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AURKEZPENA

Unibertsitateetako argitalpen produkzioak garapen nabarmena izan 
du azken urteotan, lanak argitaratzeko bide nagusietako bat baita akademiko 
eta ikertzaileentzat. Hori dela eta, unibertsitateek ahalegin handia egin dute 
arlo hori hobetzeko.

Unibertsitateek, beren argitalpen zerbitzuen bidez, produkzio 
akademikoaz eta ikerketa produkzioaz arduratzeko konpromisoa hartu dute. 
Zeregin horretan, sortutako lanak unibertsitateko kideen artean eta gizartean 
oro har zabaltzen dira. Hala ere, produkzioaren zati bat oso ikusgai ez 
dagoenez, argitaratutako lanek ia ez dute eraginik izaten.

Egoera horren aurrean, Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen 
Zerbitzua ahalegin handia egiten ari da bere argitalpen produkzioaren 
kalitatea hobetzeko. Horretarako, beharrezkoa da zerbitzu horien 
produkzio prozesuetako lana eta zerbitzuak ematerakoan eskainitako 
kalitate konpromisoak hobetuko dituzten mekanismoak ezartzea. Baina, 
kalitatea hobetzeak lanak aurkeztu eta ebaluatzeko egin beharreko urratsak 
ezagutarazten laguntzen duten mekanismoak ezartzea ere badakar.

Horren haritik, estilo liburu hau UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzuaren 
Araudia garatzeko asmoz prestatu da. Bertan, idazlanak argitaratzerakoan 
edukiei, aurkezpenari eta ebaluazioari dagokienez zer irizpide aplikatuko diren 
biltzen da. Nolanahi ere, irizpide horien gainetik zehaztasun eta gardentasun 
irizpideak egongo dira. Helburua UPV/EHUko argitalpen produkzioaren 
kalitate maila handitzen lagunduko duen erreferentziazko agiria sortzea da.

 Leioan, 2009ko urriaren 1ean,

Amaia Maseda García
Gizarte Erantzukizun eta Unibertsitate

Hedakuntzako errektoreordea
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ARGITALPENEN IZAERA
UPV/EHUren argitalpen produkzioak liburuak, aldizkariak eta beste argitalpen 
batzuk barne hartzen ditu, zabalkunderako jartzen zaien euskarria edozein 
dela ere. Bere edukiagatik, produkzio hori ondorengo ataletan sailkatzen da:

•  Liburuak: testuliburuak, doktorego tesiak, bilera zientifiko eta 
akademikoetako aktak, sailak eta bildumak, eta monografiak.

• Argitalpen instituzionalak

• Aldizkariak

1  Argitalpen ildoa eta liburuak argitaratzeko prozesua
1.1. unibertsitateko testuak

Unibertsitateko testuen argitalpen produkzioan merkataritzako interesa 
eta unibertsitate arloko maila tekniko eta zientifikoa uztartzen dituzten 
lanak barneratzen dira, baita joera hezigarri garbia duten lanak ere, 
beren zehaztasuna eztabaidaezina delako, beharrezkoak direlako eta 
argitalpenerako eta merkaturako interesgarriak direlako argitaratu direnak.

A) Euskara Errektoreordetzak proposatutako itzulpenak:

Estatuko eta nazioarteko argitaletxe garrantzitsuek kaleratu dituzten eta 
interes akademiko eztabaidaezina duten beste hizkuntza batzuetako lanen 
euskararako itzulpenak dira.

Halakoetan, Argitalpen Zerbitzuak honela jokatzen du:

-  Lana euskaratzeko eta euskaraz argitaratzeko eskubideak 
eskuratzeko prozesu osoa kudeatzen du: jatorrizko eskubideak 
dituztenak aurkitu, baldintza ekonomikoak negoziatu, kontratua 
behin betiko sinatu bitarteko kudeaketa lanak egin eta eskubideen 
aurretiko ordainketak izapidetu, Euskara Errektoreordetzarekin 
koordinatuta.

