
  

 

Unibertsitate Masterra 
Paisaiaren kudeaketa. Ondarea, 
Lurraldea eta Hiria  

 
Europako Paisaiari buruzko Hitzarmenak 

honelaxe definitzen du paisaia: lurraldearen edozein 

atal, biztanleek antzematen duten moduan, eta 

beren nortasuna gizakien edota naturaren aldagaien 

elkarrekintzaren ondorio dena. 

Horren arabera, neurri espezifikoen bidezko 

paisaiaren babesa eta antolakuntza lortzeko 

estrategiak definitu eta aplikatu behar dira. Horrela, 

Paisaiaren babesarekin, kudeaketarekin eta 

antolakuntzarekin erlazionatuta dauden ikerkuntza 

eta berrikuntza prozedurei ekiteko gaitasuna duten 

pertsonak behar dira.  

Egoera honetan, Global Change and Heritage 

UFIak, UNESCO Paisai kulturalak eta ondarea 

Katedraren, eta CSICeko Ondarearen Zientzien 

Institutuaren laguntzaz, jakintza adar anitzeko 

master hau sustatu da. Arlo desberdineko jakintza 

batzen dira: arkeologia, arkitektura, geografia, 

geologia, kimika, biologia, etab, eta titulazio aukera 

sorta handira zuzenduta dago. 

Ikerkuntzarako master hau, doktoretza 

ikasketetarako aurre urratsa izan daiteke horretan 

interesatuta dagoen ikaslearentzako,  beste batzuen 

artean, Ondarea eta Paisaiari buruzko estrategia 

zientifiko interdisziplinarioak moduko doktoretza 

programan.  

 

 

 

 

 

Programa: 
60 ECTS kreditu  
 
Nahitaezko irakasgaiak:  
(3 ECTS Kreditu bakoitza) 

 

Irakasgaia 

Paisaiaren kontzeptua eta irismena 

Araubide juridikoa, ondarea, ingurumena eta 
antolamendua 

Ikerkuntzarako estrategiak eta proiektuen diseinua 

Paisaiaren, lurraldearen eta ondarearen dokumentazioa 

Paisaiaren interpretazio geologikoa 

Ondarearen karakterizazio eta kontserbazioa 

Paisaia eta memoria 

 
Aukerazko irakasgaiak: 
(4 ECTS Kreditu bakoitza, 6 aukeratuko dira) 

 

Irakasgaia 

Lurraldearen antolamendu iraunkorrerako oinarri 
ekologikoak 
Paisaia eta lurraldea: karakterizazio, diagnostiko, 
antolamendu eta kudeatzea 

Paisaia, lurraldea eta ondarearen informazioaren 
analisi, kudeatze eta hedatzea 

Ingurumenaren eragina ondarearen gainean 

Kontserbazio-egoera diagnostikatzeko teknika 
instrumentalak 

Ingurumenaren biogeokimika 

Hiri-paisaia historikoak 

Kultura-paisaien kudeaketa sozioekonomikoa 

Babesa, plangintza eta antolamendua 

 

Master-amaierako lana (nahitaezkoa): 

15 ECTS kreditu  

 

 
 
 
Iraupena: 

Ikasturte akademiko bat 

 
Sartzeko titulazioak: 
- Arkitektura 

- Ingurumen zientzietako gradu/lizentziatura 

- Geologia gradu/lizentziatura 

- Geografiako eta lurralde antolakuntzako 

gradu/lizentziatura 

- Kimika gradu/lizentziatura 

- Hirigintza, lurralde-antolamendua eta iraunkortasuna 

- Titulazio baliokideak  

 

Eskolen ordutegia: 
15:30 - 19:30 bitartean 
 

Eskolen lekuak:  
 
Leioa:  

 Zientzia eta Teknologia Fakultatea   
 
Vitoria-Gasteiz: 

 Lucio Lascaray ikerkuntza zentroa 

 Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola   
 

 
Informazioa: 
paisaiarenkudeaketa.masterra@ehu.eus 
www.ehu.eus/es/web/gestiondelpaisaje/home 

 

Koordinatzailea: 
Gorka Arana. Tel. 94 601 5316 
gorka.arana@ehu.eus 

 
 

 



 

UFI Global Change and Heritage 

 

Informazio gehigarria: 
www.ehu.eus/gestiondelpaisaje 

 

 

 

Hauxe da zure masterra hurrengo 
gaitasun orokorrak landuko dituzulako 

- Paisaiaren kontzeptuaren bilakaerari eta bere 
gaur egungo irismenari buruzko ezaguerak 
izango dituzu.  

- Paisaia, baliabide natural, kultural, ekonomiko eta 
pedagogiko gisa ikusteko gai izango zara.  

- Hurrengo alorreko proiektuak diseinatzeko gai 
izango zara: paisaiaren gaineko esku hartzea, 
paisaiaren kudeaketa, ondarearen ikerkuntza eta 
berreskurapenerako estrategiak. 

 
Gainera, aukerazko irakasgaien 
taldearen arabera, beste gaitasun hauek 
landuko dituzu 
 

Lurraldearen antolakuntza  
 
- Lurraldearen kudeaketarako estrategiak 

ezartzeko eta zuzentzeko gaitasuna izango duzu: 
diseinua, antolakuntza, espazioaren 
hierarkizazioa eta kontserbazioa. 

- Paisaiaren baliabideak (ura, nekazaritza, basoak, 
meatzeak, …) ingurumena eta urbanismoarekiko 
erlazioaren barnean ulertzeko gai izango zara. 

 
Gaitzen analisia, karakterizazio eta 
kontserbazioa 
 
- Paisaiaren gaineko eraginen diagnostikoa egiteko 

estrategiak garatzeko gai izango zara.  
- Paisaiaren eta ondarearen berreskuratze eta 

kontserbaziorako proposamenak egiteko gai 
izango zara. 
 

Paisaia, hiria eta ondarea  
 

- Paisaiaren balio soziala, bere baliabideak eta 
erabileran jartzea detektatzeko gai izango zara. 
(Pertzepzio, memoria historikoa eta nortasuna). 

- Paisaiaren kalitaterako eta beren kualifikatzeko 
helburuak determinatzeko gai izango zara.  

 

 

Antolatzaileak: 

Hurrengo ikerkuntza taldeez osatuta dagoen UFI Global 

Change and Heritage: 

 Ikerkuntza eta Berrikuntza Analitikoa (IBeA) 

 Ondare Eraikiari buruzko Ikerketa Taldea (GPAC) 

 Hidrogeologia, Geoteknia eta Ingurumena (HGI) 

 

 

Paisaiaren kudeaketa. 

Ondarea, Lurraldea 

eta Hiria Unibertsitate 

Masterra 

 

Laguntzaileak: 

Ondarearen Zientzien Institutua. CSIC  

 

UNESCO Paisai Kulturalak eta Ondarea Katedra 

 

 


