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ZUZENDARITZA
Egoitz Pomares Urbina, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Ikerlaria

Antolakuntza Batzordea
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Azalpena
Workshop-a aurrez aurre ospatuko da eta online zuzenean parte hartzeko aukera ere egongo da ZOOM
bidez. Matrikula prozesuan nola parte hartuko duzun aukeratu: aurrez-aurre edota online zuzenean.
Uda Eskolaren helburu nagusia digitalizazioari eta automatizazioari buruzko programa trinko batean
oinarritutako prestakuntza osoa eskaintzea da. Ekitaldiaren helburua da ebidentzian oinarritutako politiken
ulermenean sakontzea, eraldatzeko potentzialarekin, aro digitalean lanari eta ongizateari forma emateko.
Jarduerak agertoki bat eskaintzen du proiektuaren aurrerapenaren egoera islatzeko. Hainbat arlotako
alderdi desberdinak partekatu eta eztabaidatuko dira, hala nola ekoizpenaren digitalizazioa, lanaren
digitalizazioa, trebetasunak, datu iturriak, azterketa historikoa eta gizarte politika. Gainera, udako eskolak
aukera emango die doktoregoko ikasleei beren egungo ikerlanak aurkezteko.
Uda Eskola gaika orientatuko da, eta lau ardatz nagusi izango ditu:
Lanaren eta ekoizpenaren digitalizazioa:
Nola aztertu eta ikertu lana eta ongizatea aro digitalean.
Nola aztertu eraldaketa teknologikoen ondorio sozioekonomikoak.
Azterketa historikoa eta datu iturriak:
Nola aztertu eraldaketa teknologikoak ikuspegi historiko batetik
Zer datu multzo dira erabilgarriak eta nola erabili eta konektatu modurik egokienean
Digitalizazioari emandako eskualde erantzunak:
Nola aztertu eskualdeetako testuinguruak eta ekosistemak eta haien eraldaketa digital
ekonomikoa
Politika soziala eta eskumenak:
Nola aztertu ongizatearekin, fiskalitatearekin eta inklusioarekin loturiko plataforma
ekonomiak.
Nola ulertu alderdi interesdunen etorkizuneko gaitasunak eta zereginak
Europako lehen mailako erakunde akademikoek eta ikerketako erakundeek gai horien guztien inguruan
eztabaidatuko dute. BEYOND4.0-rekin batera, H2020 programako beste partzuergo batzuek parte hartuko
dute; esaterako TECHNEQUALITY eta PLUS. Horretaz gain, bertan izango dira ikerketako beste ekintza
batzuk, hala nola PARADIGMS4.0. Babes sareak Gizarte Berrikuntzako Europako Eskola (ESSI) eta Lantokian
Berritzeko Europako Sarea (EUWIN) dira.
BEYOND4.0 partzuergoa Europako bederatzi unibertsitate eta ikerketa zentrok osatzen dute,
Udako Eskolaren bigarren edizioa antolatzen du eta Sinnergiak - Universidad del País
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateak, Institute for Employment Relatios - Universidad de
Warwick eta TNO erakundeak diseinatzen du. Proiektu honek Europar Batasunaren Horizonte
2020 ikerketa eta berrikuntza programaren finantzaketa jaso du, 822296 zenbakidun diru
laguntzetarako akordioaren bidez.
Partzuergoa:
Sinnergiak - Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Espainia)
Institute of Employment Research - University of Warwick (Erresuma Batua)
The Netherlands Organisation of Applied Research (Herbehereak)
Department of Social Research - University of Turku (Finlandia)
Le CNAM-CEET (Frantzia)
Institute of Philosophy and Sociology - Bulgarian Academy of Sciences (Bulgaria)
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Sozialforschungsstelle Dortmund - Technische Unviersität Dortmund (Alemania)
Institute for Innovation and Public Purpose - University College London (Erresuma Batua) University
of Helsinki (Finlandia).

Helburuak
Proiektuaren aurrerapen egoera islatzea eta honako hauei buruzko ondorioak aurkeztea: gizarte politika;
azterketa historikoa; datu iturriak; eskumenak; politiken lanketa; lanaren digitalizazioa eta ekoizpena.
Europako doktoregoko ikasle gazteei beren lanak aurkezteko aukera ematea. Saio berezi bat antolatuko da
ikasleen trebetasunak garatzen laguntzeko (adibidez, EBko politikarekiko konpromisoa, ikerketa publiko
zabalago bati komunikatzea).
Saio paralelo bat aurkeztea, EB mailan garrantzitsuak diren beste proiektu, sare eta ikerketa erakunde
batzuekin lankidetzan.

Ikastaroaren laguntzaile espezifikoak
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Zuzendariak

Egoitz Pomares Urbina
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Ikerlaria
(Leioa)

Egoitz holds a Bachelor of Laws (major in Economics), a MBA and MA in Social Innovation. In addition he has
an international PhD on Social and Legal Sciences by the University of the Basque Country. His principal
areas of interest are workplace innovation and working life reform; in particular the analysis of public
policies and strategies for workforce development in the digital age. Since 2013 conducts research at
Sinnergiak, a research organisation of the University of the Basque Country. In addition to his academic
background he is a member of the Steering Committee of the European Workplace Innovation Network
(EUWIN) and Member of theBeyond4.0 Executive Board.
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Matrikula prezioak
MATRIKULA AURREZ AURRE
Aurrez aurreko matrikula

ONLINE ZUZENEKO MATRIKULA

2021-05-28 ARTE
0 EUR

2021-05-28 ARTE

Aurrez aurreko matrikula

0 EUR

Online zuzeneko matrikula

0 EUR
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Kokalekua
Miramar Jauregia
Mirakontxa pasealekua 48, 20007 Donostia
Gipuzkoa
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