-  Jatorrizko liburuen kopiak eskatzen ditu, nola paperean hala 
formatu digitalean. Itzulpen zerbitzuetara bidaltzen du, Euskara 
Errektoreordetzako jarraibideen arabera.

-  Lana itzuli ondoren, Argitalpen Zerbitzua liburua editatu eta 
argitaratzeko prozesu osoaz arduratzen da, bai eskubideak dituen 
argitaletxearekin salmenta prezioa eta liburua merkatuan sustatu eta 
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dibulgatzeko modua negoziatzeaz bai aldeek sinatutako itunaren 
arabera bidali beharreko aleak bidaltzeaz.

-  Urtero Argitalpen Zerbitzuak txostena bidaltzen dio eskubideen jabe 
den argitaletxeari urtean zenbat kopia saldu diren esanez, liburuaren 
salmentek zer bilakaera duten ikusi ahal izateko.

- Argitalpen kostua Euskara Errektoreordetzaren kontura izango da.

B) Unibertsitateko testu arruntak:

Ikasleei zuzendutako liburuak dira, funtsean eskuliburuak, betiere, oinarrizko 
ikasmaterialtzat jotzen bada kasuan kasuko irakasgaian. UPV/EHUko 
ikasketa planetako batean helburu duten irakasgaiaren uneko programarekin 
bat etorri behar dute.

UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzuak Saileko Kontseiluak egindako ziurtagiria 
eskatuko dio irakasgai horiez arduratuko den sailari. Bertan, lanak interes 
didaktikoa duela eta edukia irakasgaien programara egokitzen dela adieraziko 
da. 

Egileak, lanaren behin betiko jatorrizkoarekin batera, eskabidea bidali 
behar dio Argitalpen Zerbitzuko zuzendariari. Eskabidean, ondorengo 
informazioa agertuko da, besteak beste: testua zer titulaziok eta irakasgaik 
erabil dezaketen, hauen izaera (derrigorrezkoak edo hautazkoak diren), zer 
irakaslek ematen dituzten, aurreikuspenen arabera zenbat ikasle izango diren 
eta aurkeztutako lana argitaragabea dela. 

Testua euskaraz egonez gero, Argitalpen Zerbitzuak aukerako hizkuntza 
txostena egiteko eskatuko dio Euskara Errektoreordetzari. 

Argitalpen Zerbitzuko zuzendariak, lanaren jakintza esparruko batzordeak 
aholkatuta, eta haren interes akademiko eta komertziala aztertu ondoren, 
lana argitaratzea egokia den ala ez den erabakiko du. 

1.2. Jardunaldi, kongresu, sinposio, hitzaldi eta omenaldietako aktak

Liburu hauek egokitasun eta kalitate irizpide orokorrekin bat etorriz 
argitaratuko dira, ekitaldiaz arduratu diren UPV/EHUko ikastegi, sail, institutu 
edo bestelako unibertsitate egitura batzuen erantzukizun zientifiko eta 
finantza erantzukizunaren pean.
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1.3.  Doktorego tesiak

UPV/EHUk Unibertsitatean defendatutako doktorego tesiak euskarri 
digitalean argitaratuko direla bermatzen du argitalpenetarako gordetzen 
duen aurrekontuarekin. Tesia argitaratzeak ez dio inolako kosturik ekarriko 
doktoregaiari. Honek tesia argitaratzeko onarpena baino ez du eman behar, 
agiri bat sinatuta. Doktorego tesi bat euskarri digitalean argitaratzean, ISBN 
zenbakia eta lege gordailua ezartzen zaizkio. Hori dela eta, papereko liburuek 
dituzten lege ezaugarri berberak dituzte.

Tesia paperean argitaratu nahi izanez gero, jasota geratu behar da edizio 
inprimatua zer pertsonak edo erakundek finantzatuko duen (egileak, sailak, 
babesleak, etab.). 

Nolanahi ere, argitalpenak indarrean dagoen argitalpen legeriaren arabera 
erregistratuko dira, UPV/EHUren argitaratze markaren pean. 

