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Eurovoc-Euskaraz

3206 hezkuntza

hezkuntza
NT1 atzerritarrentzako hezkuntza
RT langile migratzailea (4411)
NT1 etengabeko hezkuntza
NT1 helduen hezkuntza
RT lanbide-heziketa (4406)
NT1 masen hezkuntza

hezkuntza-politika
RT hezkuntza-arloko lankidetza (0811)
RT ikasteko diru-esleipena (3216)
RT irakaskuntzaren antolaketa (3216)
RT kultur politika (2831)
NT1 alfabetatzea
RT analfabetismoa (2826)
RT nahitaezko irakaskuntza (3211)
RT oinarrizko hezkuntza (3211)
NT1 eskola-legeria
RT nahitaezko irakaskuntza (3211)
NT1 eskola-trukea
NT1 eskolatzea
RT eskola-mapa (3216)
RT haurren eskubideak (1236)
RT nahitaezko irakaskuntza (3211)
NT1 Eurydice
NT1 hezkuntza konparatua
RT kultur harremanak (2831)
NT1 hezkuntza-aurrekontua
NT1 hezkuntza-plangintza
NT1 hezkuntzako estatistika
RT eskola-mapa (3216)
NT1 hezkuntzarako irispidea
RT hezkuntzarako eskubidea (1236)
RT tratu-berdintasuna (1236)

2007-02-05

NT1 hezkuntzaren demokratizazioa
RT doako irakaskuntza (3211)
RT ikasleria (3216)
RT irakaskuntza publikoa (3211)
NT1 hezkuntzaren kostua
RT doako irakaskuntza (3211)
RT eskola-gastuak (3216)
NT1 ikasketak ezagutzea
NT1 ikasketen iraupena
RT nahitaezko irakaskuntza (3211)
NT2 eskola-uztea
NT1 ikasleen aukeraketa
RT goi-mailako irakaskuntza (3211)
NT1 irakaskuntzaren kalitatea
NT1 tituluak ezagutzea
RT elkar ezagutzearen printzipioa (1011)
RT ikasketa-titulua (3216)
RT kokatze-eskubidea (4406)
NT1 tituluen baliokidetasuna
RT ikasketa-titulua (3216)

metodo pedagogikoa
RT ikasteko metodoa [V4.2] (4406)
NT1 etxez etxeko hezkuntza
NT1 hezkuntza ez-formala
NT1 irakaskuntza automatizatua
RT informatika (3236)
RT software didaktikoa (3216)
NT1 pedagogia berria
RT irakaskuntza irekia (3211)
NT1 urrutiko irakaskuntza
RT masa-komunikabidea (3226)
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3211 irakaskuntza

RT alfabetatzea (3206)
NT1 osasun-hezkuntza
RT osasun-politika (2841)
NT1 sexu-hezkuntza
RT sexualitatea (3611)
RT ugalketa-osasuna (2841)
NT1 zentzatzeko hezkuntza
NT1 zientzien irakaskuntza

ikastetxea
NT1 atzerrian ezarritako eskola
NT1 Eskola Nazionala
NT1 eskola-barnetegia
NT1 europar eskola
NT1 nazioarteko eskola

irakaskuntza
NT1 doako irakaskuntza
RT hezkuntzaren demokratizazioa (3206)
RT hezkuntzaren kostua (3206)
NT1 irakaskuntza konfesionala
NT1 irakaskuntza laikoa
RT laikotasuna (0406)
NT1 irakaskuntza pribatua
RT irakaskuntza-askatasuna (1236)
NT1 irakaskuntza publikoa
RT hezkuntzaren demokratizazioa (3206)
RT irakaskuntza-askatasuna (1236)
NT1 nahitaezko irakaskuntza
RT alfabetatzea (3206)
RT eskola-legeria (3206)
RT eskolatzea (3206)
RT ikasketen iraupena (3206)

