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IKASTEGIAREN AURKEZPENA

Psikologia Fakultatearen helburua da profesionalak prestatzea, eta pertsonen osasuna eta ongizate 
indibiduala eta soziala hobetzeko ezagutza sortu eta hedatzea.
Gure eskaintzan graduko prestakuntza programa elebiduna aurkituko duzu, psikologiaren arloko 
prestakuntza teoriko eta praktiko sendoa emango dizuna, baita graduondokoen aukera zabala ere. Ondo 
prestatutako giza talde konprometitua daukagu, abiapuntutzat duena berrikuntza, etengabeko hobekuntza, 
pentsamendu askatasuna eta espiritu kritikoa.

AZPIEGITURAK

Fakultatean 26 ikasgela eta informatikako sei irakaskuntza laborategi ditugu, beharrezkoa den ekipamenduaz 
hornituta (ordenagailuak, proiektorea, DVD irakurgailuak eta interneteko konexioak); horrez gain, ikasleek 
beren kabuz erabiltzeko ordenagailu gela bat, erabilera anitzeko gela bat eta praktika laborategi bat ere 
baditugu.
Gainera, mugikortasun programetako eta masterreko ikasleentzako gela bat daukagu, baita Areto Nagusi bat 
eta Gradu Areto bat ere, 261 pertsonentzako eta 50 pertsonentzako lekua dutenak, hurrenez hurren. Era berean, 
kopiagintza zerbitzua, kafetegia, jantokia, mikrouhin labeak, eta abar erabili ahal izango dituzu. 

HARREMANETARAKO
Psikologia Fakultatea
Ibaetako Campusa. Tolosa hiribidea 70, 20018 Donostia
 
Telefonoa: 943 018 297
Posta elektronikoa: psikologia@ehu.eus
www.ehu.eus/psikologia 
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ELEANIZTASUNA
Irakasgai guztiak autonomia erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan egin ahal izango dituzu, euskaraz eta gaztelaniaz. 
Osasun Psikologia Orokorreko masterreko nahitaezko irakasgai guztiak ere bi hizkuntzetan eskaintzen dira. 

Gainera, fakultateak modu aktiboan parte hartzen du UPV/EHUren Eleaniztasun Planean, eta ingelesez eskaintzen ditu 
Psikologiako Graduko nahitaezko irakasgaiak eta hautazkoak. 

MUGIKORTASUN PROGRAMAK
Psikologia Fakultateak sustatu, zabaldu eta erraztu egin nahi du, Nazioarteko Harremanen arloko Dekanordetzaren 
bidez, ikasleek, irakasleek eta administrazio eta zerbitzuetako langileek (AZP) gure unibertsitateak garatutako estatu 
barruko eta nazioarteko truke programetan parte hartzea.

Zein truke programatan parte har dezaket?

• Erasmus+ programa, Europako unibertsitateen arteko mugikortasunerako: Alemania, Belgika, Frantzia, Ingalaterra, etab.

• UPV/EHU-AL, Latinoamerikako unibertsitateetarako: Argentina, Mexiko, Peru, Txile, etab. 

• Beste Norakoak programa: EAB eta Kanadako unibertsitateetara joateko. 

• SICUE programa, Espainiako unibertsitate nagusien arteko trukerako.

PRAKTIKAK
Kanpoko praktikak 4. mailako nahitaezko irakasgai bat dira eta horien helburua da bidea ematea jarduera profesionalak 
ezagutzeko psikologiaren eragin esparruetakoren batean: psikologia klinikoa, psikosoziala, lanaren eta erakundeen 
psikologia, eskolakoa, juridikoa, kirolarena... 

Gure fakultateak hitzarmenak ditu ehunka erakunde publiko eta pribaturekin, eta erakunde horietako psikologoak 
izango dira praktika aldian zure prestakuntza gainbegiratuko dutenak. 

Irakasgaiak 12 ECTS kreditu ditu: ikasgelako 200 ordu (normalean 4. mailako bigarren lauhilekoan) eta ikasgelaz 
kanpoko 100 ordu.

