari da proiektu interesgarriak
eta potentzial handikoak egiten
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Pedagogoentzat oso eskaintza gutxi dago. Gainera, gustatuko litzaidake gehitzea Lanbideko
lan-orientatzaile izateko lan-poltsan izena eman nuela eta gainditu egin nuela 2017an, eta
Lanbideko nire orientatzailearengana joan nintzenean, Administrazioko poltsatik zetorren
mutil batek arreta eskaini zidala eta Orientatzaile-lanetan ari zen… niri berriz, poltsa
horretatik ez didate deitu ere egin.
Kriminologia-karrerak, bere horretan, egun, ez du lan-irteerarik. Hobe litzateke
Zuzenbidearekin edo Psikologiarekin batera gradu bikoitza eskaintzea. Horrek
errealitatearekin lotuago dagoen etorkizuna aurkezten du.

“Ekonomia eta enpresa fakultatea (Gipuzkoa sekzioa) ez da egresatuekin kezkatzen.
Langabezian dauden pertsonetan konfiantza gehiago jarri behar da eta lan-aukera gehiago
eman, eta ez Eguberrien inguruan te eta pasta bilerak egin ADEGIko aretoan atzerriratutako
tokiko edo kanpoko talentua erakartzeko.
Unibertsitateak ez dit lagundu enplegua aurkitzen; Adegik ere ez. Lanbiden eta gazteenplegua bermatzeko programan izena emanda nago eta ez du ezertarako balio. Ikasketak
amaitu nituenetik, ikasketekin zerikusirik ez duten enpleguak izan ditut, hobetu beharreko
lan-baldintzekin eta soldata barregarriarekin. Inkestak bidali ordez, gazteei lagundu
beharko zeniekete enplegua aurkitzen eta kalitatezko enplegua eskaini beharko zenukete.

Lanak ez zeuden egindako graduarekin lotuta. Administrazio publikoak nire titulaziorako
ez du plazarik eskaintzen modu espezifikoan (espetxeetan, foru aldundietan, udaletxeetan
eta abar) eta sektore pribatuan ez da behar hori nabari.
Bai, karrera amaitutakoan, bulego batean praktikan egiten hasi nintzen, kontraturik gabe.
Gutxi gorabehera, handik lau urtera, lanpostu iraunkorra eskaini zidaten nirea ez den, baina
egonkortasuna duen sektorean. Hori dela eta, aldaketa positiboa da.

Nafarroan bilatu behar izan nuen lana; izan ere, Gipuzkoan, laneko baldintzak edo eskaintzen
soldata ez ziren egokiak. Informatika-sektoreak gutxiegi baloratuta egoten jarraitzen du,
Informatikako Ingeniaritzako tituludunei ez zaie behar bezalako garrantzirik ematen.

Gaur egun, informatika arloan, Espainian/Euskadin oso soldata baxuak eskaintzen dira.
Gainera, prestakuntza-zikloetan (LH) graduatutakoen eta unibertsitatean graduatutakoen
artean ez da alderik izaten, lanpostu berbera izaten dute, baldintza berberetan. Atzerrian
lan-eskaintza hobeak ikusi ditut. Honekin, beka eta aukera asko daude kanpora joateko
edo hemen geratzeko, baina nire ustez, unibertsitateak ez die ikusgarritasunik ematen eta
jendeak ez ditu ezagutzen. Nire kasuan, ez dut alderik nabaritu emakumeen eta gizonen
soldataren artean.
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Talentua erakartzeari dagokionez
Ez da talentua erakartzea, jarrerak eta gaitasunak dituzten pertsonak erakartzea da. Agian,
ilusioz betetako, loaldi luzeko eta jakin-min mugagabeko langabetu batek dagokionari
egindako kritika sutsua besterik ez da izango.

“Etorkizuneko aurreikuspenei buruzko azterketak egin diren, etorkizunean zein izango
diren eskaera gehien izango duten lan-nitxoak, gaur egun bila ari diren profila
Zein da unibertsitateko titulazioek lan-merkaturako duten egokitze maila, enpresen
asebetetze maila, behar bezainbeste kualifikatuta gaudela uste al dute?

Erasmus programa, informatuta egotea eta aktibo izatea oso garrantzitsuak izan dira. Uste
dut honek karreran zehar egin ditudan praktikaldiak bilatzen eta egungo lana bilatzen
lagundu didala.
Jatorriko unibertsitatetik kanpo ikasteak bizitza aldatu zidan. Aukera hori izan ez banu, ez
nintzen naizen bezalakoa izango. Asko eskertzen dut!
Unibertsitateak Linkedin edo beste plataforma bat sustatu beharko luke ikasketak amaitu
ostean lan-eskaintzak lortzeko eta topatzeko aukera gehiago izan ditzagun
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1. Perfil general del alumnado de intercambio extranjero

esultados de la encuesta al alumnado
extranjero de programas de intercambio

Atzerriko trukaketako ikasle ohien batez besteko adina 23,7 urtekoa da, EHUko egresatuena
baino baxuagoa (horiek batez beste 27,5 urteko adina dute); agian, denboran gertueneko
trukaketako pertsonen harremanetarako
datuak operatiboagoak direlako.
Ostera ere, erantzun maila handiagoa topatu
dugu emakumeen artean (erantzunen %
65 ordezkatzen dute) gizonen artean baino
(jasotako erantzunen % 34 ordezkatzen dute).

Atzerriko trukaketako ikasleen % 73k Erasmus
programaren baitan egiten du. Aldiz, % 16k
aldebiko akordioaren bidez egiten du eta %
11k beste programen bidez.

Atzerriko trukaketak
o ikasleen
profil orokorra
Atzerriko truke-ikasle
en
motibazioak
Atzerriko truke-ikasle
en
balorazioak
Gipuzkoara erakar lit
ezkeen
trukeko ikasle atzerr
itar
taldearen estimazioa
Aipamen kualitatiboa

k

Jatorriaren arabera, % 64 Europatik datoz
(% 90 Erasmus programaren bidez), % 34
Amerikatik (% 40 Erasmusen bidez, % 41 aldebiko hitzarmenen bidez eta % 18 beste programa
batzuen bidez) eta % 0,7 eskas dator Asiatik (Japonia eta Korea); % 0,4 Afrikatik (Maroko);
azken horiek Erasmus programaren bidez.
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Europako
herrialdeen
artean,
hauek nabarmentzen dira: Italia
(Europako trukeetatik % 36),
Alemania (% 12) eta Frantzia (% 9).
Amerikako herrialdeen artean, hauek
nabarmentzen dira: Mexiko (% 43),
Txile (% 15) eta Uruguai (% 10).
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Grados de los estudiantes de intercambio

Duración de los intercambios

Trukeko ikasle gehienak gradu
hauetakoak ziren: Arkitekturako
gradua (ia % 30), Enpresen
Administrazioa
(%
18,6)
eta
Ingeniaritzako hainbat gradu (%
11,6). Jarraian doaz: Psikologia,
Zuzenbidea
eta
Informatikako
Ingeniaritza (% 6-8 bakoitzak).

Trukeen batez besteko iraupena 6,3
hilabetekoa da; Europatik datozenen
kasuan
zertxobait
baxuagoa
(6,1 hilabete), eta handiagoa
Amerikatik datozenen kasuan (7
hilabete, ia % 25ek egonaldiko
6 hilabeteak gainditzen dituzte).

Trukeko ikasle gehienak beste
atzerritarrekin
partekatutako
etxebizitzan (% 56) edo Espainiako
ikasleekin partekatutako (% 24)
etxebizitzan bizi ziren. Aldiz,
gutxiengoa
zen
‘etxebizitza
partikularrean’ (% 9), unibertsitateko
egoitzan (% 6) edo beste egoera
batean bizi zena (% 5; gehienetan,
jabearekin etxebizitza batean bizi dira.
Egonaldian hizkuntza mailan egindako hobekuntza oinarrizkotzat hartzen dute ikasleek;
egonaldia baino lehen 5,8ko batez besteko notatik, trukearen ostean, 8,0koa izatera pasatzen
da. Bertan, herenarentzat baino gehiagorentzat, aurretik hizkuntzarekin moldatzeko gaitasuna
10etik 4 puntu baino baxuagoa zen, eta ondoren, ikasleen % 5ek baino gutxiagok eman dute
puntuazio hori. Bestalde, ia bikoiztu egiten da 7 baino puntuazio altuagoa eman dutenen ehunekoa

Valoración del grado de integración con
estudiantes locales

Valoración del bienestar/calidad de vida y
disposición a vivir y trabajar
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2. Atzerriko truke-ikasleen motibazioak

3. Atzerriko truke-ikasleen balorazioak

Trukea egiteko arrazoi nagusiak hauek dira: ‘nazioarteko esperientzia’ (10etik 9,4ko batez
besteko puntuazioarekin), ‘atzerriko herrialdean bizitzea’ (9,2ko batez bestekoa) eta arlo
‘kulturaleko’ arrazoiak (8,8ko batez bestekoa); truke-programan parte hartu duten Euskadiko
egresatuen oso datu antzekoak dira. Aurrekoek baino puntuazio txikiagoa, baina 5eko puntuazioa
baino altuagoa dute hauek: ‘Atzerriko hizkuntza praktikatzea’, ‘Enplegu-aurreikuspenak
hobetzea’, ‘Akademikoak’ eta ‘Lagunengatik’ (7,5 eta 6,8 arteko batez bestekoak). Eta azkenik,
4,8ko batez besteko puntuazioarekin, ‘Baliozkotzeko erraztasuna’.

Aldiz, egonaldiaren ebaluazio orokorra guztiz positiboa da. Truke-programetako ikasleek 8,7ko
batez besteko puntuazioa lortu dute eta ia % 84k dute 8, 9 edo 10eko nota; % 4k soilik eman
dute 6ko baino gutxiagoko nota.

Gipuzkoako campusa aukeratzea batez ere honetan oinarritu da: ‘Eskaintza akademikoan’
(7,3ko batez bestekoa), eta ‘Jatorriko unibertsitatearen informazioa’ (7,2) nagusiki. Era berean,
hauek ere baloratu dira: ‘Beste ikasleen gomendioak’ (5,9) eta ‘EHUren informazioa’ (5,5).
Nagusitzen den azken faktorea honako hau da: ‘web orrialdea’ 5,4ko batez bestekoarekin. Galdera
honen item desberdinei egindako batez besteko balorazioak aurrekoak baino baxuagoak dira
(baita 7 baino altuagoak diren noten ehunekoak ere), horien artean sakabanatuago baitaude.
Hautaketako beste arrazoien artean (galdera irekia) hauek nabarmentzen dira batik bat:
kokapena edo hira eta programa akademikoa. Hala ere, hauek ere aipatzen dira: kulturaren
balioa edo lagunen, ezagunen edo aurretik egon diren pertsonen gomendioak.

