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2013ko uztaila 



METODOLOGIA 

Fitxa teknikoa 

2013 

Unibertsoa: 
2006, 2007 eta 2008. urteetako euskal unibertsitateetako 

graduatuak (N=30.035) 

Laginketa: Errolda bidezkoa. 

Laginketa 

akatsa: 
±0,6 KM %95 batentzat. 

Lagina: 

Guztira 24.017 graduatu 

20.981 graduatu mugikortasun profilarekin. Profil ezberdin hauetaz 

osatutakoa: lana besteren kontura; lana norberaren kontura;ordaindu gabeko lana; 

familia laguntza/ familiaren kontura lana; bazkide kooperatibista; bekaduna; 

langabezian (lehenago egin du lan); langabezian (esperientziaduna) lanean hasteko 

zain. 

Galdeketaren 

datak: 

Galdeketa lana unibertsitatean ikasketak bukatu eta hiru urte 

beranduago egin da:  

 2006ko promozioa: 2009 

 2007ko promozioa: 2010 

 2008ko promozioa: 2011 

Egiaztapenak: Datuen trinkotasun estatistikoaren egiaztapena. 

Galdera-sorta: Lanbidek landutakoa. 
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EMAITZEN TXOSTENA 

Graduatuen guztizko profila 

2013 

%61,9 2005 

Sexua 

25 eta 29 urte bitarteko emakumezkoen karrera amaierako  
nagusitasuna. Graduatuen gehiengoak lehen aukeratu zuten karrera 

ikasten dute eta ia 10etik 3k dute unibertsitateko beste titulu bat  

Unibertsitate-ikasketak egiteko zure lehenengo 
aukera izan zen? 

Baduzu unibertsitateko beste titulaziorik 
(diplomatura edo lizentziatura)? 

Gizonezkoa; 
%40,1Emakumezk

oa; %59,9
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%68,9

%15,6
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%65,0

%27,2
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25 urte baino gutxiago 25-29 urte artean 30-35 urte artean 36 urte edo gehiago

Elkarrizketaren unea Karrera amaitua

Adina 

Oinarria: Guztira 24.017-k erantzun dute galdera-sorta. 

Ez; %22,4

Bai; %77,6

%79,3 2005 

Ez; %71,5

Bai; %28,5



EMAITZEN TXOSTENA 

Graduatuen guztizko profila 

2013 

Ikasketa alorrak Gizarte eta Zuzenbideko karrerekin ranking-aren buruan 
jarraitzen dute; karrera teknikoek jarraituta. 

Karrera tekniko eta osasunezkoen aukeraketan goranzko 
joera samurra, besteen  gutxitzea eraginez.  

%5,8

%5,8

%7,5

%32,5

%48,4

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60

Esperimentalak

Osasuna

Humanitateak

Teknikoak

Gizarte eta Zuzenbidea

Oinarria: Guztira 24.017-k erantzun dute galdera-sorta. 

2005 2006 2007 2008

Esperimentalak %6,6 %6,0 %6,0 %5,3

Teknikoak %29,7 %31,9 %32,6 %33,1

Osasuna %5,3 %5,3 %5,6 %6,6

Gizarte eta
Zuzenbidea

%50,9 %49,2 %48,2 %47,8

Humanitateak %7,5 %7,6 %7,6 %7,2
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Ezagutza arloen garapena 



EMAITZEN TXOSTENA 

Graduatuen guztizko profila 

2013 

Graduatuen lan-egoeraren garapena 

Okupazio indizearen beheranzko joera  

2005 2006 2007 2008

Lana besteren kontura %79,3 %73,5 %71,9 %68,8

Lana norberaren kontura %4,0 %3,2 %3,4 %3,8

Bekaduna %2,3 %2,4 %3,4 %3,7

Kooperatibako bazkidea %0,9 %1,0 %0,8 %0,5

Familia laguntza/ familiaren kontura lana %0,1 %0,0 %0,1 %0,1

Ordaindu gabeko lana %0,1 %0,0 %0,1 %0,1

LANEAN DAUDENAK %86,7 %80,1 %79,7 %77,0

Langabezian (eskarmenturik gabe) %1,7 %5,2 %4,2 %4,6

Langabezian (lehenago egin du lan) %4,3 %6,1 %6,3 %7,6

Langabezian (esperientziaduna) lanean hasteko zain %0,7 %1,1 %2,4 %2,1

LANGABEZIAN %6,7 %12,4 %12,9 %14,3

Ikasten darrai %6,2 %7,2 %7,3 %8,3

Senide baten arduradun/ ordainsaririk gabeko lana %0,2 %0,1 %0,2 %0,2

Ezindua, Erretiratua, etab… %0,1 %0,1 %0,2 %0,1

Ed/Ee %0,0 %0,0 %0,0 %0,0

Guztira %100 %100 %100 %100

Oinarria 7771 8360 7810 7847
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EMAITZEN TXOSTENA 