UPV/EHUn defendatutako doktorego tesiak nazioartean sustatze aldera, 
horiei buruz Dissertation Abstracts International datu basean jasotzen den 
informazioa Argitalpen Zerbitzuko argitalpenen katalogoan aurkeztuko da.

1.4.  sailak eta bildumak

“Sailak eta bildumak” atalean barneratzen diren liburuek artea eta kultura, 
zientzia, teknologia eta hezkuntza zabaltzen laguntzen dute eta argitalpenen 
merkatuan eskaria izan dezaketen esparru tematikoak zehaztasunez jorratzea 
dute helburu.

Jatorrizkoen argitalpen proposamenek UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzuaren 
kalitate irizpideak bete behar dituzte. Jatorrizkoak aurkezteko eta ebaluatzeko 
prozesuan zehaztasun eta gardentasun printzipioak eta ebaluazioa egiten 
duenaren anonimatua bermatzeko printzipioak aplikatuko dira eta ondorengo 
prozeduraren bidez garatuko da:

  Jatorrizkoen aurkezpena: Egileak, lanaren behin betiko jatorrizkoarekin 
batera, eskabidea bidali behar dio Argitalpen Zerbitzuko zuzendariari, 
behar bezala beteta. Eskabidean, ondorengo informazioa agertuko da, 
besteak beste: datu pertsonalak, lanaren izenburu osoa (aurrerago alda 
daiteke), interes zientifikoa, helburuko irakurleak eta lanak merkatuan 
izan dezakeen garrantzia. Aurkeztutako lan guztiak argitaragabeak edo 
jatorrizko ikerketa baten emaitza izango dira.

  Ebaluazio prozesuaren garapena:

•  Lehenik eta behin, Argitalpen Zerbitzuko zuzendariak aztertuko du 
testua, lanak jorratzen duen jakintza esparruari dagokion Argitalpen 
Kontseiluko Batzordeari kontsulta egin ondoren. Aipatu batzordeak 
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erabakiko du lana dagokion sailean edo bilduman sar daitekeen edo 
ez. 

•  Hala bada, Argitalpen Zerbitzuko zuzendariak hiru pertsona 
aukeratuko ditu, bi kanpo ebaluatzaile gisa eta bestea ordezko gisa. 
Guztiak zozketa bidez izendatuko dira lanak jorratzen duten jakintza 
esparruko Batzordeak proposatutako zortzi txostengile espezialisten 
artean.

•  Ebaluazio txostenak lanaren jatorrizkoa bidali eta hiru hilabetera egon 
behar du Argitalpen Zerbitzuko zuzendariaren eskuetan. 

•  Lanak jorratzen duen jakintza arloko batzordeak, kanpo ebaluazioko 
txostenak aztertu ondoren, erabakiko du argitalpena onartu egingo 
den, atzera botako den edo, hala badagokio, beste ebaluazio 
txosten bat eskatuko den:

-  Aldeko bi txosten egiten badira, lana argitaratu egingo da. 
Nolanahi ere, aldaketak egin ahal izango dira kanpo ebaluazioko 
txostenean bildutako iradokizun eta gomendioen arabera.

-  Kontrako bi txosten egiten badira, lana ez da argitaratuko.

-  Ebaluazio bat aldekoa bada eta bestea kontrakoa, hirugarren 
ebaluazio txostena eskatu ahal izango da. 

1.5.  Monografiak

Aurreko ataletan sartzen ez diren baina, Argitalpen Kontseiluaren arabera, 
interes zientifikoa, komertziala edo instituzionala duten lanak baterako 
argitalpenaren formulari jarraiki argitaratu ahal izango dira. Zehazki, baterako 
argitalpenak UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzuaren kalitate irizpideei buruzko 
baldintzak errespetatu eta betetzen dituela, horren interesak babesten direla 
eta hala jokatzeak kalte ekonomikorik ez dakarrela bermatu beharko da.

