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2016ko martxoan CV aplikazioan hainbat eguneratze sartu ziren informazio-eremuetan; hots, merezimenduen 

erregistroak eta baita haien baliozkotzea ere errazteko hobekuntzak txertatu ziren. 

Ezarritako hobekuntza nagusiak hauek dira: (Xehetasun gehiagorekin ikus daiteke gezietan sakatuz gero)  

 Aplikazioko hainbat edukiren eguneratzea (atalak, merezimenduak, erregistro-eremuak, goitibeherakoen 

aukerak, etab.).  

 Hobekuntzak aplikazioko funtzionaltasunean profesionalek errazago erabil dezaten. 

 Profesionalak bere CVan dagoen informazioa ateratzeko eta inprimatzeko ezaugarri berriak. 

Egun, CVan jada erregistratutako informazioa antolatzen ari dira, edukien eguneratzeei eta egindako hobekuntzei 

egokitzeko (erregistro-eremuak, goitibeherako aukerak, etab.)  

Urritik aurrera, CV aplikazioaren erregistro batzuetan, egokitzapen hauek ikusi ahalko dira.   

Egokitzapenen bat izan duten erregistroak “Registro modificado por la Sec.Técnica Corporativa-Fecha”-

rekin identifikatuta geldituko dira. 

Egokitzapen horiek behar besteko gardentasunez eta zuzentasunez egin direla bermatzeko, profesional 

guztiei aukera emango zaie eguneratzeak ikusteko eta horien berrikuspena eskatzeko ere, akatsak egin 

direla edo gorabeheraren bat antzematen badiote berariaz horretarako prestatutako formatuari. 

    Kronogramak fase ezberdinak islatzen ditu.   

CV aplikazioan egindako hobekuntzak 
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 HOBEKUNTZAK CV APLIKAZIOAN – EDUKIEN EGUNERATZEA I 

APLIKAZIOKO EDUKIEN EGUNERATZEA – I (Aldaketa nagusiak) 

ATALA MEREZIMENDU-MOTA EGINDAKO HOBEKUNTZA 

PRESTAKUNTZA 

 
TITULAZIO AKADEMIKOA 

IKASTETXEA: unibertsitatekoak ez diren zentroak sartzea. 

ESPEDIENTE AKADEMIKOA SARTZEA 

ESPEZIALITATEAK ERREGISTRATZEA:  

-Titulazio berean hainbat espezialitate erregistratzea. 

-Espezialitatea lortu izanaren eta igorri izanaren arteko aldea jasotzea. 

- Egoitza egin den zentroa (Irakaskuntza unitateak). 

PRESTAKUNTZA GRADUONDOKO TITULAZIOA 
EGOKITZAPENA GOITIBEHERAKOAN :  “Prestakuntza-ekintza mota”  (Master ofizialak eta berezkoak, etab.). 

OHARRA doktoretza titulazioa sartzerakoan tesia ere erregistratzeko (dagokion ikerkuntza-atalera eramango zaitu). 

PRESTAKUNTZA 
ETENGABEKO PRESTAKUNTZA 

(Erabiltzaileak erregistratuta) 

JARDUEREN ZERRENDA IKUSTEA 

PRESTAKUNTZAREN ARLO TEMATIKOAK ETA GAIAK: Arloen goitibeherakoak handitzea eta gai berriak sartzea. 

“EGIAZTAGIRIAK/AITORPENAK” EREMUA BI EREMUTAN BANATZEA 

-Aitorpenak: (aldatzen ez diren egungo aukerekin). 

-Egiaztagiriak goitibeherako honekin:  

• Jatorrizko egiaztagiria 
• Sinadura elektronikoa 
• Web orria 
• Beste egiaztagiri-motak (zehaztu) 

OHARRAK aplikazioak bikoiztasunak saihesteko erregistroetan erabiltzaileak jarduera bat sartzen duenean eta horrek bat 
egiten duenean jada erregistratutako jarduera batekin. 

PRESTAKUNTZA 

 
HIZKUNTZAK 

EUROPAKO ESPARRU KOMUNEKO MAILETARA EGOKITZEA: Titulazio komunak eta haien baliokidetzak jasotzen dituen 

goitibeherako bat. 

AMA HIZKUNTZA SARTZEA:  Ez da baliozkotu behar. 