Truke-ikasleen iritziz, eskuragarri dagoen informazioa egokia da ‘hiriari’ (8,2ko batez
bestekoa) dagokionez, baina ez da hain egokia ‘Ikasketen kalitateari’ eta ‘hiriko eta campuseko
bizitza sozialari/kulturalari/deportiboari’ (6,9ko batez bestekoa) dagokionez; are gutxiago
‘Ostatuarekin’ eta ‘Ohiko prezioekin’ lotuta (6,1/6,2ko batez bestekoak eta % 40k baino
gutxiagok baloratu dute 7 puntu baino gehiagorekin).
Egonaldian ‘Beste Erasmusek’ emandako laguntza (8,4ko batez bestekoa) baloratzen dute, eta
neurri txikiagoan, ‘Irakasleek/Koordinatzaile akademikoak’ (7,8ko batez bestekoa) emandakoa.
Azkenik, puntuazio altuarekin, hauek ere aipagarriak dira: ‘Beste pertsonak’ eta ‘Beste ikasleak
-gai sozialetan, kulturaletan eta akademikoetan-‘ (7,4ko batez bestekoak).
Tokiko ikasleen intregrazioarekin eta
egindako tokiko lagunekin lotuta, zailtasun
handia izaten jarraitzen dugu. Balorazioa
benetan baxua da. Lehen kasuan, integrazio
mailaren balorazioaren batez bestekoa 5,9koa
da soilik; % 40k 5eko puntuazioa edo baxuagoa
ematen dio (herenarentzat soilik da 7koa baino
puntuazio altuagoa). Eta tokiko lagun kopuruari
dagokionez, % 14k adierazi du egonaldian ez
duela lagunik egin eta % 44ren arabera, lagun
bat eta hiruren artean egin ditu. Bestalde, % 40k
adierazi du tokiko 3 lagun baino gehiago egin
dituela.

Valoración del grado de bienestar en Gipuzkoa/Donostia
respecto de su lugar de origen
Muchísimo mejor aquí que en mi país
Mejor aquí que en mi país
Más o menos igual
Peor aquí que en mi país
Muchísimo peor aquí que en mi

Total
33,2
33,2
30,4
2,5
0,7

EU
22,2
31,9
41,6
3,8
0,5

Resto
54,1
35,7
9,2
0,0
1,0

Valoración global de la estancia

Total
8,7

EU
8,5

Resto
9,1

7,7

7,4

8,3

7,8

7,3

8,4

Hain zuzen ere, beren jatorriko herrialdearekin/hiriarekin alderatuta Gipuzkoan/Donostian
bizitza-kalitateari/ongizateari buruz egiten duten balorazioa oso altua da: bi herenek beren
herrialdekoa baino askoz hobea edo hobea dela uste dute (europarrak ez direnen artean %
90ek eta europarrak direnen artean % 54k). Beste herenek berriz, berdina dela uste dute eta
ia inoren ustez ez da okerragoa. Eta aipamenen artean, hauekin lotutakoak nabarmentzen dira:
hiriaren edertasuna (itsasoa, mendiak), segurtasuna eta giro kulturala, bizitza soziala (eta
gaueko giroa), jendearen abegitasuna eta eguraldi onarekin lotutakoa (nahiz eta kosta egiten
den maiz egiten duen euritara ohitzea).
Eta hain positiboak ez diren arloen artean, zalantzarik gabe, honako hau nabarmentzen da:
bizitza garestia eta bereziki ostatuarena (baita horren zailtasuna ere). Era berean, nabarmentzen
dira bertako pertsonekin adiskidetasuna ezartzeko zailtasuna, ingeles maila baxua eta
komunikatzeko zailtasunak. Kasu batzuetan, hauek ere aipatzen dira: segurtasun-falta, otorduan
eta supermerkatuetan aukera-gabezia, bulegoko ordutegia edo zerbitzuen kalitatea1 .

Jatorriko herrialdeekin alderatuta, bizitzeko Donostia/Gipuzkoaren balorazioa altua da, 7,7ko
batez bestekoarekin. Hala ere, egonaldia baino baxuagoa, seguruenik lehen aipatutakoarengatik,
bizitza garestia delako2 . Horrela, % 62k 7 baino altuagoa den notarekin baloratu dute eta
egonaldirako % 84 ziren balorazio horrekin. Gainera, trukatze-akademikoarengatik egindako
egonaldiaren ostean, gora egin du Donostian bizitzeko prestutasunak (% 63k 8-9-10ekin
puntuatu dute).

Hain zuzen ere, bizitzea gustatuko litzaiekeen hiriarengatik galdetu zaienean, gehienek adierazi
dute Donostian bizitzea gustatuko litzaiekeela, edo bestela, Donostiatik hurbil dagoen Bilbon.
Bestela, tamainaz handiagoa den hirian, Madrilen edo Bartzelonan, esate baterako.
.

Valoración del bienestar/calidad de vida y disposición a
vivir y trabajar (medias)

Valoración Donostia-San Sebastián
para vivir
Mayor disposición a vivir o trabajar en
Donosti tras el intercambio

1 Ikus aipamen horietako batzuk biltzen diren balorazio kualitatiboei buruzko 7.4 atala.
2 Europako Batzordearen ‘Geographical and labour market mobility’ Eurobarometroa 337k adierazten du Espainia dela Europako herritarrentzat lan egiteko herrialde erakargarrienetako bat. Beste herrialde batean lan egitea aurreikusten duten pertsonen % 13k Espainia aukeratuko lukete; hauen atzetik
soilik AEB (% 21), Erresuma Batua (% 16) eta Australia (% 15).
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Razones para el intercambio internacional

Valoración de la información previa disponible

Mapa del Talento de Gipuzkoa
Motivos de elección del campus de Gipuzkoa

Valoración de la ayuda recibida durante estancia

Principales obstáculos para trabajar
en Gipuzkoa

Aspectos que impulsa a buscar trabajo fuera de
país de origen

Hala eta guztiz ere, Gipuzkoan lan egiteko traba nagusi gisa hartzen dituzte hauek: ‘Lan-aukera handiagoa dago nire herrialdean’, ‘Nire familia eta lagunengandik hurbil egon nahi dut’, ‘Nazioarteko beste lan-proiektu batzuen bila ari naiz’ edo ‘Ez dago niretzako lan egokirik’. Hala ere,
balorazioa ez da oso altua (batez beste 5,2 eta 5,6 artean eta pertsonen % 30ek baino gutxiagok
eman dute 7koa baino balorazio altuagoa). Eta 5 baino balorazio baxuagoekin, eta ondorioz,
hain garrantzitsuak ez direnak, aipatu behar dira: ‘soldata baxua da’, ‘Lan-baldintzak zorrotzak
dira, ez dago malgutasunik’, ‘Ez gizarteratzeko beldurra’ eta ‘Nire bikoteak ez du mugitu nahi’.

Eta azkenik, jatorritik kanpo lana bilatzeko truke-ikasleak bultzatzeko erabil daitezkeen
arloen artean, nagusiki hauek nabarmendu behar dira: ‘Herrialde hartzailean garapen pertsonaleko aukera gehiago izatea’, ‘Herrialde hartzailea eta bertako bizitza-baldintzak ezagutu izana’ (8,7 eta 8,3ko batez bestekoekin hurrenez hurren); lan-baldintzekin zerikusia duten tarteko
garrantzia duten hainbat faktore, esate baterako: ‘Herrialde hartzailean lan-baldintza hobeak
izatea’ eta ‘Herrialde hartzailean soldata hobea izatea’ (8,1 eta 7,9ko batez bestekoak, hurrenez
hurren). Eta garrantzi txikieneko hirugarren taldean hauek topa ditzakegu: ‘Harreman pertsonalak/lagunak/familia izatea herrialde hartzailean’, ‘Gizarte segurantza hobea izatea (osasun-sistema, pentsioak) herrialde hartzailean’ eta ‘Jatorriko herrialdean lan-egokirik ez topatzea’ (5,7
eta 6,9 arteko batez bestekoekin).

Pág. 54

Mapa del Talento de Gipuzkoa

4. Gipuzkoara erakar litezkeen trukeko ikasle atzerritar
taldearen estimazioa
Gipuzkoara erakar litezkeen trukeko ikasle atzerritar taldeari buruzko estimazioa egiteko,
hainbat irizpide erabili ditugu. Irizpide horiek hautazkoak dira, baina gure ustez bizitzeko eta
lan egiteko Gipuzkoa/Donostia erakargarriagoa izatearen adierazle izan daitezke eta lortu
nahi dugun helburuarekin koherenteak dira.
Estimación del colectivo de estudiantes extranjeros de intercambio potencialmente atraíbles a Gipuzkoa

Nº de estudiantes de intercambio anual
1. Valoran nivel de vida (mejor o mucho mejor)
2. Atractivo de Donostia para vivir (8 o superior)
3.Valoración de la estancia en Gipuzkoa (8 o superior)
4.Nivel de comunicación en castellano tras el intercambio (superior a 5)
5.Nivel de integración con estudiantes locales (superior a 5)
6.Dos o más amigos locales

Total
400
262
182
169
142
95
82

EU
264
141
88
82
62
45
39

Resto
136
121
94
87
80
50
43

Mugak ezartzen ditugun neurrian probabilitate handienekotik txikienekorako tartea ezartzeko
mailakatzen diren irizpideak ezarri ditugu.
Abiapuntu gisa, urtero atzerriko 400 gaztek hartzen dute parte EHUren Gipuzkoako
Campuseko truke-programetan; horien artetik, hirutik bik Europan dute jatorria Erasmus
programaren bidez.
Lehen bi irizpideak ezartzen baldin baditugu, honako hauek, alegia:
Jatorriko herrialdearekin alderatuta, Gipuzkoaren ongizate handienaren balorazioa
(bizitza maila jatorriko lekukoa baino hobea edo asko hobea dela uste dute)
Bizi ahal izateko, Donostiaren erakargarritasuna baloratzea (8 edo gehiagokoa)

Erakar daitekeen taldeak % 55 egiten du behera (% 35 eta % 31, hurrenez hurren). Horrela,
estimazioaren arabera, erdiek erakargarriak iruditzen zaizkien ezaugarriak dituztela
ondoriozta dezakegu (% 33ra murrizten da Europako jatorria duten pertsonen artean, baina
% 70era iristen da jatorri Amerikarra dutenen artean).
Aurrekoez gain, hauetan oinarritzen diren irizpide zorrotzagoak ezartzen baldin baditugu:
Gipuzkoako egonaldiaren balorazioa (8 edo gehiago),
Trukearen ostean, gaztelaniazko komunikazio maila 5 baino altuagoa,
Tokiko ikasleekiko integrazio maila 5ean baino maila altuagoan baloratuta, eta
Tokiko 2 lagun edo gehiagorekin,

Erakar litekeen taldea beste % 55 murriztu dugu (kasu honetan, modu simetrikoan Europako
eta Amerikako jatorria duten pertsonen artean); horrela, erakar litezkeen pertsonak, orotara,
hasierako taldekoetatik % 20an geratu dira (% 15 Europako jatorria duten pertsonen artean
eta % 32 gainerako jatorria dutenen artean).
Hau da, erakargarria izan litekeen taldea da eta ikasturteko 80 eta 180 pertsonen artean
kokatzen da, hau da, azken bost promozioetatik 400-900 pertsona.