1.6.  Euskarri digitaleko liburuak

Argitalpen Zerbitzuak Unibertsitateko langileek formatu digitalean 
argitaratutako lanak UPV/EHUren web orrian duen atarian txertatuko ditu. Lan 
horiek ISBN zenbakia izango dute eta UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzuaren 
kalitate irizpideak bete beharko dituzte. 
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2  Argitalpen instituzionalak 

UPV/EHUk nahiz bertako edozein egiturak dituen premia akademikoen 
zein administrazio edo komunikazio premien ondorioz sortutako argitalpen 
guztiak dira.

Honako hauek dira, besteak beste, argitalpen instituzionalak: memoria 
akademikoak; Unibertsitatearen katalogoa; ekitaldietako liburuak (Honoris 
Causa bezalako ekitaldi akademikoetakoak, inbestidura ekitaldietakoak 
edo ikasturte hasierako mintzaldietakoak); hezkuntza gidak, unibertsitatera 
sartzekoak, kudeaketakoak eta kalitatekoak;  aurrekontua eta kudeaketa 
txostena; eta izaera orokorreko beste batzuk, adibidez, erabilera eskuliburuak, 
arautegiak, agendak, aldizkariak, erakusketa kulturalen katalogoak, nahiz 
eskatzen den beste edozein.

Argitalpen horiek zerbitzua eskatu duen erakundeak finantzatuko ditu osorik.

3  Aldizkariak

Argitalpen Zerbitzuak ateratzen dituen izaera tekniko, zientifiko edo hezigarriko 
aldizkariak izango dira UPV/EHUk sailetan, ikastegietan, institutuetan eta 
Unibertsitateko bertako beste egitura batzuetan egiten diren ikerketen, 
azterlanen eta ezagutzarako ekarpenen emaitza ezagutarazi ahal izateko 
erabiliko dituen argitalpen bideetako bat. Argitalpen Zerbitzuak aldizkariak 
euskarri digitalean argitaratzea bultzatuko du, horrela, UPV/EHUko web 
orrian duen atariaren bidez kontsultatu ahal izateko.

UPV/EHUko Argitalpen Funtseko aldizkari guztiak eduki eta kalitate zientifikoari 
buruzko irizpide finko eta normalizatu jakinei lotu beharko zaizkie. Argitalpen 
batzordeak eta batzorde zientifikoak izango dituzte. Horiek arduratuko dira 
edukien kalitateaz eta, beraz, argitalpenaren ildoa zehaztuko dute.

Edozelan ere, jatorrizkoak aurkezteko eta ebaluatzeko prozesuan zehaztasun 
eta gardentasun printzipioak eta ebaluazioa egiten duenaren anonimatua 
bermatzeko printzipioak aplikatuko dira. Lanek argitaragabeak izan behar 
dute eta ezin dute beste bitarteko batean onartzeko edo argitaratzeko bidean 
egon.

3.1.  argitalpen Funtseko aldizkarietarako kalitate adierazleak 

UPV/EHUk bere argitalpen funtsa osatzen duten aldizkarien kalitatea baino 
ez du bermatzen. Aldizkari horien kalitatea neurtzeko, lehenengo erreferentzia 
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gisa Zientzia eta Teknologiarako Espainiako Fundazioak (FECYT) hala 
eskatuta prestatu den La edición de revistas científicas: directrices, criterios 
y modelos de evaluación izeneko agirian jasotzen diren irizpideak hartuko 
dira aintzat. Agiri hori, Espainiako aldizkari zientifikoen kalitateari buruzko 
beste batzuekin batera, Zientzia eta Teknologiaren Espainiako Gordailuaren 
web orrian kontsulta daitezke: http://recyt.fecyt.es/index.php/index/recyt/
inforepositorio.

Argitalpen kalitatea neurtzeko FECYTek ezinbestekotzat jotzen dituen 
irizpideen artean, ondorengoak daude, besteak beste:

Informazioaren kalitatea: helburuen, irizpideen eta oinarrizko arau 
eskakizunen azalpen zehatza ematea, esaterako, honako hauek 
egitea:

  Egileentzako argibide zehatzak ematea. 

  Laburpenak egitea eta hitz gakoak erabiltzea. 