Mugikortasuna 

2013 

Jatorri / lan-leku profilak 

2006 eta 2008 bitarteko euskal graduatuen hamarretik bat EAEtik ateratzen da, 
geratzen den %81,6aren kontra. 

Oinarria: 20.981. Lana duten pertsonak. 

-EAEkoak dira eta bertan gelditzen dira (%99,4) 

-Ez dira EAEkoak, baina bertan geratzen dira (%0,7) 
%80,1 2005 

EAEkoak dira eta kanpora joaten dira 

%11,7 2005 

-Ez dira EAEkoak eta haien jaioterrira itzultzen 
dira (%84,5) edo beste leku batera mugitzen dira 
(%15,5) %7,9 2005 

%0,1 

%7,8 

%10,5 

%81,6 

%0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90

Ez da identifikagarria

Beste egoera batzuk

Kanporako mugikortasuna

Iraninkortasuna



EMAITZEN TXOSTENA 

Mugikortasuna 

2013 

Mugikortasunaren garapena promozio ezberdinetan 
 

Lan-egoera korapilatsuagoak ez du EAEtik kanpora lan bila joaten diren graduatuen 
ehunekoa igoarazi.  

Oinarria: Lana duten pertsonak: 2005, 7.133; 2006, 7.306; 2007, 6.889; 2008: 6.786 
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Mugikortasuna 

2013 

Kanporanzko mugikortasunaren lan tokia (graduatuen guztizkoan) 

Promozio bakoitzean lana duten graduatuen guztizkoan, beste autonomia erkidegoetara 
mugikortasuna  2005eko %8tik 2008ko %5,6ra jaitsi da, Europara mugikortasuna  garai 

berean%1,6tik %2,1era igo den bitartean.  

Oinarria: Lana duten pertsonak: 2005 7133; 2006, 7306; 2007, 6889; 2008: 6786 

2005 2006 2007 2008

Beste Erkidegoak %8,0 %7,4 %6,1 %5,6

Europa %1,6 %1,7 %1,9 %2,1

Ondoko Erkidegoak %1,2 %1,4 %1,4 %1,1

Mundua %0,9 %0,9 %0,9 %1,0

Ed/Ee %0,0 %0,0 %0,0 %0,0

Guztira %11,7 %11,4 %10,3 %9,7
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EMAITZEN TXOSTENA 

Mugikortasuna 

2013 

Mugikortasun profilak sexuka 

Mugikortasunari dagokinez, antzeko jokabidea 
sexuka 

Oinarria: 20.981. Lana duten pertsonak: Talentuaren atxikitzea 17.118; Talentuaren kanporanzko 
mugikortasuna 2.200; Talentuaren erakartzen eza 1.640 
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EMAITZEN TXOSTENA 

Mugikortasuna 

2013 

Promozio ezberdinetan, sexuka, mugikortasun profilek 
berdintsu diraute 

Oinarria: 2005: G 2741; E 4392; Guzt. 7133; 2006: G 2894, E 4412, Guzt.  7306; 2007: G 2764, E 4125, Guzt. 6889; 2008: G 2692, E 4094, Guzt.  6786 

Mugikortasun profilen garapena, sexuka 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Irainkortasuna Kanporako mugikortasuna Beste egoera batzuk

Gizonezkoa %77,9 %78,3 %80,5 %80,2 %14,1 %13,0 %12,8 %11,6 %7,8 %8,2 %6,7 %8,1

Emakumezkoa %81,6 %81,8 %83,3 %83,5 %10,2 %10,4 %8,6 %8,5 %8,1 %7,7 %8,0 %8,0

Guztira %80,1 %80,4 %82,2 %82,2 %11,7 %11,4 %10,3 %9,7 %7,9 %7,9 %7,5 %8,1
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Mugikortasuna: ezagutza arloa 

2013 

Kanporanzko mugikortasunaren garapena ezagutza arloka (%) 