5. Aipamen kualitatiboak
Galdetegiko zenbait galdera modu irekian planteatu dira; bertan, inkesta egindako pertsonei
nahi dutena modu askean idazten utzi zitzaien.

Orotara, 120 pertsonak baino gehiagok egin zigun erantzunen bati buruzko aipamen orokorren bat edota zehaztapen partikularren bat; askotan, oso interesgarria, eta kategoria hauetan
taldekatu dugu.
EHUko Gipuzkoako campusaren aukeraketari buruz

Because the Basque Country is great, full of nice people and delicious food.
Descubrir un nuevo país y estudiar al mismo tiempo
Donostia es una ciudad muy bonita
High academic offer that is given by UPV/EHU. Qualification and professionalism of the
lecturers of the UPV/EHU.
I just wanted to go to Donostia
I like Basque Country!!
I wanted do go to Spain, somewhere close to the sea, and this university was the only in
my faculty what I could choose.
I was looking for a small and cozy city in order to change my lifestyle and have the opportunity to meet local people (which is more difficult in a big city). Furthermore, San Sebastian is one of the most beautiful cities i’ve ever seen in 15 years of traveling around the
world
It was the only option available for my Course in Spain
Por curiosidad y porqué tengo familia en Euskadi
San-Sebastian is the most beautiful city in Spain
The Basque country is a popular destination and I wanted to study business in a place
where I could learn about a different culture.
“Better life style, as it is smaller and the infraestructure is better (transport, walking,
everything is closer by). Also the social life is more active and more in the streets, which
was a good thing to know more people and have a better experience feeling more welcome. Also I chose Gipuzkoa because of the beach. I think is an asset of the university to be
close by the coast and permit a sea/beach lifestyle

Kostuak/ bizitza-kalitatea Gipuzkoan/Donostian:

“Kostuak altuegiak dira. Jendea ez zen hain atsegina’;
‘Uste dut Donostian, tokiko jendea ez dela atzerritarrekin hain atsegina.’
‘Ordu komertzialak oso txarrak dira. Zerbitzari-, kutxazain- eta taberna-zerbitzuak ez
dira batere onak, hotzak dira eta zakar itxura eman dezakete’ ‘ez dago 24/7 edo gaueko
komertziorik’.
‘Niretzat, etxebizitza ona topatzea izan zen zailena. Hobeto irudituko zitzaidan ikasle-egoitzan leku segurua eduki ahal izatea. Arazoak izan nituen alokatzen zidan neskarekin eta oso garesti kobratu zidan
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Tokiko jendearekin/ikasleekin gizarteratzerik ez
Ideia ona irudituko litzaidake lokalen eta trukeko ikasleen artean bilerak egitea, gehiago
elkarbizi ahal izateko. Iruditzen zait gure taldeak eta tokiko taldeak, batzuetan, oso itxiak
bihurtzen direla eta ez dituztela elkarbizitzak sortzen.
Ikasle-trukeko prozesuetan hobetu beharreko gauza bat adierazi beharko banu, ikasle atzerritarrak tokiko komunitatearekin lotzea ahalbidetzen duen gailu bat sortzea litzateke
batik bat, unibertsitatearen edo egoitzaren kokapenaren inguruan; izan ere, ERASMUSeko
beste ikasleekin izan nuen eta partekatu nuen esperientziari dagokionez aipamenik okerrena izan zen ez dela horrela gizarteratzeko aukerarik ematen, eta horregatik, esperientziarekin ez dira benetako hiria eta bertako biztanleak ezagutzen; esan genezake nazioarteko esperientzia bizitzen dela atzerritarrak diren beste pertsonekin.
The local students dont socialize that much with the erasmus students, all of my friends
are erasmus, and thats a weak point in the exchange, not a bad one, but it would be nice to
mix groups in classes for example.
Integrating socially. Especially the language barrier is the biggest problem. Everyone
speaks spanish and the level of english is bad.
Integration with the local student, they seem no interested in erasmus people
Uste dut arlo negatibo adierazgarrienek elkarreragin sozialekin dutela zerikusia. Oro har,
bertakoek ez dute ERASMUSeko ikasleekin esku hartzeko prestutasun handirik eta hori
zaila izan zen lan akademikoetarako: lanak eta aurkezpenak eta lan akademikotik kanpo,
pertsonek jatorriko nire herrialdean gertatzen den modutik oso desberdin elkarreragiten
dute, itxiago eta ez oso eskuragarri. Horregatik, zaila da tokiko komunitatean txertatzea.
Horregatik guztiagatik, nire harreman gehienak ERASMUSeko beste ikasleekin izan ziren.
Everything is perfect! Locals students are not so welcoming though
Donostian, jendea nire herrialdean baino ‘hotzagoa’ (ez hain adiskidetsua) da.
Negatiboa dena da jendea zertxobait itxia dela, garestiagoa da.”
Pertsonak ez dira oso lagunartekoak.
Nire herrialdean oso atseginak gara, eta lagunkoiagoak gara “
Not so many relation with locals due to the fact that classes are small you can chose to go
in the morning or afternoon to have class in Spanish or basque.

EHUrekin lotutako aipamenak:

“Hiria ezin hobea da, jendea ere halaxe da, baina ikasketa maila nire hirian baino baxuagoa da. Ondo dago, baina zaila da ikastetxean lan egitea epeak bost aldiz aldatzen baldin
badira epeak mantendu beharrean”;
“Irakasleen eta ikasleen artean, ingeles maila hobea da nire jatorriko lekuan. Horregatik,
errazagoa da truke-ikasleak behar bezala komunikatzea”;
“Zaila da idazkaritzan lan egiten duen jendeak ingelesez ez hitz egitea. Gainera, uste dut
Unibertsitateak eskaintzen duen laguntza ez dela hain ona. Gauza asko zeure kabuz ezagutu behar dituzu. Eskolako lehen egunean soilik jasotzen da informazioa, eta gutxitan
hitz egiten da arduradunez”;
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“Ikastetxean alde handia dago irakasleen artean. Irakasle batzuek gizarteratzen lagundu
zidaten eta beste batzuek ez zidaten batere lagundu. Gainera, pixka bat penatuta nago
gaztelaniako eskolan ikasle asko dagoelako nirekin. Horrela, ezinezkoa da benetako
elkarrizketa edo banakako instrukzioa mantentzea. Baina oso pozik nago gaztelaniaz eskainitako eskoletan parte hartu dudalako. Ondoen baloratutako arloa da. Gaztelania asko
ikasi nuen eskoletan eta gaztelania ikasteko kulturan murgildu ahal izan nuen”;
‘EHUk ikasketak gaztelaniaz edo euskaraz eskaintzeak zaildu egiten du bertako ikasleekin harremanak egin ahal izatea. Bertakoen eta trukekoen artean topaketa-jarduera gutxi
dago. Bereziki truke-ikasleentzako eskaintza kultural gutxi dago.’
`Euskadiri eta euskal kulturari buruzko ikastaro bat eskaintzea gustatuko litzaidake.
Ikasle askok gehiago ikasi nahi dute euskal jatorriari buruz, baina ez dira horri buruzko
eskolak eskaintzen”.
‘Izena emateko prozesua arraro samarra izan zen eta ez zitzaidan batere argi geratu zenbat egun lehenago komeni den hirira iristea.’
‘I had a little problem with a teacher. I had a bad rating in his class. I asked him for help,
but he didnt do nothing, just said: “Sorry, I have already uploaded the ratings in the system, i can not do nothing”.’
It was very hard from you to tech us spanish language. I know that you have historical
and coultural problems with other parts of spain and governmant, but I also think that is
will be very helpfull for foreign students to have the opportunity to study spanish as they
came to Spain for studying.
‘I think it is not useful to have mandatory exams in an Erasmus exchange. The friends of
my school, going to Northern Ireland, Hongkong and France have no exam. I think the
most important point in an exchance semester is to dug in a new social culture, the learn
something about his personality and to learn to handle situations in an other country.
Furthermore are the topics in this university absolutely irrelevant for my study at home,
so the grade in the exam is not important to me. I had a subject here, in which I had to
write a work instead of the exam. In this subject I learnt the most relevant things for my
future life’.
‘I thought lots of teachers at the UPV/EHU didn’t do a good job/are not qualified’
Unibertsitateak ostatua aurkitzeko emandako laguntza guztiz eskasa da.
Ikasgaiak egiteko aukera izan nuen Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleen kalitate
ezin hobea. Emandako irakaspenekin eskertuta.
Tokiko ikasleen artean atzerritarrekin elkarbizitza sustatzea iradoki nahiko nuke; izan
ere, hartu nituen eskoletan, alde batera uzten ninduten eta uste dut irudipen hobea izango nukeela barneratzaileagoak izango balira.
Oso lagungarria izango litzateke magisterri buruzko informazioa bidaliko balute eta
Donostian trukean egon diren ikasleei jarraipena egingo balitzaie; izan ere, trukeko nire
lagunen % 90 itzuli egingo litzateke.
Euskadin maisutza ikasteko aukera izango banu, joango nintzateke; Carolina Fundazioak
akordioa du latinoamerikako herrialdeekin Espainian graduondoko bekak emateko.
Eskaintzetan, ez dut EHUn arkitekturako masterrik ikusi, egongo balitz, horixe izango
litzateke aplikatzen lehena. Oso pozik bizi izan nintzen Donostian bizi izan nintzen seihilekoan, eta aukera izango banu, joango nintzateke ostera ere.
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The Help Centre for International students at the UPV/EHU (located in the Aulario), was
the opposite of helpful. They made me more anxious, were unable to answer questions
and gave us things they had already emailed us. They were absolutely no help in finding
accommodations or in getting to know the campus. If I had only relied on them and not
my head of department and other international students, I probably would have returned
home within a week.
Iristeko unean unibertsitateak emandako laguntza eskasa aipatuko nuke arlo negatibo
gisa (ez zegoen non gelditu jakiteko informaziorik, esleitutako pertsona ez nuen inoiz
ezagutu eta arazoen aurrean, ez genekien nora jo.)”
On top of all of that, I had some great professors that helped me so much during the year.
Very inteligent people and happy to help!”