IRAKASKUNTZA 

ETA 

EZAGUTZAREN 

HEDAPENA 

GRADUAURREKO 

IRAKASKUNTZA 
EREMUAK ETA GOITIBEHERAKOAK EGOKITZEA: Eremuak, kategoria, jarduera, maila akademikoa eta unibertsitate-zentroa. 

IRAKASKUNTZA 

ETA 

EZAGUTZAREN 

HEDAPENA 

EGOILIARREI IRAKASTEA 

EGOILIARREI EMANDAKO IRAKASKUNTZAKO KATEGORIA 32/2012 DEKRETURA EGOKITZEA 

• Ikasketaburua 
• Tutore nagusia 
• Ospitaleko tutorea 
• Laguntzako tutorea 
• Beste irakaskuntzako kolaborazioak 

IRAKASKUNTZA 

ETA 

EZAGUTZAREN 

HEDAPENA 

GRADUONDOKOETAN ETA 

ETENGABEKO 

PRESTAKUNTZAN IRAKASTEA 

EREMUAK ETA GOITIBEHERAKOAK EGOKITZEA: Eremuak, kategoria, irakaskuntza-jarduera mota, etab. 
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  HOBEKUNTZAK CV APLIKAZIOAK – EDUKIEN EGUNERATZEA II 

APLIKAZIOKO EDUKIEN EGUNERATZEA – 2 (Aldaketa nagusiak) 

ATALA MEREZIMENDU-MOTA EGINDAKO HOBEKUNTZA 

IRAKASKUNTZA ETA 

EZAGUTZAREN 

HEDAPENA 

BILERA ZIENTIFIKOAK ETA 

DIBULGAZIOKOAK 

EGOKITZAPENAK GOITIBEHERAKOETAN:  Kategoria, Bilera-mota, Komunikazio-mota, Arlo tematikoaren eremua (beste 

pantailekin bat datorrena). 

IRAKASKUNTZA 

ETA 

EZAGUTZAREN 

HEDAPENA 

ARGITALPENAK 

EGOKITZAPENAK GOITIBEHERAKOETAN: Kategoria, Argitalpen-mota, Arloaren eremua (beste pantailekin bat datorrena). 

EREMU BERRIAK SARTZEA: Egilearen identifikazio zk.  (ORCID), argitalpenaren izaera (Inprimatua edo elektronikoa). 

ALDIZKARIAK: “Artikulu-mota” eremuaren goitibeherakoa egokitzea. Hurrengo identifikazio-eremuak sartzea:  PMID, DOI , 

QUARTIL.  

MULTIMEDIAK: DOI eremua sartzea. 

WEB ORRIAK: Eremuak aldatzea haien formatu espezifikora egokitzeko. 

IKERKUNTZA ETA 

BERRIKUNTZA 

IKERKUNTZA ETA 

BERRIKUNTZAKO 

PROIEKTUAK 

PROIEKTUAK ETA SAIAKUNTZAK: Eremu berriak sartzea. 

 Proiektu-mota (Ikerkuntza eta Berrikuntza) eta saiakuntza-mota (Klinikoak eta Frogantzakoak) 

 Finantzaketa-mota (Deialdi Publikoa den ala ez) 
 Ente Finantzatzailea eta ikerkuntza egiten den Zentroa jasotzea 
 Proiektuaren edo Saiakuntzaren erref. 

IKERKUNTZA 

IKERKUNTZA 

PLATAFORMAK ETA 

SAREAK 

ALDAKETA IZENDAPENEAN: Ikerkuntzako plataformak eta sareak 

EREMUA SARTZEA: Plataforma/sare mota (RETICS, CIBER y PLATAFORMAS)  ETA DAUDENAK EGOKITZEA 

IKERKUNTZA IKERTZEKO EGONALDIAK 

“Organoa/Ikerkuntza zentroa” eremua bitan BANATZEA:  

 Organo finantzatzailea 

 Egonaldiaren zentroa 

IKERKUNTZA 
PATENTEAK ETA 

EREDUAK 

EREMUA SARTZEA: “Identifikazio zk.” 

IKERKUNTZA TESIA 
OHARRA Doktore Titulazioari lotutako eremua betetzeko Graduondoko Titulazioa atalean (graduondoko atala ikusi). 