Karrera esperimental eta 
teknikoetan portzentaje apur bat 
altuagoa EAEtik ateratzen diren 

euskal graduatuen artean 

(*) Ohar metodologikoak: zenbaki absolutuek laginaren 
osotasunari egiten diote erreferentzia, baina kontutan izan 
behar da hau ez dela ikerketako unibertsoaren guztizkoa 
(ikus metodologia) 
 

Oinarria: lana duten pertsonak. Gizarte eta zuzenbidea: 2005 3645, 2006 3634, 2007 3326, 2008 3251; 
Teknikoak: 2005 2117, 2006 2332, 2007 2274, 2008 2227; Humanitateak: 2005 511, 2006 510, 2007 
479, 2008 462; Osasuna: 2005 396, 2006 412; 2007 412, 2008 500; Esperimentalak:2005 464, 2006 
418, 2007 398, 2008 346 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Irainkortasuna Kanporako mugikortasuna Beste egoera batzuk

Gizonezkoa %5,4 %8,8 %9,7 %10,0 %2,6 %8,3 %7,9 %6,4 %8,0 %7,2 %9,6 %9,6

Emakumezkoa %4,8 %7,5 %10,3 %11,7 %8,0 %8,9 %7,3 %11,8 %10,5 %7,4 %10,5 %13,1

Guztira %5,0 %8,0 %10,1 %11,0 %5,5 %8,7 %7,6 %9,3 %9,5 %7,3 %10,2 %11,7
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2006ko promoziotik aurrera langabezian dauden graduatuen kopuruak gora egiten du 
nabarmenki 

 

EAEn dauden emakumezko eta gizonezko graduatuen artean berdintasun handiagoa 

Mugikortasuna: lan profila 

(*) Oharra: Mugikortasun profilek  lan esperientzia izan duten graduatuak barnan hartzen dituztenez, aurreko taulan pertsona langabetuak agertzen dira: 
langabezian eskarmentuarekin eta langabezian eskarmentuarekin eta lanpostu batean hasteko zain daudenak. Alde batera utzi dira lehenengo lana bilatzen 

dabiltzan graduatuak.  

Sexuka, langabeziaren garapena mugikortasun profilaren arabera 

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Talentuaren atxikipen eta

erakargarritasuna

Talentuaren kanporanzko

mugikortasuna
Talentuaren erakartze eza

Gizonezkoa %5,4 %8,8 %9,7 %10,0 %2,6 %8,3 %7,9 %6,4 %8,0 %7,2 %9,6 %9,6

Emakumezkoa %4,8 %7,5 %10,3 %11,7 %8,0 %8,9 %7,3 %11,8 %10,5 %7,4 %10,5 %13,1

Guztira %5,0 %8,0 %10,1 %11,0 %5,5 %8,7 %7,6 %9,3 %9,5 %7,3 %10,2 %11,7

%0

%5

%10

%15

%20

%25

Gizonezkoa 2134 2266 2225 2159 386 376 353 312 213 236 186 219

Emakumezkoa 3583 3611 3438 3419 449 457 355 347 354 339 332 328

Guztira 5717 5877 5663 5578 835 833 708 659 567 575 518 547



Gizon Emakume Guztira Gizon Emakume Guztira Gizon Emakume Guztira Gizon Emakume Guztira

Irainkortasuna 1547,27 1424,15 1471,9 1598,57 1523,28 1553,32 1533,39 1446,19 1482,57 1522,53 1441,49 1475,19

Kanporako mugikortasuna 1680,99 1448,89 1552,81 1751,93 1521,27 1620,35 1676,46 1444,51 1559,38 1649,42 1582,79 1616,03

Beste egoera batzuk 1561,83 1355,33 1435,58 1662,96 1428,44 1527,77 1538,95 1361,18 1427,73 1546,93 1358,04 1438,28

Guztira 1564,88 1422,50 1478,61 1620,55 1516,07 1558,29 1550,67 1439,28 1486,27 1537,55 1446,02 1484,84

2006 2007 20082005
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Batazbesteko lansari 
altuagoa 

kanporanzko 
mugikortasunean 

Hileroko soldataren garapena (14 ordainsari. Lanaldi osoa) eta sexuen arteko ezberdintasunak 

Promozioetan zehar, emakumezko eta gizonezkoen soldataren artean ezberdintasunak. 
Gap baxuagoa EAEn geratzen diren graduatuen artean 

Hileroko soldataren garapena (14 ordainsari. Lanaldi osoa) 

Mugikortasuna: lan-baldintzak 
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Kanpora joaten direnek 
uko egiten diete lan 

baldintza hobeagoei eta 
baita hurbiltasunari ere, 
lanpostuak eskaintzen 
dien egonkortasunaren 

alde eta lanpostuan igoera 
aukeragatik  

Oinarria: Lana duten pertsonak, gaur egun lanean daudenak. Oinarria aldatu egiten da senideek erantzuten ez dutelako. 

