TITULU OFIZIALA

Garapena eta
Nazioarteko Lankidetza
Masterra

Erakunde laguntzaileak / babesleak

Garapena eta Nazioarteko Lankidetza Masterra
Aurkezpena eta helburuak
Garapen eta Nazioarteko Lankidetzako Master Ofiziala Euskal Herriko Unibertsitatearen (UPV/EHU) titulu ofizialen
eskaintzaren parte da, eta Hegoa Institutuak eta UPV/EHUko Ekonomia Aplikatuko Sailak koordinatzen dute.
Nazioarteko Garapen eta Lankidetzako Unibertsitate Masterra garapenerako nazioarteko lankidetza horretan
espezializatutako langileak prestatzera bideratuta dago nagusiki, eta oinarrizko erreferentziatzat ditu ekitatea eta
pobreziaren, giza garapenaren eta iraunkortasunaren aurkako borroka.
Ikuspegi horretatik, lanbide-heziketa eta diziplina anitzekoa ematea da helburua, garapenerako lankidetzako
profesionalak prestatzeari begira.
Helburu horrekin, masterrak garapen-prozesuetan eragina duten eta nazioarteko lankidetza baldintzatzen duten
fenomenoen aniztasuna aztertzen du. Horretarako, esperientzia eta ibilbide handiko irakasleak ditu aztergai diren
gaietan, bai Unibertsitatetik, bai lankidetza-erakunde eta -erakundeetatik datozenak.
Master honek, halaber, ikerketarako eta doktorego-programetarako sarbidea ematen du, bereziki Garapenari
buruzko Ikasketetan Doktoretza Programarako, HEGOA Institutuak eta honako sail hauek eskainia: ekonomia
Aplikatua, Metodo Kuantitatiboak, Soziologia eta Gizarte Lana, Enpresaren Zuzenbidea, Zuzenbide Zibila eta Gezki
Institutua.

Sarbidea
Graduko edozein titulu edo titulazio baliokide (diplomatura, lizentziatura, ingeniaritza, arkitektura).
Eskatutako titulazioa izateaz gain, curriculuma aurkeztea eta adierazitako merezimenduak egiaztatzea beharrezko
baldintzak dira onarpenerako. Hautaketa-prozesua: espediente akademikoa, esperientzia profesionala edo
boluntarioa, bereziki lankide gisa Hegoaldeko herrialde batean edo garapenerako GKE batean, motibazio-gutuna
eta hizkuntzen ezagutza.
Ikasle atzerritarrek gai izan behar dute gaztelania ahozkoan eta idatzizkoan zuzen hitz egiteko

Irteera profesionalak
Garapen eta lankidetza gaiei lotutako nazioarteko erakundeak, garapen eta lankidetzagaiei lotutako arloetako
erakunde publikoak, garapenerako gobernuz kanpoko erakundeak eta tokiko edo nazioarteko gizartemugimenduak.

Oinarrizko informazioa
Eskolak emateko lekua:

Irakaskuntza mota:

Ekonomia eta Enpresa Fakultatea (Bilbao)

Eskolan bertakoa

Hizkuntza:

Gutxi gorabeherako prezioa:

Gaztelania edota euskara

1.800-2.000 €

Egutegia:

Irakastorduak / iraupena:

Urritik irailera, arratsaldez

60 ECTS / ikasturte 1

Irakastorduak / iraupena:

Hautazko Gaiak:

40 ECTS kreditu

6 ECTS kreditu

Praktikak / Master amaierako lana (derrigorrezkoak)
8+6 ECTS kreditu

Garapena eta Nazioarteko Lankidetza Masterra
Prestakuntza programa
Nahitaezkoak
Munduko Ekonomia sistemaren egitura eta dinamika (6 ECTS)
Nazioarteko politikak eta harremanak (3 ECTS)
Gizarte eta kultura aldaketak globalizazioan (4 ECTS)
Garapenaren teoriak, estrategiak eta neurketa (4 ECTS)
Gizarte Zientzien ikerketaren hastapenak (6 ECTS)
Garapenarako lankidetza sistema (4 ECTS)
Generoa eta garapenerako lankidetza (3 ECTS)
Garapenarako lankidetza agenteak eta politikak (6 ECTS)
Garapenerako lankidetza programak eta proiektuak (4 ECTS)
Master amaierako lana (6 ECTS)
Praktikak (8 ECTS)
*Oharra: Praktikei lotutako hegaldien eta aseguruaren gastuak bere gain
hartuko ditu Hegoak, baldin eta helburu horietarako diru-laguntza badu.

Hautazkoak
Gatazkak, birgaitzea eta ekintza humanitarioa (3 ECTS)
Garapenerako hezkuntza (3 ECTS)
Giza eskubideak eta garapenarako lankidetza (3 ECTS)
Iraunkortasuna, Garapena eta Lankidetza (3ECTS)

Harremanetarako
Arduraduna: Xabier Gainza Barrencua

☎ 946 013 639  xabier.gainza@ehu.eus
Master idazkaria: Izaskun Rodríguez Elkoro

☎ 946 017 047  izaskun_rodriguez001@ehu.eus