  Aurkibidea, artikuluen izenburuak, hitz gakoak eta laburpenak ingelesera 
itzultzea.

  Egileen izenak modu uniformean aurkeztea, beren datu profesional 
guztiekin batera.

  Aldizkariaren argitalpen batzordeak eta batzorde zientifikoak (zuzendaria, 
erredakzioko idazkaria, erredakzio batzordea, argitalpen batzordea edo 
aholku batzordea) eta beren eginkizunak zehatz-mehatz eta erabat 
identifikatzea.

  Argitalpen prozesuari eta, bereziki, idazkiak zuzentzeko sistemari eta 
ebaluatzeko irizpideei buruzko informazioa ematea.

 Argitalpen prozesuaren kalitatea:

  Aldizkariaren maiztasunaren arabera ezarritako epeen barruan agertzea.

  Arbitraje zientifikoko sistema erabiltzea: erredakzio kontseiluko kide 
batek argitalpena gainbegiratzea. Jatorrizkoak lan bakoitzerako ad hoc 
aukeratzen diren aldizkaritik kanpoko zuzentzaileek anonimoki ebaluatu 
eta baloratuko dituzte.

Argitalpenaren kalitatea: kontrol eta ebaluazio zientifikoko organoek 
eta produkzio eta banaketako organo teknikoek eratutako egitura 
bat egotea.

  Aldizkariaren argitaratzailearen eta argitalpen taldearen ospea.
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  Edukien kalitatea kontrolatzeaz arduratzen diren argitalpen batzordeak 
eta batzorde zientifikoak egotea eta horiek ospe zientifiko handia duten, 
lanean diharduten eta argitalpen arloan esperientzia duten pertsonek 
osatuta egotea. 

  Batzordeen, bereziki argitalpen edo aholkularitza batzordeen, jatorri 
geografikoa edo instituzionala: gutxienez heren bat argitalpena egingo 
duen ez beste erakunde batekoak izango dira. 

3.2.  Aldizkariak Argitalpen Funtsean sartzeko eta geratzeko baldintzak 

A) Argitalpen inprimatuen funtsa

Argitalpen Zerbitzuko Aldizkari Inprimatuen Funtsean aldizkari berriak sartu 
ahal izateko edo lehendik zeudenetakoren bat ezabatzeko, beharrezkoa da 
UPV/EHUko Argitalpen Kontseiluaren onarpena izatea. Argitalpen Zerbitzuak 
interes zientifiko edo akademiko eztabaidaezina izan dezaketen aldizkariak 
baino ez ditu izango Argitalpen Funtsean.

Oro har, aldizkari inprimatuek gutxienez 25 harpidedun izan behar dituzte eta 
gutxienez argitalpen kostuaren % 50 autofinantzatu egingo dute (salmentaren 
bidez, sustatzen dituzten UPV/EHUko sailek, ikastegiek, institutuek edo 
beste egitura batzuek egindako ekarpenen bidez, edo kanpo erakundeek 
emandako diru laguntzen bidez).

Aldizkari bat Argitalpen Zerbitzuko Aldizkari Inprimatuen Funtsean sar dadin, 
gutxienez bi urtez, etenik gabe, argitaratu izan dago eta, horien buruan, 
gutxienez 25 harpidedun izan. Denboraldi hori igaro ondoren, Argitalpen 
Kontseiluak aldizkariak Funtsean sartu ahal izateko eskatzen diren gutxieneko 
kalitate irizpideak betetzen ote dituen baloratuko du.

Nolanahi ere, aldizkari inprimatuen funtsean aldizkari berri bat sartu ahal 
izateko, aurreko atalean ezarritako kalitate baldintzak bete beharko dira 
eta Argitalpen Zerbitzuko zuzendariari dagokion onarpen eskaera aurkeztu, 
ondorengo informazioa adierazita: 

  Aldizkariari lotutako sail, institutu, ikastegi edo unibertsitateko beste 
egitura batzuen izena, kontrol eta ebaluazio zientifikoko organoak eta 
horien zuzendaria adierazita.