Mugikortasuna: lan-baldintzak 

Egungo lanarekin asebetetzea 

Harremanak

Lanpostuare
n

betebeharra
k

Beste lan
baldintza

batzuk
(hurbil.)

Aitormena
edo status

soziala

Egonkortasu
na

Lansaria
Promozionat
zeko aukera

Batazbesteko
a

Irainkortasuna 7,69 7,26 7 6,81 6,47 6,31 6,06 6,64

Kanporako mugikortasuna 7,71 7,29 6,3 6,92 6,79 6,3 6,54 6,77

Beste egoera batzuk 7,69 7,29 6,85 6,86 6,49 6,23 6,11 6,65

Guztira 7,69 7,27 6,93 6,83 6,49 6,31 6,11 6,65

0
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Ikasketak bukatu eta lana aurkitzeko denbora 
laburragoa EAEn geratzen diren graduatuen 
artean (sexuka ere berdintasun handiagoa) 
 

Hala ere, emakumezkoei gehiago kostatzen zaie 
lana aurkitzea, bai orokorrean baita promozio 
ezberdinetan ere 
 

Itxarotearen joera jaitsiz doa 2007ko 
promoziora arte, 2008an berriz, igo egiten da 

Mugikortasuna: lan profila 

Oinarria: Talentuaren atxikipen/erakargarritasuna: G4775, E 7772, T 
12547; Talentuaren kanporanzko mugikortsuna :G 602, E 725, T 
1327; Talentuaren erakartze eza; G441, E 731, T 1172; Guztira: G 
5831, E 9232, T 15063 

Oinarria: Lana duten pertsonak: Ez dira kontutan hartzen lehenago 
lana zuten graduatuak, lehen lana bilatzen dutenak edota lanik 
egin ez dutenak eta bilatzen ez dutenak. 

Karrera bukatu eta lana aurkitzearen arteko denboraren garapena (hilak) 

Karrera bukatu eta lana aurkitzearen arteko denbora (hilak) 
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Egungo lana aurkitzeko bideak 

EAEtik kanpora doazenen artean, Internet da lana atzemateko biderik nagusiena 

Mugikortasuna: lan profila 

Irainkortasuna
Kanporako 

mugikortasuna

Beste egoera 

batzuk
Guztira

CV bidalketa eta autoaurkezpena %16,2 %10,2 %15,0 %15,5

Unibertsitatea, praktikak eta proiektua %16,9 %7,4 %7,1 %15,1

Internet %13,3 %23,7 %18,6 %14,8

Lagun eta ezagunak %13,0 %9,5 %14,7 %12,8

Lan-poltsa publikoak, zerrendak %9,3 %1,9 %5,8 %8,2

Oposaketak, MIR, Lehiaketa publikoak %4,7 %3,7 %8,2 %4,9

Gradu-ondoko ikastaroak, LH, bekak %4,0 %5,4 %4,7 %4,2

Prentsa,aldizkariak,EAO, etab. %3,7 %1,5 %2,9 %3,4

Lan-sortzea, enpresa propioa %3,1 %1,2 %3,5 %2,9

EEP: Langai, SEPE,… %3,1 %1,3 %2,4 %2,9

Harreman profesionalak %2,9 %2,1 %3,1 %2,9

Senideak %2,7 %1,1 %2,0 %2,5

Eskola /Elkarte profesionala %1,3 %0,8 %1,2 %1,3

Hautaketa enpresak %1,0 %0,9 %0,7 %1,0

Enpresak berak deitu zion %0,0 %0,1 %0,0 %0,0

Besteak %0,1 %0,1 %0,1 %0,1

Ed/Ee %4,5 %29,1 %9,8 %7,5

Guztira %100 %100 %100 %100

Oinarria 15461 2013 1481 18961



ONDORIOAK 2013 

Ikerketan lortutako emaitzak ikusirik, hauexek dira ondorio nagusiak: 

¿Cómo se mueve el talento generado en las 3 
universidades vascas? 