Gipuzkoan lan egiteari buruz

‘Erasmusen ostean, ez dago ostera ere Donostian lan egiteko kontakturik’
I’m trying to work there but i can’t find a firm that want to make the effort to contract
foreign employees
Its not that easy to search for a job in another continent, I have never applied for a job in
Europe, but even in my own country its easier to find job being in the current city of the
open position. To get a Visa is a process to consider.
Nire gaztelania maila ez da nahikoa gaztelaniaz lan egin ahal izateko (B2) eta euskara ere
ez dut hitz egiten.
Esperientzia ezin hobea izan zen; ostera ere Donostian bizitzea gustatuko litzaidake. Urte
batzuen buruan lortuko dut agian. Lana bilatzen saiatu ez naizen arren, sentitu nuen ez
dagoela aukera gehiegirik nire ikasketetako profesionalentzat (arkitektura).”
Askoz ere garestiagoa den arren, bizitzeko leku ona da. Agian, Europakoarekin bat datorren soldatarekin, bizitzeko leku ona da
Aspectos positivos, agradecimientos
‘I loved to live in the Basque Country, I learned a lot about the culture, the different languages and first of all about me. It was the best year of my life, my way of see had changed
after my Erasmus because that experience gave me a big power: the confidence.’
I want to say that the opportunity to live and study in another country as an European
citizen it was a life changing experience!’
Donostiako egonaldia izan da nire bizitzako esperientziarik onena. Zalantzarik gabe itzuliko nintzateke.
Donostian izan dudan esperientzia ezin hobea izan da. Bertako jendea nabarmendu behar
dut. Oso harrera ona egin zidaten eta laguntzeko prest agertu ziren beti. Bertako lagun
askorekin harremanetan jarraitzen dut
Very good public transportation. Everything can be reached on foot and by bike
Better (and affordable) Public Transport, Beach, Good city structure (campuses easy accessible,..)
Arlo positiboak: segurtasuna, azpiegitura, garraio publikoaren funtzionamendua, lekuen
hurbiltasuna
Access to sea, nice architecture, but more expensive, mainly accomodation
Hemen, Brasilen, oso hiri handian bizi naiz eta asko gustatu zitzaidan hiri txikiagoan
bizitzea. Guztia bizikletaz egin daiteke. Hiri segurua da, oinez ibiltzera lasai atera zaitezke,
baita gauez ere, ezeren eta inoren beldurrik gabe.
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Hotza eta euria egin arren, hondartza ezin hobea da. Eskolara joateko Kontxatik bizikletaz
igarotzea ezin hobea da. Oinezkoen kaleak oso atseginak dira, jende asko egon ohi da beti
eremu irekian, hiria okupatzen da. Asko gustatzen zait hori eta Porto Alegren ez da hori
gertatzen; izan ere, club eraikinetan bizi dira eta hormen artean egiten dute bizitza. Horrela, hiria desertu bihurtzen da.
Arlo positiboak: kultura, garbitasuna, txukuntasuna, oro har, hiri ona da bizitzeko
Clean streets, little traffic, lots of linkages with the other cities, wonderful nature, polite
people (positive)
Donostia oso hiri polita da, oso segurua eta kulturaz betea. Atsegina da eremu txikian
bizitzea eta naturarekin harremana izatea nahi baldin bada.
Donostia askoz ere hiri txikiagoa da; hori dela eta, trafiko gutxiago dago, lekuetara askoz
ere bizkorrago irits daiteke.
Donostiak bizitza-kalitate ezin hobea du, hiria leku bikaina da, garraioa ezin hobea da,
elkarlan ona dago unibertsitatearen eta lan-munduaren artean. Ekimen kultural asko
dago eta gazteek masiboki hartzen dute parte. Bizitza politikoa ere oso estimulagarria da,
batez ere, nire moduan Sardiniatik datozenentzako. Logeletako prezioak zertxobait garestiagoak dira, baina osterantzean, prezioak antzekoak dira.
“Mexiko Hiria baino askoz ere hiri txikiagoa denez, gauza positibo asko ditu: mugitzeko
erraztasuna, eremu irekiak, airearen kalitatea ia kutsadurarik ez dagoelako, eskaintza
kultural gehienetara sartzeko erraztasuna, naturarekin zuzeneko harremana. Arlo negatiboei dagokienez, hiri txikia denez, eremu gutxi dituela nire hiriarekin alderatuta, esate
baterako, museoak eta antzokiak.”
Eguraldia nahiko ona da, euria egiten duen egunetan izan ezik. Jende ona dago eta leku
onak bisitatu ahal izateko. Hiria oso garbia eta segurua da gauez. Irakasleak oso abegikorrak eta atseginak dira; ikasgeletan oso ikasle gutxi daude eta hori da harrigarriena.
Horregatik har daiteke parte modu aktiboan ikasgaietan.
Arlo positiboei dagokienez, hauek nabarmentzen dira: segurtasun publikoko maila, eremu libreak: plazak eta boulevardak, lasaitasuna, garraio publikoa. Arlo negatiboei buruz,
Arkitektura fakultateko zenbait ikasgaitako irakaskuntzaren kalitatea aipatu nahiko nuke.
Everything is much more expensive, like public transport, restaurantes, but here
everything is very nice, the ocean is gorgeous and I really ike this small city.
The city is so beautiful and the way of life is so relaxed, calm a peaceful.
Everything was positive for me, but the best of all was the security.
Expensive to live here but it is balanced by the quality of the services provided, example:
the bus, food, facilities etc
Hard to find housing, but amazing place! People are very kind and welcoming.
In Donosti buses are never late, and eveything works withput any problem. By paying taxes you’re actually paying for a great service. The city is always clean and perfectly organized.
“it is closer to the beach, everything is within walking distance - positives
It’s a beautiful city, it’s not too big and neather too small, there isn’t criminality and I felt
free to walk alone in the night. It’s a bit expensive, my residence for example cost too
much for the service that they were offer.
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Its very easy to walk and access public transportation. I felt a lot more safe in the streets
and I like that everyone go out and really live the city. People are not so friendly at first as
in Mexico and sometimes a little bit rude, but when you get to know them most of them
are super nice and friendly. I liked living there although my experience in the school was
not quite what I expected.
“Hiria lasaia da, bizitza-kalitate handikoa da, garbia, eta pertsonak txukunak dira.
“Donostian nabari den segurtasuna nire herrialdekoa baino hobea da.
Bizitza-kalitatea askoz atseginagoa da.
Leku dotorea iruditzen zait.
Lasaitasuna eta bakea nabaritzen da.”
Segurtasuna, osasun publikoa eta garraioa.
“Life seems less stressful and people more laid-back and cheerful.
I loved the social life in the city, people hanging in cafes and restaurants as a daily routine:)
Beautiful landscapes, seriously, and great cusine.
Kaleen garbitasuna, hondartza hurbil, leku guztietara joateko hurbil
Leku guztietara oinez iristeko modua dago eta erraz ibiltzen da oinez. Ikusteko moduko
leku asko dago, bizitza lasaia da, itsasoa. Negatiboa: komertzio asko ixten dituzte denbora
luzean
“Arlo positiboak: hiriaren segurtasun maila, oinez edo bizikletaz garraiatzeko erraztasuna
eguneroko jarduerak egin ahal izateko, hirian egonik ere naturarekiko zuzeneko harremana.
“Lots of cultural event’s.
Friendly people.
Great night life, lots of bars.
Nire herrialdean baino homofobia gutxiago
Nire jaioterrian jende asko bizi da, nire herrialdeko beste batzuekin alderatuta. Aldiz,
Donostian askoz jende gutxiago bizi da. Horri esker, lasaiago, seguruago sentitzen zara eta
bizitzeko leku ezin hobea da. Jolasteko eremuak ditu, eremu sozialak, kulturalak eta naturalak. Kontrako puntu bakarra kostu altuak lirateke, nahiz eta ulergarria izan bertakoen
bizitza-estiloa dela eta.
More tolerant and easy-going people in Donostia-San Sebastian.
Segurtasun handia, zerbitzu ezin hobea, gastronomia ezin hobea. Paisaia polita. Bizitza-kostu altua.
“Oso garbia, segurua oso lasaia, mugikortasun-ikasle asko dago.
Nothing really. Actually I enjoyed more living in Donostia than in my city of origin in France.
They have a stronger culture or at least celebrate it more and are proud of it.
People have more of a social life in Spain than they do in the United States.
People is much nicer and the city is prettier
Garraio-sistema askoz ere eraginkorragoa da denborari, segurtasunari, osasun-egoerari
eta erosotasunari dagokionez.
Kalitate handiko Internet
EHUko ikasleentzako egoitzak nire ikasketak aurrera eramateko erraztasunak ditu
Quality of life, public spaces and services, and an overall good vibe from the locals. Everyone presented themselves as polite, friendly and willing to help.
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Donostia leku ezin hobea da bizitzeko, eta Espainia iparraldeko kultura eta gastronomia
ezagutzeko. Bertako jendea atsegina da eta inoiz ez naiz diskriminatuta sentitu.
Hiriak, nire herrialdearekin alderatuta, teknologizazio handia du, bideko trafikoa moderatzen duen garraio-sistema moderno eta funtzionalarekin. Herritarren segurtasun handia nabari da. Inoiz ez nuen indarkeria- edo lapurreta-arazorik izan.
Segurtasuna, kalitate hobea eta bizitzako estandarrak, bizitza erosoagoak, estetikoki politagoak, hiriaren garbitasunarekiko, birziklatzearekiko, parkeekiko eta eremu berdeekiko
kezka handia.
Small town compared to my home town, so you can orientate yourself easily. As soon as
you are outside, you have access to mountains or the sea, so it is really great. Now, since
it is a small town, you rapidly get to know it. I don’t have any negative aspects to disclose,
for 6 month, you already have a lot of things to do!
The food, the sea, the music, the bars, the surfing, the vibe (more relaxed, more happy).
I’m from Germany and San Sebastian is in Spain. Of course its better to live in Spain. At
least for life quality. It was the best time of my life.
“The life - work balance is simply put great.
The city has the perfect size and every basic service needed plus who does not love having
three different beaches and two interesting hills right there?
There was plenty of outdoor sports to be done (eventhough the weather did not really
motivate to be outside) and the food culture was amazing.
My “”local”” friends (half of them were actually catalans) helped getting to know the professors in the university and had tips for the everyday life.
So all in all it was an almost perfect stay and I fell in love with the local culture and country. “
The ocean, good public transport as in Prague, nice and safe city, beaudiful surrounding
“The people is really nice and clean, the streets are safety, you can walk around 4am no
problem.
The weather was absolutely wonderful when compared to cold and dark Finland. Another
positive side was that people spend much more time outside relaxing and walking around
the city. In Finland people only spend time outside when it is very nice weather (which is
not so usual). It was also very safe to walk around the city at night. People also were quite
relaxed.
Hiri lasaia familiarentzat, paisaia eta kultura dotorea. Donostiarekin maiteminduta itzuli
nintzen nire herrialdera.
Harritu egin ninduen jakiteak Txilen, institutuko gradua soilik duen Euskadiko langileak
txiletar batek baino hiru aldiz gehiago irabaz dezakeela. Eta prezioak antzekoak dira.
Asko gustatzen zait Donostian hizkuntzak bultzatzea. Dena gustatzen zait: unibertsitatea,
bidegorria, hondartza, bertako jendea, euskara, koadrilak, Euskadirekin harrituta itzuli
nintzen; izan ere, bertako jendearekin bizi ahal izan nuen eta pribilegioa izan zela sentitzen dut.
Eskerrik asko guztiagatik Donostia, hainbeste gauza esango nituzke zutaz.
Donostian bizitzea ametsa bezala da. Bizitza-kalitatea ezin hobea da. Mexiko Hiria bezain
hiri handitik etorrita, asko gustatu zitzaidan hiri txikian eta lasaian bizitzeko esperientzia
izatea. Asko gustatzen zait zein abertzaleak diren eta nola defendatzen duten beren identitatea. Bertakoekin batera gehiago bizitzea gustatuko zitzaidakeen.
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Donostia/Gipuzkoaren arlo negatiboak
Not so many cultural attractions and few locals and pubs (negative)”
Bike lanes are confusing here and vegetrarian offers are limited and very expensive. Overall food was surprisingly expensive compared to at home. Then again, the sports facilities
offered by the university are cheap and good, the mountains and the beach make up for
eventually higher living costs.
Arlo negatiboei dagokienez, Espainiako hiririk garestienetako bat da eta oso zaila da ostatua topatzea. Gainera, udan prezioak asko garestitzen dira.”
It is very well organized, the city is clean and there is a everage high quality of life but I
think the city is very small and i find really strange that young people are so attached to
their own villages, more than to a “bigger” city like Donostia
It’s quite expensive for a student to live but quality of education and living there are really
good
Ostatuaren kostua merkeagoa da nire herrialdean.
I guess it is a bit pricey to live here, but that was the only downside Ive noticed. And maybe the weather sometimes.”
Arlo negatibo bakarra bizitzaren kostu altua izango litzateke.”
Prezio altuak ikasleentzat, baina azkenean geratzen den guztia guztiz positiboa da: lekua,
klima, itsasoa eta garraioaren antolaketa, garbitasuna…
Prezio-desberdintasunak nire herrialdeko monetarekin alderatuta. Horregatik, garestiak
dira ostatuak, elikagaiak eta garraioa”.
The rent price level of San Sebastian was surprisingly high. Finland is a very expensive
country but San Sebastian was more expensive”
The rent price level of San Sebastian was surprisingly high. Finland is a very expensive
country but San Sebastian was more expensive.
People generally speak very little English so it was amazingly hard to get an apartment
as I spoke only few words of Spanish prior to my stay there. Many times I tried to call a
private renter and they just hang up the phone to me as we didn’t understand each others.
Eventually I lived in a camping site with my wife for the first 1,5 weeks. Then moved to a
hostel. Eventually after some weeks I found an apartment and was able to move in. So it is
very hard for a student couple to rent an apartment there. For some reason, many people
were not wanting to rent their apartment to us when they heard we are a couple. They
just said “”this one is not for couples””. In Finland, anyone can rent any apartment and
nobody cares how many people live there. So renting an apartment seemed to be negative
aspect to me. Finding parking spaces was equally a challenge as we arrived with our own
car from Finland.
Hirian turismoa sustatzea gomendatuko nuke. Bisitari asko etortzen da, baina informazioa da eta hiriari ezin diote probetxu handirik atera; esate baterako, atrakzio-parkea oso
utzita dago.
Nik aipatuko nukeen gauza negatibo bakarra gauzen prezioa da. Donostia oso garestia da.
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Azken urteetan Gipuzkoak izan duen bilakaera demografikoak pixkanaka zahartzen ari den
gizarterantz garamatza, talde gazteenen lerroa estutuz eta adinez nagusiagoak direnen lerroa
zabalduz. Horrek, datozen urteetara begira, biztanleria aktiboaren jaitsiera ekarriko du.