BESTE 

MEREZIMENDUA

K 

BESTE MEREZIMENDUAK 

ALDAKETAK “BESTE MEREZIMENDUAK” ATALAREN EGITURAN 
Batzordeei eta Lantaldeei dagokienez, egitura honela geratzen da: 
• Batzordeak, Komisioak, Epaimahaia eta Zerbitzu-erakundeetako beste organoak 
• Batzordeak, Komisioak, Epaimahaia eta beste organo korporatiboak 
• Batzordeak, Komisioak, Epaimahaia eta  beste kanpo organoak 
• Osakidetzako lantaldeak 
MEREZIMENDU MOTA BERRI BAT SARTZEA: “TXARTEL ETA EGIAZTAGIRI PROFESIONALAK”; Hainbat aukera barne hartuz; BPT 
txartela,  Manipulatzailea, Instalatzailea, Ikuskariak, trebetasunak, etab. 
INFORMAZIOA OSAGARRIA: Merezimendu Osagarriak atala orain Informazio Osagarria deituko da. 
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 HOBEKUNTZAK CV APLIKAZIOAN – TRESNAREN FUNTZIONALTASUNA 

TRESNAREN FUNTZIONALTASUNA: ANTOLATZAILEEN ERREGISTROA 

ATALA EGINDAKO HOBEKUNTZA 

ERREGISTRATUTA

KO ETENGABEKO 

PRESTAKUNTZA 

(ERABILTZAILEA) 

 

GRADUONDOKO 

IRAKASKUNTZA 

PRESTAKUNTZA-JARDUEREN ENTITATE ANTOLATZAILEAK ERREGISTRATZEKO MODUA SINPLIFIKATZEA 

“Entitate-mota” eta “Entitatea” eremuak betetzen dira 

 

ERREGISTRO-SISTEMA:  
 

a) Entitatea idatzi: Entitatearen izena idazten hasterakoan, aplikazioak idatzitako letrak dituzten aukerak emango dizkigu. Behin 

entitatea aukeratuta, aplikazioak berak, modu automatikoan, “Entitate-mota” eremua erregistratuko du. 

 

b) “Entitateen sailkapena” erabiltzea:  Erabiltzaileak idazterakoan bilatzen duen entitatea aurkitzen ez badu, aplikazioak eskaintzen 

dituenen artean, “Entitate-mota” egokiena hautatu behar du eta testu-eremu batean entitate espezifikoa idatzi. 
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 HOBEKUNTZAK CV APLIKAZIOAN – TRESNAREN FUNTZIONALTASUNA 

TRESNAREN FUNTZIONALTASUNA: ERREGISTROEN EGOEREN SAILKAPENA 

ATALA EGINDAKO HOBEKUNTZA 

BALIOZKOTZEA:  

ERREGISTROEN 

EGOERA 

 

CV-AREN ERREGISTROEN EGOERAREN SAILKAPEN BERRIA 
 

• Erabiltzailearen erregistroa: Erabiltzaileak sartutako erregistroa, Osakidetzak berrikusi ez duena (lehen “Ez baliozkotua” izenarekin ageri 
zen). Beraz, profesionalak oraindik alda dezake. 

 

Behin Osakidetzak berrikusi duenean, erregistroa honela gelditu daiteke: 
 

• Baliozkotua: Berrikusitako erregistroa, profesionalak behar bezala egiaztatu duena. 

• Baliozkotu gabekoa: berrikusitako erregistroa eta ez dena baliozkotzen. Balidatzaileak ez baliozkotzearen arrazoia azaltzen du: 
dokumentazioa falta da, ez dago behar besteko dokumentaziorik, CVarekin lotuta ez dagoen jarduera edo beste arrazoiengatik, 
balidatzaileak zehaztuko dituenak.  Profesionalak gero hautemandako urritasuna zuzendu dezake. 

• Bikoiztutako erregistroa: berrikusitako erregistroa, baliogabetzen dena jada CVan dagoelako. Balidatzaileak aipatutako bikoiztasunaren 
arrazoia zehaztuko du (erabiltzaileak aurretik erregistratutako jarduera, Osakidetzak aurretik erregistratutako jarduera, beste atal batean 
erregistratutako jarduera).  

Egoera horiez gain, erregistro bat “Baliozkotzen” egon daiteke: Balidatzaileak blokeatutako erregistroa berrikusten ari delako. 

"BALIOZKOTZE OHARRA” SARTZEKO TESTU-EREMU BERRIA:  baliozkotzearekin lotutako gertakariak edo iruzkinak jasota geratzeko, aldi 

berean, profesionala jakinaren gainean egoteko.  