  Aldizkariaren helburuak eta merkatu aukerak biltzen dituen proiektua.

  Gutxienez 25 harpidedunen helbideak eta trukean interesa izan 
dezaketen aldizkarien zerrenda.
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  Aldizkarian argitara daitezkeen jatorrizkoak onartzeko arauen 
proposamena.

  Aldizkariaren lehenengo bi urteetako memoria ekonomikoa.

B) Euskarri digitaleko argitalpen funtsa

Argitalpen Zerbitzuaren atariak UPV/EHUko Argitalpen Funtseko aldizkari 
zientifiko guztien web bertsioak biltzen ditu, bai aldizkari inprimatuen funtseko 
guztienak bai aurreko atalean ezarritako gutxieneko kalitate irizpideak 
betetzen dituzten eta funtsean sartu nahi duten guztienak.

Euskarri Digitaleko Argitalpen Funtsean sartu ahal izateko, UPV/EHUko 
Argitalpen Kontseiluaren oniritzia izan behar dute. Horrez gain, Argitalpen 
Zerbitzuko zuzendariari dagokion onarpen eskaera aurkeztu behar dute eta, 
bertan, aldizkariari lotutako sail, institutu, ikastegi edo unibertsitateko beste 
egitura batzuen izena jarri, kontrol eta ebaluazio zientifikoko organoak eta 
horien zuzendaria adierazita.

Argitalpen Zerbitzuko web atarian integratutako aldizkarien erantzuleek UPV/
EHUn IKTen Gerenteordetzaren bidez ezarritako tresna informatikoak erabili 
ahal izango dituzte aldizkarietako edukiak kudeatzeko. 
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1. ERANSKINA: JATORRIZKOAK AURKEZTEKO ZEHAZTAPEN TEKNIKOAK

A) Aurkeztutako materialak tratatzea eta maketatzea dakarten jatorrizkoak: 

  Kopia inprimatu bat aurkeztea. 

  Kopia inprimatuari dagozkion artxiboak aurkeztea. Fitxategi guztiak  
ohiko testu prozesadoreek, ezagutzeko moduko formatuan egongo dira.

  Horrez gain, testu prozesadorean barneratutako figurak, irudiak, 
argazkiak, eskaneatuak, digitalizazioak eta beste elementu ez testual 
batzuk beren berezko formatuan isolatuta aurkeztuko dira. 

B)  Jada tratatuta eta maketatuta dauden jatorrizkoak, erreprodukziorako 
prest eta PDF formatuan aurkeztuta: 

  Kopia inprimatu bat aurkeztea. 

  Kopia  inprimatuari dagokion PDF dokumentua aurkeztea. 

  PDF artxiboa sortzeko erabili den berezko fitxategia aurkeztea. 

OHARRA: Halakoetan, Argitalpen Zerbitzuak gainbegiratu egingo du, besteak beste, 
ondorengoak ebaluatzeko: erabilitako tresnen gaineko jakintza, kaxa, diagramazioa, neurriak 
eta tamainak, maketazioa, eta makinen arteko interpretazio eta komunikazio egokia. Horrez 
gain, UPV/EHUren argitalpen ildoei eta irudi korporatiboari dagozkion bildumen, sailen, 
aldizkarien eta abarren egitura teknikora egokitzen direla ziurtatuko du. 

C) Irteera eta euskarri grafiko elektronikoetarako (WEB, CD, DVD) jatorrizkoak: 

1. kasua. Liburu digitala: aurkeztutako materialak PDF bihurtzeko tratatu 
egin behar diren eta bistaratzeko, inprimatzeko edo, hala badagokio, 
deskargatzeko diren jatorrizkoak: 

  Kopia inprimatu bat aurkeztea. 

  Kopia  inprimatuari dagozkion artxiboak aurkeztea. 