ndorio nagusiak.

Hala eta guztiz ere, enpresen kontratazio-eskaerak gorantz doaz nabarmen, krisi ekonomikoaren
ostean, susperraldian bete-betean gauden honetan. 2008. urtean kontratu mugagabearekin
afiliatu ziren pertsonen aurreko erregistroan baino 5.000 pertsona gehiago daude orain,
Gipuzkoako langabezia-tasa % 8 ingurukoa da eta 2007ko antzeko egoeran gaude, enplegu
bete-betean, alegia. Horrela, enpresek adierazi dute enpresa-kezka nagusietako bat dela langile
kualifikatuak kontratatzeko zailtasuna.

Ondorioz, desoreka handia dago enplegu teknikoaren eskaintza eta eskariaren artean; desoreka
hori handitu egingo da etorkizun hurbilean eta dagoeneko gertatzen ari da “talentuaren gerra”
izenekoa.

Lan-merkatuan gertatzen ari diren aldaketek ez dute irtenbide errazik izango modu endogenoan;
izan ere, eskuragarri dauden efektiboak mugatuak dira, eta kopuruari dagokionez, beharrak
baino txikiagoak dira. Hori dela eta, Gipuzkoan lan egiteko prest dauden pertsona kualifikatuen
eskaintza handitzen saiatzea komeni da. Horrela, garrantzitsua da gure lurraldetik kanpo atzeman
edo erakar daitezkeen pertsonen ahalik eta ezagutzarik handiena izatea (bai bertakoak, bai
kanpokoak). Horretarako, ezinbestekoa da talde hori kuantitatiboki eta kualitatiboki aztertzea
eta hurbileko jarraipena egitea.

Iñaki Heras irakasleak ‘La fuga de talento universitario: un análisis centrado en egresados de
la UPV/EHU del Territorio Histórico de Gipuzkoa’ (2017) azterketan adierazi zuen moduan,
‘talentuearen ihesa edo migrazio kualifikatua izeneko fenomenoa fenomeno konplexua da,
zehazten zaila eta eztabaida ideologiko zabalarekin lotua. Hori dela eta, argia dirudi azterketan
eta diagnostikoan sakondu behar dela politika publikoak martxan jartze aldera. Horrekin
guztiarekin, egun eskuragarri dagoen informazioa ikusita, argia dirudi talentu kualifikatua
erakartzeko eta horri eustera bideratutako jarduera-lerroetan eragin behar dela.”

Proiektu honetan, egiaztatu dugu 2012-2013 eta 2016-2017 arteko bost ikasturteetarako, data
horietan Gipuzkoako Lurralde Historikoan helbideratutako EHUko egresatuak 9.347 pertsona
(urtean batez beste 1.900) direla orotara, eta 2012-2013 eta 2018-2019 arteko (urtean batez
beste 400 inguru) zazpi ikasturteetarako, 2.739 direla ikasketen zati bat Gipuzkoan EHUko
egoitzaren batean egin zituzten ikasle ohi atzerritarrak trukaketako programaren baten zati
gisa.
EHUko Gipuzkoako campuseko egresatuen inkestari emandako erantzun maila % 5,5ekoa izan
zen, eta 514 erantzun izan ziren baliozkoak. Bestalde, Gipuzkoan EHUko zentroetan trukaketaprogrametako ikasleen erantzun maila % 10,4koa izan zen eta 286 baliozko erantzun izan ziren.
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EHUko egresatuen talderako lortutako emaitzen artean, hau nabarmen genezake:
Mugikortasun akademiko eta lan-arloko mugikortasun maila baxua

Aztertutako bost promozioetatik EHUKO egresatuen % 97 Euskaditik eta Nafarroatik dator. % 3
soilik datoz Espainiako gainerako lekuetako probintzietatik, dagoen mugikortasun maila baxua
edota EHUko erakargarritasun eskasa adieraziz. Ikasleen % 67ren kasuan, jatorrizko probintzia
Gipuzkoa da, % 15en kasuan, Bizkaia, % 7,8ren kasuan Nafarroa eta % 7renenean Araba.
Ehuneko horiek mantendu egiten dira egungo egoitzari dagokionez: % 93ren kasuan, egungo
bizitokia Espainia da, % 4ren kasuan Europako gainerako lekuak eta % 3 baino gutxiago bizi da
munduko gainerako herrialdeetan (horien erdiak Amerikan). Eta Espainian bizi direnen artetik,
% 90 baino gehiago Euskadin edo Nafarroan daude, % 9 baino gutxiago Espainiako gainerako
lekuetan, nagusiki Madrilen.
Parte-hartze handia truke-programetan

Egresatutakoen % 40k truke-programetan hartu zuen parte. Egonaldiaren batez besteko
iraupena 7,3 hilabetekoa izan zen. Gehienek Erasmus programan hartu zuten parte (% 64k
7,8 hilabeteko batez besteko iraupenarekin) eta gainerako programetan (Sicue, aldebiko
hitzarmenaren araberako mugikortasuna, besteak) hartu zuten parte gainerako % 38k.
Bestalde, Erasmus programako % 6k beste programa batean ere hartu zuen parte, nagusiki
Sicue programan.

Erasmus programaren bi helmuga nagusiak Italia (% 25) eta Alemania (% 17) izan ziren.
Jarraian, hauek: Belgika (% 9), Erresuma Batua (% 7), Polonia (% 7), Portugal (% 5) eta Frantzia
(% 5). Aldebiko hitzarmenetan, hauek nabarmentzen dira: Argentina (% 21), Txile (% 19) eta
Mexiko (% 19). Eta Sicuen, Madril (% 26), Bartzelona (% 16), Salamanca (% 10) eta Sevilla (%
10).
% 11k ez du ez lanik egiten, ez ikasten

Inkesta egindako pertsonen artetik, % 15ek ikasten edo beste egoera misto batzuetan (ikasten
eta lanean, MIR, praktikak, doktoretza) jarraitzen dute.

Biztanleria aktiboarekiko asimilagarritzat har dezakegun gainerako taldetik, % 89 lanean
ari dira eta % 11 langabezian dago (langabezia-tasarekiko asimilagarria), nahiz eta sexuaren
araberako aldeak handiak izan: gizonen artean % 7,3 egin du behera eta emakumeen artean
% 12,6 egin du gora. Horren arrazoi nagusia enplegu maila baxueneko graduetan (alde horri
egindako ekarpenik handiena Psikologia eta Kriminologia graduetatik dator) emakumearen
presentzia handieneko titulazioak egotea da eta genero banaketa horrela egitea.
Lanean ari diren egresatuen taldean, % 7 enpresariak edo langile independenteak dira, beste
% 9 praktikak egiten edo beka-programetan ari dira eta % 84 antzera banatuta daude kontratu
mugagabeen eta aldi baterako kontratuen artean.
Berehala lortutako lehen enplegua eta lana lortzeko baikortasuna
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Gradua amaitu ostean, lehen enplegua nahiko bizkor lortu dute. Lau egresatuetatik baten baino
gehiagoren kasuan, berehalakoa izan zen, % 31ren kasuan, 6 hilabete baino gutxiagokoa eta %
17rentzako urte erdi eta urtebete artekoa. Lautik batek urtebete baino gehiago behar izan zuen.
Denbora gutxien behar izan zuten graduen artean, ingeniaritzak eta gizarte zientzietako zenbait
gradu daude.