ERREGISTROAK BALIOZKOTZEN DITUEN ZERBITZU ERAKUNDEA SARTZEA: Baliozkotze/berrikuspen datako datuez gain, baliozkotzea egin 

duen Erakundea ikusiko da. 
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 HOBEKUNTZAK CV APLIKAZIOAN- INFORMAZIOA USTIATZEA 

CV-AREN INFORMAZIOA USTIATZEA 

ATALA EGINDAKO HOBEKUNTZA 

DATUEN 

USTIAPENA 

 

ZERBITZU ERAKUNDEEK ETA PROFESIONALEK CV-AREN DATUAK USTIATZEA: Balidatzaileentzako eta Profesionalentzako tresnaren 

datuen ustiapena.   
 

Profesionala: 

• CVa esportatzea eta PDFn inprimatzea. 

• CVaren erregistroak eta bere informazio-eremuak Excel fitxategi batera esportatzea. Osorik edo atalak (Titulazio akademikoa, 

Etengabeko prestakuntza, Hizkuntzak, Irakaskuntza, etab.). 

• Profesionalak gordetako bere CVaren bertsiora sartzeko aukera. 
 

Idazkaritza teknikoa/Balidatzailea: 

• CVaren erregistroak eta bere informazio-eremuak Excel fitxategi batera esportatzea: 

‐ Profesional baten CVa hautatuz (osorik eta/edo atalka) 

‐ Lanbide-taldearen, lanpostu funtzionalaren, laneko harremanaren eta abarren arabera talde bat hautatuz. 

‐ Ustiatu beharreko CVaren atalak identifikatuz (Titulazio akademikoa, Etengabeko prestakuntza, Hizkuntzak, Irakaskuntza, 

etab.) 
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CVaren PDFa 

CVaren historikoa: 2013-03-01ean gordetako 
bertsioa 

CVaren datuak Excelera esportatzea 

Merezimendu-

eremuak 

Merezimendu-

motak 



Evaluación y Desarrollo. Subdirección RRHH.                              Urtarrila  2017 

Egun, CVan jada erregistratutako informazioa antolatzen ari dira, edukien eguneratzeei eta egindako hobekuntzei 

egokitzeko (erregistro-eremuak, goitibeherako aukerak, etab.)  

Urritik aurrera, CV aplikazioaren erregistro batzuetan, egokitzapen hauek ikus daitezke:  
 
CV aplikazioaren merezimendu-mota desberdinetako hobekuntzak :  
 

 Titulu akademikoa: Titulazio Akademikoa egin den Entitateak antolatzea goitibeherakoaren aukera berriak 
kontuan izanik  

 Graduondoko titulazioa:  Erregistroak Graduondoko titulazioari dagokion prestakuntza-motako 
goitibeherakoaren aukera berrietara egokitzea eta Prestakuntza-jardueren entitate antolatzaileak egungo 
entitateen sailkapenaren arabera antolatzea. 

 Hizkuntzak: Erregistratutako hizkuntzak egiaztagiriak Europako esparru komuneko mailetara esleitzea  

 Beste merezimenduak:   “Barne Batzordeak” eta “Epaimahaiak eta beste Organoak” erregistroak atal honetako 
egitura berrira egokitzea: "Batzordeak, Komisioak, Epaimahaiak eta Zerbitzu-erakundeetako beste Organoak“ 
eta "Batzordeak, Komisioak, Epaimahaiak eta beste Organo korporatiboak“ 

 Etengabeko prestakuntza: Prestakuntza-jardueren entitate antolatzaileak egungo entitateen sailkapenaren 
arabera antolatzea. “Besteak-zehaztu" aukera dauden entitateak sailkatzea. Ordu Presentzialen eta Ordu Ez 
Presentzialen orduak betetzea izaera mistoko prestakuntza-jardueretan (zati presentziala eta zati ez 
presentziala), datua erregistroan zegoenean edo erakunde-mota kontuan izanik 

 Etengabeko prestakuntza: Bikoiztasunak prestakuntza-jardueren erregistroak, Osakidetzak eta erabiltzaileak, 
biek, erregistratu dutelako eta/edo erregistroa bikoiztua sartu delako. 

 Bete Merezimenduak: Erregistroak atal honetako egitura berrira egokitzea. 
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Hobekuntzak eta eguneratzeak CV aplikazioan 
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CVaren aplikazioan hobekuntzak eta eguneratzeak amaitu ondoren, eta egindako egokitzapenen 
gardentasuna eta zuzentasuna bermatzeko helburuarekin, profesional guztiei eguneratze horiek 
berrikusteko aukera eskaintzen zaie, eta akats edo intzidentziaren bat aurkituz gero, horiek berrikustea 
eskatzeko abagunea.  