  Horrez gain,  testu prozesadoreko fitxategietan barneratutako figurak, 
irudiak, argazkiak, eskaneatuak, digitalizazioak eta beste elementu ez 
testual batzuk beren berezko formatuan isolatuta aurkeztuko dira. 
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2. kasua: irteera elektronikorako tratatu, bateratu eta egokitu egin behar 
diren elementu sakabanatuak dituzten jatorrizkoak: 

  Lortu nahi diren helburuen eskema aurkeztea. 

  Berezko artxiboak aurkeztea. 

3. kasua: multimediarako tratatu, bateratu eta egokitu egin behar diren 
material sakabanatuak dituzten jatorrizkoak: 

  Lortu nahi diren helburuen eskema aurkeztea. 

  Berezko artxiboak aurkeztea. 

4. kasua: tratatuta datozen eta erreprodukziorako, erreplikarako edo WEB 
sarean sartzeko prest dauden jatorrizkoak: 

  Proiektua aurkeztea. 

  Matrize nagusia aurkeztea. 
OHARRA: Halakoetan, Argitalpen Zerbitzuak gainbegiratu egingo du, besteak beste, 
ondorengoak ebaluatzeko: erabilitako tresnen gaineko jakintza, ikusgaitasuna, egitura, 
estekak, etab.;  eta makinen, sistemen, euskarrien eta nabigatzaileen arteko interpretazio 
eta komunikazio egokia. Horrez gain, UPV/EHUren argitalpen egitura teknikora eta irudi 
korporatiboaren egiturara egokitzen dela ziurtatuko du. 
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2. ERANSKINA: ARGITALPENEN ZERRENDA

UPV/EHUko Argitalpen Zerbitzuaren estilo arauak onartzean, ondorengo 
sailak, bildumak eta aldizkari inprimatuak daude Argitalpen Funtsean:

A) Sailak

- Artea. Agiriak - Artea. Testuak – Giza Zientziak – Komunikazioa – 
Zuzenbidea - Ekonomia eta Enpresa - Hezkuntza eta Psikologia - Filologia 
eta Hizkuntzalaritza - Filosofia - Historia Garaikidea – Biztanleriaren Historia 
– Erdi Aroko Historia eta Aro Berriaren Historia -.

B) Bildumak

- Bibliotheca Scriptorum Classicorum Vasconica – Nazioarteko Ikasketen 
Katedra – Koldo Mitxelena Katedra - Sánchez Mazas Katedra – Gizarte 
Klasiko Garaikideak – Clásicos Vascos en castellano – Colección de Estudios 
Internacionales – Nazioarteko Zuzenbide Ikastaroak (Vitoria-Gasteiz) – Euskal 
Literatura Saila – Inéditos de Historia – Legeak/Leyes – Limes – Poesía Vasca 
hoy/Gaur Egungo Euskal Poesia – Textos clásicos del pensamiento político y 
social en el País Vasco – ZIO, Zientzia Irakurle Ororentzat –.

C) Aldizkari Inprimatuen Funtsean sartutako goiburuak

- VELEIA. Revista de Prehistoria, Historia Antigua, Arqueología y Filología 
Clásicas - Anejos de Veleia. Series Acta - Anejos de Veleia. Series Maior - 
Anejos de Veleia. Series Minor - ASJU, Anuario del Seminario de Filología 
Vasca Julio de Urquijo - IJDB, The International Journal of Developmental 
Biology - THEORIA. Revista de Teoría, Historia y Fundamentos de la Ciencia 
- HISTORIA CONTEMPORÁNEA - TANTAK. Euskal Herriko Unibertsitateko 
Hezkuntza Aldizkaria - EKAIA. Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia eta 
Teknologia Aldizkaria - FABRIKART. Arte, Tecnología, Industria, Sociedad 
- GOGOA. EHUko Hizkuntza, Ezagutza eta Komunikazio Aldizkaria - ZER. 
Revista de Estudios de Comunicación - GUINEANA. Revista de Botánica 
- LAN-HARREMANAK. Revista de Relaciones Laborales - ARQUEOLOGÍA 
DE LA ARQUITECTURA -Revista Vasca de Economía Social / Gizarte 
Ekonomiaren Euskal Aldizkaria. Revista de Psicodidáctica.