Lanean aktibo dauden, baina aldi berean langabezian dauden pertsonen guztizkoaren % 11ren
artetik, erdiek 4 hilabete baino gutxiago daramatzate enplegu bila. Aldiz, % 17k urtebete baino
gehiago darama bilaketa aktiboan. Ia % 60ren ustez, nahiko probablea izango da datozen
hilabeteetan topatzea. Beste herenaren ustez, berriz, ez da hain probablea izango.

Enplegu bila ari diren hiru egresatuetatik bi egoitza aldatzeko prest egongo lirateke. Horien
artetik, gehienek Estatuko beste hiri batekin aldatuko lukete (% 65), % 9 Europako beste
herrialde batera joango litzateke eta % 26 beste kontinente batera.
Bat-etortze maila altua ikasketen eta lanaren artean

Inkestaren emaitzek erakusten dute egresatuek garatutako enplegu-ezaugarrien eta egindako
ikasketen artean bat-etortze handia dagoela. % 68k 8ko edo gehiagoko puntuazioarekin (hain
zuzen ere, % 45ek 10eko puntuazioa eman du) ebaluatu du. Bestalde, % 18k 5eko edo gutxiagoko
puntuazioa eman du. Bat-etortzearen batez besteko nota 10etik 8koa litzateke.
Atzerrira emigratzeko faktore erabakigarriak: ‘proiektu profesional hobea lortzea’ eta ‘atzerrian
bizitzeak dakarren esperientzia pertsonala’

Atzerrira emigratzeko egresatuek gehienetan adierazitako faktore erabakigarriak hauek dira:
‘proiektu profesional hobea lortzea’ eta ‘Atzerrian bizitzeak dakarren esperientzia pertsonala’,
10etik 8,2ko batez besteko puntuazioarekin eta egresatutako pertsonen % 75ek baino gehiagok
8ko edo gehiagoko balorazioa eman du. Era berean, oso garrantzitsua da baita ere ‘atzerriko
hizkuntzak ikastea’ (7,8ko batez besteko puntuazioarekin, 8ko edo gehiagoko puntuazioa
emanez).
Atzerrian bizi diren egresatuen erdiek Gipuzkoara itzuli nahiko lukete bizitzera eta lan egitera
Atzerrira joaten diren pertsonek zenbat denbora igarotzea pentsatzen duten aintzat hartuta,
gehienek ez dakite (% 37) eta beste herenek gehienez 2 urtera pentsatzen dute. Beste % 12k
bi urte baino gehiagoko denboraldirako planteatzen du eta % 20rentzat, atzerriko egonaldia
mugagabea da.

Atzerrian bizi diren ia erdiek adierazi dute Gipuzkoara itzuli nahiko luketela bizitzera eta lan
egitera; aldiz, % 22k ez du bere egungo egoera aldatzeko asmorik eta % 30ek ez dakite edo ez
dute pentsatu ere egin.
Hirira itzultzeko traba nagusien artean, hauek aipatu behar dira: ‘lan-aukera gabezia, oro har’,
‘garapen profesionaleko aurreikuspen okerragoak’, ‘norbere kualifikaziora egokitutako lanaukera gabezia’ eta ‘norbere emantzipazio-proiektua garatzeko zailtasunak’. Eta hirira itzultzea
bultza dezaketen faktoreekin lotuta, 8 inguruko batez bestekoarekin, hauek nabarmentzen dira:
‘Familiaren eta lagunen hurbiltasuna’, ‘Bizitza maila egokia’ eta ‘Zerbitzu publikoen kalitatea
(osasuna, hezkuntza, pentsioak).
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Gipuzkoara erakar daitekeen egresatuen taldea azken bost promozioetatik gehienez ere 1.000
pertsonakoa da

Gaur egun, EHUko Gipuzkoako campusean 1.900 pertsona inguru graduatzen da. Horien artetik,
% 7 inguru Espainiako gainerako lekuetako herriren batean (Euskaditik eta Nafarroatik kanpo)
bizi da eta bertan lan egiten du eta % 6 inguru atzerrian. Orotara, ikasturteko 250 pertsona
lirateke guztira eta Gipuzkoatik kanpo bizi diren azken bost promoziotako 1.200 pertsona baino
gehiago. Horien artetik, erdiek inguruk adierazi dute Gipuzkoara itzuli nahi dutela bizitzera eta
lan egitera, eta beste % 30ek ez daki (% 20k solik adierazi du ez duela itzuli nahi). Hau da,
urtean 220 pertsonak eta azken bost promozioetako 1.100 pertsona inguruk.
Gipuzkoan enplegu-aukera egokiak daudela aintzat hartzeko aparteko iragazkia aplikatzen
baldin badugu, potentzialki erakar daitekeen talde hori urteko 145 lagunekoa eta azken bost
promozioetan 750 lagunekoa litzateke.

Gainera, itzultzeko gogo hori aldatu egiten da adinarekin; horrela, 30 urte baino gutxiagoko
pertsonen kasuan, nazioarteko esperientzia lortzeko gogoa nagusitzen da, eta itzultzeko gogoa
nabarmen handitzen da 30-34 urte bitartekoen artean, ia kasuan % 90ean. Eta ostera ere, adinak
gora egitean, pertsona horiek finkatuago egon ohi dira; izan ere, lan-ibilbidea martxan dute eta
baita familiako bizitza ere, eta itzultzeko gogoak atzera egiten du ostera ere.
Truke-programetako atzerriko ikasle ohien talderako lortutako emaitzen artean, honako hauek
nabarmen ditzakegu:
Batez ere, Europako Erasmus programakoak dira. Hala ere, herenak Amerikatik datoz
Atzerriko trukaketako ikasleen % 73k Erasmus programaren baitan egiten du. Aldiz, % 16k
aldebiko akordioaren bidez egiten du eta % 11k beste programen bidez.

Jatorriaren arabera, % 64 Europatik datoz (% 90 Erasmus programaren bidez; Italiatik,
Alemaniatik eta Frantziatik), % 34 Amerikatik (Mexiko eta Txile, batez ere) eta % 0,7 baino
ez Asiatik eta % 0,4 Afrikatik. Amerikatik datorren talde hori oso interesgarria da Gipuzkoara
lanera ‘erakartzeko’.
Trukaketako ikasle gehienak gradu hauetakoak ziren: Arkitekturako gradua (ia % 30), Enpresen
Administrazioa (% 18,6) eta Ingeniaritzako hainbat gradu (% 11,6).

Trukeen batez besteko iraupena 6,3 hilabetekoa da; Europatik datozenen kasuan zertxobait
baxuagoa (6,1 hilabete), eta handiagoa Amerikatik datozenen kasuan (ia % 25ek egonaldiko 6
hilabeteak gainditzen dituzte).
Trukerako arrazoiak Euskadiko egresatuenen antzekoak: ‘nazioarteko esperientzia’

Trukea egiteko arrazoi nagusiak truke-programa batean parte hartu duten Euskadiko
egresatuenen antzekoak dira eta hauek aipatzen dituzte: ‘nazioarteko esperientzia’, ‘atzerriko
herrialde batean bizitzea’ eta arlo ‘kulturaleko’ arrazoiak.
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Gipuzkoako campusaren aukeraketan kokapena edo hiria bera izan dira ardatz, baita programa/
eskaintza akademikoa eta jatorriko unibertsitatearen informazioa ere. Era berean, aipatzen
dira baita ere kulturaren balioa edo aurretik egon diren lagunen, ezagunen edo pertsonen
gomendioak ere.

Hobetu beharreko arloak dira hauek: EHUk eskaintzen duen informazioa eta bertako web orria,
ikasketen kalitatea, hiriko eta campuseko bizitza soziala/kulturala/deportiboa, eta bereziki
ohiko ostatuarekin eta prezioarekin lotutakoak.
Tokiko ikasleekin gizarteratzeko zailtasuna

Tokiko ikasleen intregrazioarekin eta egindako tokiko lagunekin lotuta, zailtasun handia izaten
jarraitzen dugu. Balorazioa benetan baxua da. Lehen kasuan, integrazio mailaren balorazioaren
batez bestekoa 5,9koa da soilik; % 40k 5eko puntuazioa edo baxuagoa ematen dio (herenarentzat
soilik da 7koa baino puntuazio altuagoa). Eta tokiko lagun kopuruari dagokionez, % 14k adierazi
du egonaldian ez duela lagunik egin eta % 44ren arabera, lagun bat eta hiruren artean egin ditu.
Bestalde, % 40k adierazi du tokiko 3 lagun baino gehiago egin dituela.
Egonaldian batez ere ‘Beste Erasmusek’ emandako laguntza baloratzen da, eta neurri txikiagoan,
“Irakasle/Koordinatzaile akademikoek’ emandakoa.
Gipuzkoa/Donostiako egonaldiari eta bizitza-kalitateari buruzko oso balorazio ona

Egonaldiaren ebaluazio orokorra oso positiboa da (8,7ko batez besteko puntuazioarekin eta
ia % 84k 8ko edo gehiagoko nota adierazi dute), jatorriko beren herrialdearekin/hiriarekin
alderatuta (bi heren ustez, beren herrialdekoa baino askoz hobea edo hobea da –% 90 europarrak
ez direnen artean eta % 54 Europarrak direnen artean–. Beste herenaren ustez berriz, berdina
da eta ia inork ez du uste okerragoa denik) Gipuzkoan/Donostian bizitzaren ongizatearen/
kalitatearen inguruan egiten duten balorazioarekin batera.

Jatorriko beren herrialdetik kanpo lana bilatzeko bultzada eman liezaiekeen arloak hauek dira:
herrialde hartzailean garapen pertsonaleko aukera gehiago izatea eta herrialde hartzailea eta
bertako bizitza-baldintzak ezagutu izana. Hain zuzen ere, truke-akademikoa dela eta egindako
egonaldiaren ostean, asko hobetu da Donostian bizitzeko prestutasuna (% 63k 8-9-10eko
puntuazioa eman dute). Horrela, beste zein hiritan bizitzea gustatuko litzaiekeen galdetu ostean,
gehienek adierazi dute Donostian bizitzea gustatuko litzaikeela, edo hurbileko alternatiba gisa,
Bilbon. Bestela, Madril edo Bartzelonaren moduko hiri handiago batean.
Traba nagusiak hauek dira: bizitza garestia izatea, bereziki ostatua, tokiko lagunekin lagunak
egiteko zailtasuna eta komunikatzeko zailtasunak

Garrantzitsua da jakitea positiboak ez diren arloen artean hauek nabarmentzen direla: bizitza
garestia izatea eta bereziki ostatua (baita aurkitzeko zailtasuna ere). Era berean, nabarmentzen
da tokiko pertsonekin adiskidetasun-harremana egiteko zailtasuna, ingeles maila baxua eta
komunikatzeko zailtasunak. Gipuzkoan lan egiteko traba nagusi gisa hartzen dituzte hauek, oso
balorazio altua izan ez arren: ‘Lan-aukera handiagoa dago nire herrialdean’, ‘Nire familia eta
lagunengandik hurbil egon nahi dut’, ‘Nazioarteko beste lan-proiektu batzuen bila ari naiz’ edo
‘Ez dago niretzako lan egokirik’
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Gipuzkoara erakar daitekeen egresatuen taldea azken bost promozioetatik gehienez ere 900
pertsonakoa da

Egun, 400 atzerritar gazte inguruk hartu dute parte EHUko Gipuzkoako Campusean trukeprogrametan. Horien erdiek bereizgarri erakargarriak dituzte (% 33ra murrizten da Europako
jatorria duten pertsonen artean, baina % 70era iristen da jatorri amerikarra dutenen artean)
eta zorrotzago esanda, hasierako kolektiboaren % 20 lirateke (% 15 Europako jatorria duten
pertsonen artean eta % 32 gainerako jatorrien artean).
Hau da, erakargarria izan litekeen taldea da eta ikasturteko 80 eta 180 pertsonen artean
kokatzen da, hau da, azken bost promozioetatik 400-900 pertsona.