 Gizarte eta Zuzenbide karrerek (emakumezkoen artean nagusiak) teknikoekin batera (gizonezkoetan 
aukera nagusia) EAEko hiru unibertsitateetako graduatuen aukeren ranking-aren buruan jarraitzen dute. 
 

 Ikasketen autaketaren orduan gorako joera dago ikasketa teknikoen arloan (%32,80 azkenengo 
promozioan) ikusatako urteetan zehar, eta jaitsiera bat giza eta zuzenbidezko ikasketetan, nahiz eta 
azkeneko hauek ia ikasle kupuruaren erdia diren.  
 

 Lanean dauden graduatuen kopurua jaitsi egin da promozio ezberdinetan.  
 

 Euskal graduen hamarretik bat baino gehiago EAEtik kanpo joaten da lan arrazoiengatik, nahiz eta lana 
dutenen tasaren jaitsierak ez duen mugikortasun tasaren igoera eragin. Aitzitik, mugikortasun tasaren 
beheranzko joera dago. %9,7 izanda hausnartutako azkeneko promozioan (2008) 
 

 Karrera tekniko eta esperimentalak ikasten dituzten graduatuak dira, samurki, kanporanzko mugikortasun 
tasa igotzen dutenak.  

 
 
 Estatutik ateratzeko joera geroz eta handiagoa da lan arrazoiengatik EAEtik alde egiten duten graduatuen 

artean, ondorioz, Estatuan lan egiten dutenen kopurua jaitsiz joan da. Beka kontratuak erakargarriak dira 
oso atzerriranzko mugikortasunean.  

 
 Atzerrira ateratzea, lehendabizi, gizonezkoen lehentasuna den arren, azkeneko promozioan, 

emakumezkoek gizonezkoen portzentajea berdintzen dute.  
 
 Profil tekniko nabariagoa dago EAEtik ateratzen direnen graduatuen artean geratzen direnen artean 

baino; azken hauetan nabarmenagoa da gizarte eta zuzenbide profila. 
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¿Cómo se mueve el talento generado en las 3 
universidades vascas? 

Euskal graduatuen artean mugikortasunaren arabera ezberdintasunak ezartzen dituzten egoeren barruan, 
hauek dira garrantzitsuenak: 

 Mugagabeko kontratuen pisu handiagoa kanporanzko mugikortasuna dutenen artean, baina bakarrik 
Estatu barruko mogikortasunean. 

 
 EAEn gelditzen diren artean norberarentzat lan egiteko gorantzako joera arin bat dago, eta gorakada 

nabarmena beka baten bitartez kanpora doazenen artean.  
 
 Lanaldi osoa dutenen portzentaje handiagoa EAEtik ateratzen direnen artean. 
 

 

 
Lan arrazoiengatik EAEtik ateratzen direnen kasuan profil hori teknikoagoa da.  
 
 
Enpresaren titulartasunak ere erlazioa du mugikortasunarekin; enpresa pribatu nazionalak dira 
kanporanzko mugikortasuna duten graduatuak kontratatzen dituztenak.  
 
Azken honek, atzerrira joaten direnen graduatuak kontutan hartuz, lan eremuan ingelesa izatea 
hizkuntzarik erabiliena eragiten du, besteak baino askoz ere maizago.  
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¿Cómo se mueve el talento generado en las 3 
universidades vascas? 

 
Ingelesak bezala, euskarak goranzko joera du euskal graduatuen artean.  

 
Graduatuen asebetetzeak antzeko mailak mantentzen ditu hiru profiletan, 7ko baloraziotik hurbil. Hala 
ere, kanpora joaten direnek uko egiten diete lan baldintza hobeagoei eta baita hurbiltasunari ere, 
lanpostuak eskaintzen dien egonkortasunaren alde eta lanpostuan igoera aukeragatik. 
 
 
EUEtik irtetzen direnen artean Internet da gehien erabiltzen den baliabidea lana aurkitzeko, eta berton 
lan egiten dutenen artean, Unibertsitatearen baliabideak eta norberaren CVaren aurkezpena. 
 
Lansariak ez du printzipioz ezberdintasun handirik ezartzen mugikortasun profiletan, nahiz eta sexuka 
ezberdintasun nabariak egon. Ezberdintasun hauek ez dira hain agerikoak EAEn geratzen diren 
emakumezko eta gizonezko graduatuen artean.  
 
 
 