Horrez gain, aukera izango duzu borondatezko kanpoko praktikak egiteko, eta horien bidez 6 ECTS kreditu eskuratzeko.
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PSIKOLOGIAKO
GRADUA

Jakintza adarra: Osasun Zientziak

Egungo gizartea etengabe ari da aldatzen, oso bizkor 
gainera, eta egoera berriak sortzen dira, eragile berriekin 
eta arazo mota desberdinekin. Psikologiak erantzuna 
ematen die eskaera hauei eta aurre egiten die erronka 
zoragarriei. 

Psikologiako Graduan eskura izango dituzu giza portaera 
ulertzeko, interpretatzeko, aztertzeko eta azaltzeko 
tresnak. Horrez gain, oinarrizko trebetasunak eta 
gaitasunak garatuko dituzu norbanakoak eta gizartea 
ebaluatzeko eta horien esparruan esku hartzeko, 
pertsonen osasuna eta bizi kalitatea sustatze eta hobetze 
aldera. 

Gainera, honako aipamen edo ibilbide hauek izango 
dituzu espezializatzeko: Esku-hartze Psikosoziala; 
Psikologia Klinikoa eta Osasunaren Psikologia; 
Hezkuntzaren Psikologia; eta Lanaren, Giza Baliabideen 
eta Erakundeen Psikologia. 

Gizakia aztertu nahi baduzu, gizarte errealitate 
anitzarekiko eta bertan dauden kultura 
desberdinekiko sentsibilitatea baduzu, eta 
pertsona arteko harreman egokiak sortzeko 
eta autokritika egiteko gaitasuna baduzu, 
Psikologiako Graduan dago zure lekua. 

Titulazio honek gaitasuna emango dizu...
• Oinarrizko prozesu psikologikoak gidatzen dituzten 

legeak eta printzipioak eta haien oinarri biologiko, 
sozial eta kulturalak ulertzeko. 

• Psikologiaren aplikazio esparruak ezagutzeko 
eta gizabanakoaren, taldeen, komunitateen eta 
erakundeen osasuna eta bizi kalitatea sustatzeko 
beharrezkoak diren ezagutzak lortzeko.

• Maila pertsonal, profesional eta zientifikoan harreman 
eta komunikazio eraginkorra izateko, autonomiaz 
ikasteko eta bakarka zein taldean lan egiteko.

Irteera profesionalak:
Psikologiako Gradua proiekzio eta irteerarik gehien 
dituen graduetako bat da. Psikologia klinikoaren, 
hezkuntza psikologiaren, lanaren psikologiaren eta esku-
hartze sozialaren arloetan jardutea ohikoena bada ere, 
beste hainbat aukera daude:

• Larrialdien kudeaketa
• Epaitegi eta auzitegietako lana
• Bizi kalitatea hobetzeko zerbitzuak, kultura zerbitzuak 

eta aisialdi zerbitzuak
• Aholkularitza bullying eta cyberbulling kasuetan
• Kirolaren psikologia, besteak beste, futbol taldeei 

aplikatua.
• Nazioarteko lankidetza programen diseinua
• Aholkularitza lantalde kolaboratiboetan
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GRADU AMAIERAKO LANA

IKASKETA PLANA

LEHENENGO MAILA 60 kreditu (oinarrizko 48 kreditu + nahitaezko 12 kreditu)

BIGARREN MAILA  60 kreditu (oinarrizko 12 kreditu + nahitaezko 48 kreditu)

HIRUGARREN MAILA 60 kreditu (nahitaezko 48 kreditu + hautazko 12 kreditu)

LAUGARREN MAILA  60 kreditu (nahitaezko 18 kreditu + hautazko 36 kreditu + Gradu Amaierako Laneko 6 kreditu)

1. Lauhilekoa

1. Lauhilekoa

1. Lauhilekoa

1. Lauhilekoa

2. Lauhilekoa

2. Lauhilekoa

2. Lauhilekoa

2. Lauhilekoa

• Eboluzioa eta Jokabidea
• Jokabide Neurozientziaren Oinarriak
• Psikologiaren Historia
• Psikologiako Metodologia
• Gizarte Psikologia

• Datuen Analisia eta Diseinuak: Metodo Ez-
esperimentala

• Emozioa eta Gaitasun Sozioemozionalak
• Oroimena eta Erabakiak Hartzea
• Garapenaren Psikologia II
• Psikologia Fisiologikoa