Azkenik, lan honen produktu gisa, bi datu-base prestatu dira EHUko egresatuen eta trukeprogrametako atzerriko ikasle ohien informazioarekin; horiek etorkizuneko kontaktuetarako
balioko dute.
Horrela, egresatuen informazioarekin Gipuzkoako Lurralde Historikoko Campuseko hainbat
fakultatetako datu-baseetarako sarbidea izan dugu eta informazioa bildu dugu 2012-13 eta 201617 arteko bost promoziotako 9.347 ikasle ohiri dagozkien zortzi eremutako informazioarekin
datu-base bakarra sortzeko. Kontaktu horiekin lan egin dugu datuak ez bikoizteko eta martxan
dauden emailak lortzeko.

Datu-base horren fidagarritasuna altua da kontaktuak egin ahal izateko. Hala ere, posta
elektroniko batzuk graduen hasieran unibertsitateak emandakoak dira, eta kasu batzuetan ez
daude eguneratuta. Horrela, denbora igaro ahala, operatibo egoteari utzi diote.

EHUko Gipuzkoako campusean nazioarteko mugikortasun-programaren batean parte hartu
duten ikasleekin lotuta, Gipuzkoan EHUko fakultate desberdinetatik igorritako datu-base
desberdinekin lan egin da eta hasierako datu-base bakarra sortu zen truke-programetako azken
zazpi urtetako (2012-13tik 2018-19 ikasturtera) 2.739 ikasle ohirekin eta horiei dagozkien
datuekin. Kontaktu horiek zabaltzen eta hobetzen saiatu dira ikasle atzerritarren sare
sozialen bidez (Linkedin eta Facebook) esteketan azterketa eta bilaketa eginda, eta azkenik,
2.508 atzerriko ikasleren kontaktuz osatutako datu-basea eskuratu da, bederatzi informazioeremurekin.
Datu-baseen fidagarritasunari dagokionez, kasu honetan ere adierazi behar da posta
elektronikoen kasuan, batzuk egonaldian zeharreko unibertsitateko bertako posta elektronikoak
direla. Hori dela eta, egonaldian (denborari dagokionez) urruntzen garen heinean, gero eta
gutxiago eguneratuta egon ohi dira.
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Azken urteetan, hainbat txostenek, aitorpenek… adierazi digute desorekak daudela enplegu
eskaintzaren eta eskariaren artean, batez ere postu jakin batzuetarako eta profil jakin batzuk
dituztenetarako. Hori ez da krisitik atera ostean gure lurraldean gertatzen ari den fenomenoa
soilik, hori baino zabalagoa1 da eta garatutako beste herrialdeetan ere gertatzen ari da.

omendio-ohola

Desoreka hori eta kualifikatutako langileen gabezia horrek (biztanleria zahartzen ari delako
etorkizun hurbilean Gipuzkoan areagotu egingo dela aurreikusten da) ez du irtenbide erraza
izango modu endogenoan epe laburrean eta ertainean; izan ere, eskuragarri dauden efektiboak
mugatuak dira, beharrak baino txikiagoak eta beheranzko joera dutenak.

Irtenbideak konplexuak dira eta hainbat alderditan bideratu beharko dute: orientazio
akademikoaren eta lan-orientazioren hobekuntza, behar teknikoen eta zeharkako
gaitasunen definizio zehatza epe ertaineko mugarekin, emakumearen presentzia handiagoa
ikasketa teknikoetan, emigrazioaren ekarpena, enplegatutako eta enplegatu gabeko
langileen birkualifikazioa eta abar.
Har daitezkeen hainbat neurriren artean, hauek ere topa daitezke: beste herrialdeetan edo
komunitate autonomoetan bizi diren jatorriko talentuaren ‘aberriratzea’ izenekoa eta
atzerriko talentuaren ‘erakarpena’ ere hor daude.

Ildo horretatik, erakar daitezkeen bi taldeak aztertu dira: EHUko Gipuzkoako campusean
jaiotakoak eta trebatutakoak eta atzerrian edo beste komunitateetan lanean egon daitezkeenak;
EHUrekin truke-programaren batean parte hartu dutelako aldi batez Gipuzkoan bizi direlako
eskualdea ezagutzen duten eta lurraldea atsegin duten atzerriko pertsonen taldea.
Hasteko, talde horien dimentsioak kuantitatiboki ezartzen saiatu gara. Agian, gairik
garrantzitsuenetako bat talde mota horien ‘erakarpenarekin’ lotuta jar daitezkeen
aurreikuspenak kudeatzearekin lotutakoa da.

Horrela, estimazioaren arabera, beste komunitate autonomo batzuetan edo atzerrian bizi
diren EHUko egresatu taldea eta Gipuzkoara erakar daitekeena, azken bost promoziotako 7501.100 pertsona inguruan egongo litzateke kuantifikatuta. Eta Gipuzkoara erakar daitekeen
truke-programetako atzerriko ikasle ohien taldea azken bost promozioetako 400 eta 900
pertsona arteko gehieneko tartean kokatzen da.

Kopuru horiez ari garela, adieraz genezake 30 urte baino gutxiagoko eta langabezian dauden
pertsona kopurua, uneotan, 4.600 lagunekoa dela. Hala ere, agian ez dute eskatutako profil
teknikorik.
Lehen taldeari dagokionez, beste komunitate autonomo batzuetan edo atzerrian bizi
diren EHUko egresatuen taldeari, alegia, pertsona talde horiei dagokienez egin daitezkeen
kudeaketetan kontuan hartu beharreko gaietako bat da itzultzeko gogoa adinarekin aldatu
egiten dela. 30 urte baino gutxiagokoen itzuleran, arrakasta-probabilitatea eskasa da seguruenik;
izan ere, kasu honetan, oraindik nazioarteko esperientzia izateko desioa nagusitzen da. Eta 40
urte baino gehiagoko pertsonak finkatuagoa daude; lan-ibilbidea martxan dute, baita familiako
bizitza ere, eta ostera ere atzera egiten du itzultzeko nahiak
1 Esate baterako, Manpower Group aholkularitza-enpresaren azterketak, 2015ean talentu-eskasiari buruz (42 herrialdetako 40.000 zuzendari baino
gehiagori egindako elkarrizketa), adierazten du Europan exekutiboen % 38k nabarmendu dutela zailtasunak dituztela enpresetan behar duten talentua
aurkitzeko: % 42k Amerikan eta % 48k Asian
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Ildo horretatik, oso interesgarria da jatorri latinoamerikarreko pertsonen taldea.
Horientzat, hemengo bizitza maila beren herrialdekoa baino altuagoa da eta arlo hauek
baloratzen dituzte: segurtasuna eta garapen pertsonaleko aukera hobeak.
Horrela, interesgarria izan daitekeen ekimen mota bat trukeko ikasleei unean uneko lan- eta
enpresa-aukerak ezagutzera ematea da (hori eskatzen dute eta ez dira aurkitzeko gai). Hori
hauen bidez egin daiteke

Gipuzkoa Talent Forum 2017 y 2018

Hala eta guztiz ere, 30 eta 40 urte artean itzultzeko gogoak nabarmen egiten du gora eta esku
hartzeko bizitzako une ezin hobea da:
Hirugarrenez, lehen talde horren erakarpen-faktoreak bi dira bereziki:

Harreman pertsonalen/familiartekoen’ hurbiltasuna
Proiektu profesional erakargarria eta beren kualifikaziora egokitutakoa lortzea.

Emigratutako EHUko egresatuek badakite mailaren batean baldintza ekonomikoei uko
egin beharko dietela, Europako zenbait herrialderen kasuan berdintzen zailak baitira, baina
gehiago baloratzen dituzte harreman familiarrak eta pertsonalak; hala eta guztiz ere, proiektu
profesional erakargarria izatea ere garrantzitsua da, emigratutako pertsona horien egungo
egoitzako herrialdeetan lor daitezkeenetatik oso urrunduak ez dauden ordainsari eta lanbaldintzekin batera. Horrek enpresak ere sartzen ditu prozesuan.
Truke-programetan parte hartzen duten atzerriko ikasle taldearekin lotuta, esku-hartzeak
(kontaktua, eskaintza igortzea…) egonaldiko unetik hurbilagokoa izan beharko du.
Gipuzkoa/Donostiako bizitza kalitatearekin harrituta geratu ohi dira eta egonaldiarekin lotuta
egindako balorazioa oso positiboa da

Be Basque Talent Conference London 2018

Be Basque Talent Conference Munich 2017
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Jakinarazpenen/newsletterren bidalketa Gipuzkoako enpresen albisteekin (esate baterako,
‘Gipuzkoako Enpresak’)
adierazgarriak diren eta erakargarritasun profesionala eskaintzen duten enpresetarako
bisitak,
Enpresek egindako Gradu Amaierako Tesiaren edo Master Amaierako Tesiaren
proposamena; edo
Enpresetan praktikak eskainiz (hala ere, horrek oztopoak izan ditzake, 6 hilabete edo
gutxiagoko truke-aldi murriztuak izaten direlako).

Hauek dira beste kasu batzuetan eskatzen diren beste gai batzuk: lan-eskaintzak jasotzeko
bide argiak ezagutzea (aipamen batzuek adierazten duten moduan: Erasmusen ostean ez dago
Donostian lan egiteko kontakturik; I’m trying to work there but i can’t find a firm that want to
make the effort to contract foreign employees) eta lege-egoera argian lan egitea (To get a Visa is
a process to consider).
Horrela, lurraldean dauden enplegu-eskaintzak igor litezke eta bide mota hori erraztu liteke
unibertsitatearen Enplegu Zerbitzuaren bidez edo AdegiLan edo antzekoen bidez.