 

Nola jakin dezaket zein erregistro eguneratu diren? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hobekuntzak eta eguneratzeak CV aplikazioan 

Eguneratze motaren bat izan duten erregistroak hauek 
dira: Titulazio akademikoa, Graduondokoa eta 
Etengabeko Prestakuntza, eta pantailaren beheko 
aldean identifikatu dira mezu honekin: “Fecha-
Registro modificado por la Sec.Técnica Corporativa”. 

Profesionala sar daiteke Aplikazioko “Visualizar / 
Imprimir CV” aukeratik CVan aldaketak ezarri aurretik 
zegoen bere curriculumaren pdfko kopia batera. 
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Nola eska daiteke egindako eguneratzea berrikustea edo nola egin horri buruzko kontsulta bat? 
 
Profesionalak egindako eguneratzean akatsen edo intzidentziaren bat hautemango balu, hori berrikusteko eskatu 
ahalko du, horretarako ezarritako formatua erabiliz.  
 
Osakidetzan lan egiten ari diren profesionalek berrikuspena eskatu ahalko dute urtarriletik aurrera eta epe-mugarik 
gabe. Eskabidea hauen Erakundearen Pertsonaleko Sailera bidali beharko dute. 
 
Jarraibide espezifikoak eta Eskabide Orria esteka honetan aurki ditzakezue: 
 
Intranet: 
Jarraibide eta Eskabide orria 
 
 
Extranet: 
Jarraibide eta Eskabide orria 
 

Erakundeen Pertsonaleko Sailetan eta zuzendaritzan informazioa eskatzea eta kontsultak egitea:  

CURRICULUM.VITAE @osakidetza.eus 

 

Hobekuntzak eta eguneratzeak CV aplikazioan 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos compartidos/Recursos Humanos/Curriculum Vitae/Jarraibideak eta eskaera CV 2017 01.pdf
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos compartidos/Recursos Humanos/Curriculum Vitae/Jarraibideak eta eskaera CV 2017 01.pdf
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos compartidos/Recursos Humanos/Curriculum Vitae/Jarraibideak eta eskaera CV 2017 01.pdf
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos compartidos/Recursos Humanos/Curriculum Vitae/Jarraibideak eta eskaera CV 2017 01.pdf
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos compartidos/Recursos Humanos/Curriculum Vitae/Jarraibideak eta eskaera CV 2017 01.pdf
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/es/referencia-documental/Documentos compartidos/Recursos Humanos/Curriculum Vitae/Jarraibideak eta eskaera CV 2017 01.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/desarrollo_profesional_osk/eu_lg/adjuntos/curriculum/Jarraibideak_eta_eskaera_CV_2017_01.pdf
mailto:CURRICULUM.VITAECURRICULUMVITAE@osakidetza.eus
mailto:CURRICULUM.VITAECURRICULUMVITAE@osakidetza.eus
mailto:CURRICULUM.VITAECURRICULUMVITAE@osakidetza.eus
mailto:CURRICULUM.VITAECURRICULUMVITAE@osakidetza.eus
mailto:CURRICULUM.VITAECURRICULUMVITAE@osakidetza.eus
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JARDUERA EPEA 

 

1. Fasea. CV APLIKAZIOAN  EGUNERATZEAK ETA HOBEKUNTZAK EZARTZEA 

 

• CV aplikazioan eguneratzeak eta hobekuntzak ezartzea 

• Profesionalak bere CVan gordetako bertsio bat du (2016-03-01) 
 

 
 
2016ko martxoa 

 
2. Fasea. CV-AN ERREGISTRATUTAKO INFORMAZIOA EGINDAKO HOBEKUNTZEN 
ARABERA ANTOLATZEA ETA EGOKITZEA 
 
• Egokitzapenak ezartzea 
• Antolatzen diren erregistroak honela identifikatzen dira: Registro modificado por la 

Sec.Tecnica Corporativa / Fecha   
 

 
 
 
 
2016ko urria 

 
 

• Profesionalari aukera ematea bere CVan eginiko egokitzapena berrikusteko akatsen 
bat hautemango balu, unea ezartzen den formatua eta prozedura erabiliz.  

 

 

2017ko urtarriletik 

aurrera 

Kronograma 
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