• Diseinuak eta Datuen Analisia: Metodo Esperimentala
• Ebaluazio eta Diagnosi Psikologikoa
• Prebentzioa eta Esku-hartzea Hezkuntzan

• Hautazkoen artean aukeratu

• Ikaskuntza, Jokabidea eta Kognizioa
• Arreta, Pertzepzioa eta Motibazioa
• Nortasunaren Psikologia
• Garapenaren Psikologia I
• Psikologia Dinamikoa

• Pentsamendua eta Mintzaira
• Hezkuntzaren Psikologia
• Taldeen Psikologia
• Psikometria
• Psikopatologia

• Gatazken Analisia eta Ebazpena eta Lankidetza 
Estrategiak

• Neuropsikologiaren eta Psikofarmakologiaren 
Oinarriak

• Osasunaren Psikologia
• Erakundeen eta Lanaren Psikologia
• Tratamendu Psikologikoak

• Esku-hartze Psikosozialeko Practicumerako Sarrera
• Psikologia Klinikoko eta Osasunaren Psikologiako 

Practicumerako Sarrera
• Hezkuntzaren Psikologiako Practicumerako Sarrera
• Lanaren, Giza Baliabideen eta Erakundeen Psikologiako 

Practicumerako Sarrera
• Kanpoko Praktikak

 Hautazkoak (Hirugarren maila + Laugarren maila)

• Esku-hartze Psikosozialeko Programen Ebaluazioari 
Aplikatutako Diseinuak (1I) 

• Ingurumen Psikologia (1I) 
• Kulturaniztasuna eta Eleaniztasuna Gizarte Konplexuetan (1I) 
• Psikologia Juridikoa (1I) 
• Programazio Psikosoziala: Gizarte Zerbitzuak eta 

Komunitatea (1I) 
• Psikologia Politikoa eta Gizarte Mobilizazioa (1I)  
• Aholkularitza Psikologikoa (2I)  
• Haur eta Gazteen Klinika: Ebaluazioa eta Psikopatologia (2I)  
• Haurren eta Gazteen Tratamendua (2I)  
• Kognizio eta Jokabide Terapia (2I) 
• Osasuna eta Mendekotasun Nahasmenduak (2I)  
• Psikoterapia (2I) 
• Bizikidetzarako Hezkuntza (3I)  
• Familiaren Psikologia (3I) 

CURRICULUM IBILBIDEAK
• Esku-hartze Psikosoziala (1I)
• Psikologia Klinikoa eta Osasunaren Psikologia (2I)

• Hezkuntzaren Psikologia (3I)

• Lanaren, Giza Baliabideen eta Erakundeen Psikologia (4I)

• Garapen Psikologikoaren Sustapena (3I)   
• Kirolaren Psikologia (3I)  
• Psikogerontologia (3I) 
• Sexualitatearen Psikologia (3I) 
• Giza Baliabideen Psikologia: Plangintza, Hautapena eta 

Sustapena (4I)  
• Ekipoen eta Erakundeen Hobekuntzarako Teknikak eta 

Tresnak (4I)
• Erakundeen Aldaketa, Garapena eta Eraldaketa: 

Kalitatea eta Berrikuntza (4I)
• Lanpostuen Ebaluazioa, Errendimendua eta Hobekuntza (4I)  
• Publizitatearen eta Marketinaren Psikologia (4I)  
• Taldeko Esku-hartze Psikosozialerako Sarrera (4I)  
• Euskararen Arauak eta Erabilerak  
• Komunikazioa Euskaraz: Psikologia  

5

Facultad Psicología-EUSK-AAFF.indd   5 15/12/16   11:49



GRADUONDOKOEN 
ESKAINTZA

MASTERRAK

Zure prestakuntza osatzeko, sarbidea izango duzu UPV/EHUko master hauetara:

• Osasun Psikologia Orokorra (master honek gaikuntza 
emango dizu psikologo moduan aritzeko osasunaren 
arloan)

• Psikologia: Gizabanakoa, Taldea, Antolamendua eta 
Kultura 

• Erakundeen Psikologia eta Esku Hartze Psikosoziala

Liburuxka hau informazioa emateko baino ez da.
Azken aldaketa: 2016ko abendua.

Graduondoko ikasketen eskaintza osoa hemen: 
http://www.ehu.eus/eu/web/estudiosdeposgrado-graduondokoikasketak
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