Atzerriko truke-ikasleentzako eta emigratutako EHUko egresatuentzako, oso interesgarriak dira
enpresen eta hautagaien arteko jardunaldi bateratuak, Gipuzkoa Talent Forum-ek Eguberrietan
data horietan emigratutako pertsonen iritsiera aprobetxatzeko egindakoak, esaterako. Trukeprogrametako atzerriko ikasleak (agian, beste data batzuk azter litezke) ere gonbida daitezke,
edo Be Basque Talent Network-ek Europako zenbait hiriburutan egiten dituen aurkezpenak
(International Professional Networking Meetings Londresen, Munichen, Hamburgon eta abar).
Era berean, alderantzizko misioen ekimenen bat ere azter liteke; horietan, Gipuzkoan urriak
diren profilak kontratatzeko interesa duten zenbait enpresa ikusten dira.
Baina era berean, atzerriko ikasle talde horrekin lotuta, zaindu beharreko zenbait arlo ere
badaude.

Horrela, askok aipatzen dute bertako ikasleekin integratzeko dagoen zailtasun handia,
baita egindako tokiko lagun kopurua ere. Azken horrek oso balorazio baxua du. Hasteko,
unibertsitateek tokiko ikasleen eta truke-ikasleen arteko integrazio akademikoa erraztu
beharko lukete, betiere, lanak, erakusketak eta abar egiteko talde mistoak eginez eta bereizitako
taldeak sortzea saihestuz. Eta bigarrenez, akademiaz kanpoko jarduerekin lotuta, ez dirudi
oso zaila izango denik unibertsitateko zerbitzua sortzea. Unibertsitate guztien babesa eta
laguntza publikoa izan lezake, eta aukera kulturalak, sozialak eta kiroletakoak sortzeko aukera
eman lezake, betiere, bertakoen eta atzerritarren arteko harreman eta gizarteratze handiagoa
sortzeko.
Duela gutxi, EHUn, EHUko Nazioarteko Harremanen bulegoko Buddy/Cicerone programa
jarri da martxan. Boluntarioek (EHUko ikasleak edo ikerlariak), esperientzia dutelako, ekimen
pertsonalaren bidez edo adiskidetasunez, lehen 2-3 asteetan, iritsi berriak direnei hirian eta
campusean orientatzen laguntzen diete. Baina agian, ekimen bikain hori motz geratzen da
egonaldiko gainerako hilabeteetan zehar.
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Ildo horretatik, Gipuzkoa Talentek ere profesionalentzako1 mota horretako gizarte-ekimenak
garatu ditu eta truke-ikasleengana ere irits daitezke, baita modu mistoan ere. Horrela, atzerritar
profesionalek eta bertakoek lurraldeko lan-erakargarritasunari buruzko informazioa eskaini
ahal izango lukete.

Ostatuarena ere aintzat hartu beharreko beste gai bat da. Gai horrekin lotuta, arrazoizko
alternatibak eskaini behar dira. Truke-ikasleentzako, horixe da Gipuzkoa/Donostiara iritsi
ostean izan ohi duten zailtasunik handiena (horrez gain, sei hilabeteko batez besteko egonaldia
laburra da alokairuko ohiko kontratuetarako); gauza bera adierazi dute emigratutako EHUko
egresatuek ere.
EHUk Help Centre eskaintzen du. Horrek bisitariei laguntza eskaintzen die ostatua bilatzen eta
OSTATU datu-basea jartzen du EHUko ikasle guztien eskura (bisitariak eta bertakoak). Hala ere,
agian, truke-ikasleek ez dute behar bezainbeste ezagutzen edo ez daude ostatuarekin lotutako
alternatiba ekonomiko gehiegi.

Unibertsitateekin lotuta, eta kasu zehatz honetan, EHUrekin lotuta, hobetu egin beharko
litzateke trukeko atzerriko ikasleei eskainitako informazioa (haiekin lan egin liteke) eta haien
harrera. Lehen aipatutako Buddy programa ekimen interesgarrien adibide egokia da. Agian,
denboran ere luza daiteke eta eskaintza deportiboa, kulturala, soziala eta abar ezagutzera eman
eta horietan parte hartu.

Azkenik, proiektu honen zati gisa, interesgarria da emigratutako egresatuen eta truke-ikasleen
datu-basearen sorrera eta mantentze-lana, baita talde horien etengabeko jarraipena egitea
ere. Ikasleen campusa osatzean (bertakoa eta trukekoa), interesgarria litzateke ikasleen email
pertsonalarekin eta sare sozialetako kontaktuekin (Linkedin, izanez gero) osatzea. Horrela,
unibertsitateak eskainitakoak operatibo egoteari uzten badio, harremanetarako beste bide
batzuk egotea da helburua.
Era berean, gure ingurunean lan-eskaintzak, edo berehalakotasunez, EHUren Master eskaintzak
bistaratzeko bidea ere izan behar du. Masterrean nazioarteko ikasleak egoteak prestakuntza
akademikoa aberasten du hainbat ikuspegirekin, eta faktore erakargarria da hori.

1 Goi mailako kualifikazioa duten nazioarteko hamarka profesionalek hartu zuten parte apirilaren 6an Gipuzkoa Talentek antolatutako ekitaldi soziokulturalean. Jardunaldi horien bidez, profesionalek beren jarduera profesionala beste arlo eta erakunde batzuetan garatzen duten beste pertsona batzuk
ezagutzeko aukera dute (https://www.gipuzkoa.eus/es/web/talent/-/ekainberriko-kobetara-bixita-).
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Egun, online komunikazioak eta sare sozialek elkarrekintza bizkorra ahalbidetzen dute. Horrela,
ia berehala izango da proiektuen, hutsik dauden plazen eta enpresa-beharren berri.

Horrekin lotuta, interesgarria izan liteke Linkedin-en ‘Erasmus UPV/EHU alumni’ marka
sortzea eta pogramazio-marketing kanpainaren bat egitea (automatizatu egiten da iragarkiak
ipintzea eta erabiltzaileari publizitatea iristea une zehatzean eta testuinguru jakinean
inpaktatzeko). Edonola ere, lehenetsitako komunikazio-kanala edo bidea izan daiteke, eta
horretarako, beharrezkoa da erabiltzaileari eduki erakargarriak eskaintzea.

Ekimen publikoak, martxan jarri direnetako batzuen moduan (Gipuzkoa Talent-ek eskaintzen
duen zerbitzua, Gipuzkoa Talent forum kontaktuen jardunaldia, Programa LANDhome1 moduko
laguntzak Euskadira itzulitako Euskadiko profesionalak kontratatzeko edo PFEZ2 zergatratamendua hobetzeko), talentua itzul dadin sustatzera zuzenduak, atzerrian bizi diren eta
beren ingurunera itzultzeko gogoa duten pertsona egresatuak erakartzeko probabilitate altuak
eta eskain dezaketen balio erantsi altuak justifikatzen ditu.
Azkenik, inkestazio-prozesu honetatik ateratako informazioa oso erakargarria da gure
unibertsitateko egresatuen eta trukean bisitan etortzen diren ikasleen iritzia, motibazioak eta
beharrak ezagutzeko. Nolako bilakaera duen jakitea beharrezkoa da eta baliabideen inbertsio
minimoa egitea eskatzen du, gero, ezagutzatik atera daitekeen errendimendua eskuratzeko

1 Honen osagarria izan daitezkeen beste hainbat programa daude: Gazteak itzultzeko laguntza-programa (Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politika Saila); Doktoretza Industrialen Bikaintek Programa (Eusko Jaurlaritzaren Garapen Ekonomikoko eta Azpiegituren Saila); Torres Quevedo programa
doktoreak enpresetan txertatzeko, Doktoreak enpresetan trebatzeko programa “Doktoretza industrialak”, Ikerlarien doktoretza osteko trebakuntzako
Juan de la Cierva programa, Espainiako eta atzerriko ikerlariak txertatzeko Ramón y Cajal programa (Ekonomia, Industria eta Lehia Ministerioa).
2 Errendimendu osoen % 15eko salbuespena, eta PFEZn % 20 arteko kenkariak lekualdeketen ondorioz sortutako gastuengatiko errendimenduetan,
osorik (lekualdaketan zehar zergapekoaren eta familiartekoen mantenu- eta egonaldi-gastuak, altzariaren eta tresneriaren mudantza-gastuak eta abar)
ikerketa- eta garapen-jardueretan, jarduera zientifikoetan, teknikoetan edo finantza arlokoetan bereziki kualifikatutako lanak egiteko foru-lurraldera
lekualdatzen diren eta aurreko bost urteetan Espainian bizi izan ez diren pertsonentzako. Ildo horretatik, salbuespen eta kenkari horiek ahalbidetzen
dituzten jarduerak zabal daitezke.
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Gomendioak
Arloa

Emigratutako EHUko egresatuak
(azken bost promozioetako 750 - 1.100 pertsona)

Komunikazioa, hedapena eta
sentsibilizazioa

Atzerriko truke-ikasleak
(azken bost promozioetako 400 - 900 pertsona)

• Eskoletan/hezkuntza-jardueretan, tokiko ikasleekin, lantalde mistoekin, integrazio handiagoa bilatzea
• Aisialdiko jardueretan, tokiko ikasleekin/pertsonekin integrazio
handiagoa bilatzea

• Eduki erakargarriak dituzten komunikazio-kanala mantentzea (‘Alumni’ Newsletterra, Gipuzkoako Enpresak…)

Erakarpena

Enpresak

• Esku-hartzeak (kontaktua, eskaintza) egonaldiko unetik hurbilago
egon behar du
• 30 eta 40 urte arteko emigratu egresatuetan arreta jart• Latinoamerikako ikasleetan arreta jartzea
zea
• Egoera legala erraztea (lan-baimena, egoitza…)
• Gipuzkoa Talent forum kontaktu-jardunaldia
• Alderantzizko misioak
• Enplegu-eskaintzen kanala: aldizka AdegiLan aldizkaria edo antzekoa bidaltzea

• Proiektu profesional erakargarria eskaintzea (ordainsari eta lan-baldintza egokiak)

• Unibertsitateko emaila email pertsonalarekin osatzea,
etorkizuneko kontaktuak mantentzeko

Unibertsitatea

• Truke-ikasleen harrera/informazioa hobetzea
• Administrazio-azpiegituretako ingeles maila hobetzea
• ‘Erasmus UPV/EHU alumni’ sortzea eta kontaktua mantentzea
• Enplegu-eskaintzetarako Banner/Link-a

• Kontaktuen datu-basea sortu eta mantentzea
• Eduki erakargarriak eskaintzea
• Atzerriko truke-ikasleei Masterrak eskaintzea

• Erakundeak mantentzea, Gipuzkoa Talent, esate
baterako ,

Politika publikoak

• Unean uneko lan- eta enpresa-aukerak erakustea (bisitaldiak enpresetara)
• Enpresetan praktikak eskaintzea
• Enpresek proposatutako TFG-TFM

• Ostatua eskaintzea

• Laguntzak: LANDhome programa, esate baterako
• Salbuespenak eta zerga-kenkariak mugikortasunari (salbuespen eta kenkari horiek ahalbidetzen dituzten jarduerak zabaltzea)
• Aldian behingo inkestazio-prozesua egitea
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