irakaskuntza orokorra
RT irakaskuntzako programa (3216)
NT1 arte-hezkuntza
RT arteak (2831)
NT1 gizarte-hezkuntza
NT1 gorputz-hezkuntza
RT kirola (2826)
NT1 hezkuntza berezia
RT berreskolaratzea (3216)
RT ezindua (2826)
NT1 hizkuntzen irakaskuntza
RT eleaniztasuna (3611)
RT elebitasuna (3611)
RT hizkuntzalaritza (3611)
NT2 ama-hizkuntza
NT2 atzerriko hizkuntza
NT1 jakintza-alor anitzeko irakaskuntza
NT1 oinarrizko hezkuntza
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irakaskuntza-maila
RT eskola-lana (3216)
RT kultura (2831)
NT1 bigarren irakaskuntza
NT1 eskolaurreko hezkuntza
NT2 haur-eskola
NT1 goi-mailako irakaskuntza
RT Florentziako Europar Institutua (7611)
RT ikasleen aukeraketa (3206)
RT tesia (3221)
RT unibertsitateko liburutegia (3221)
NT2 unibertsitatea
NT3 irakaskuntza irekia
RT pedagogia berria (3206)
NT1 lehen irakaskuntza
NT1 unibertsitate ondoko irakaskuntza

lanbide-irakaskuntza
RT lanbide-heziketa (4406)
NT1 irakaskuntza paramedikoa
RT lanbide paramedikoa (2841)
NT1 irakaskuntza teknikoa
NT1 irakasleen prestakuntza
NT1 kudeatzaileen prestakuntza
RT kudeaketa (4021)
NT1 medikuntzako irakaskuntza
RT medikuntza (2841)
RT osasun-arloko lanbidea (2841)
NT1 merkataritzako irakaskuntza
NT1 nekazaritzako irakaskuntza
RT agronomia (3606)
RT lanpostuko prestakuntza (4406)
RT nekazaritzako zabalkundea (5611)
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3216 irakaskuntzaren antolaketa

eskola-bizitza
NT1 eskola-garraioa
RT garraio kolektiboa (4811)
NT1 eskola-gastuak
RT hezkuntzaren kostua (3206)
NT1 eskola-ikuskapena
NT1 eskola-ingurunea
NT2 eskola-umea
NT2 ikaslea
NT3 atzerritar ikaslea
RT egoitza-eskubidea (1231)
RT kultur harremanak (2831)
NT2 irakasleak
NT1 eskola-jangela
RT taldeentzako sukaldaritza (6031)
NT1 eskola-mugikortasuna
NT1 eskolaren eta industriaren arteko
harremanak
NT1 eskolaren eta lanbide-jardueraren arteko
harremanak
NT1 ikasle-egoitza
NT1 ikasleen presentzia
RT eskola-mapa (3216)
NT1 ikasteko diru-esleipena
RT hezkuntza-politika (3206)
NT1 irakaskuntzaren administrazioa

eskola-lana
RT irakaskuntza-maila (3211)
NT1 azterketa
NT2 azterketarako onarpena
NT1 berreskolaratzea
RT hezkuntza berezia (3211)
NT1 eskola-emaitza
NT1 eskolako atzerapena
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NT1 eskolara egokitzea
NT1 ezagueren ebaluazioa
NT1 ikasketa-titulua
RT tituluak ezagutzea (3206)
RT tituluen baliokidetasuna (3206)
NT1 ikaskuntza
RT ikasteko metodoa [V4.2] (4406)

irakaskuntzako materiala
RT irakaskuntza-sistema (3216)
NT1 ikasliburua
RT agiria (3221)
NT1 software didaktikoa
RT irakaskuntza automatizatua (3206)

irakaskuntzaren antolaketa
RT hezkuntza-politika (3206)
NT1 eskola-egutegia
NT1 eskola-mapa
RT banaketa geografikoa (1631)
RT eskolatzea (3206)
RT hezkuntzako estatistika (3206)
RT ikasleen presentzia (3216)
NT1 eskola-orientazioa
NT1 eskolarako adina
NT1 ikasleria
RT hezkuntzaren demokratizazioa (3206)
NT1 irakaskuntza-sistema
RT irakaskuntzako materiala (3216)
NT1 irakaskuntzako programa
RT irakaskuntza orokorra (3211)
NT1 irakaskuntzaren erreforma
NT1 lanbide-orientazioa
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3221 dokumentazioa

agiria
RT agiri-hornidura (3221)
RT ikasliburua (3216)
RT informazioaren euskarria (3231)
RT liburugintza (3226)
RT telefaxa (3226)
NT1 agiri elektronikoa
RT argitalpen elektronikoa (3226)
RT datu-tratamendua (3236)
NT1 agiri ofiziala
RT estatistika ofiziala (1631)
NT2 aldizkari ofiziala
RT legearen argitalpena (0426)
NT2 EB Aldizkari Ofiziala
NT2 parlamentu-agiria
NT1 aipamen historikoa
NT1 akta pontifikala
NT1 aldizkaria
NT1 argitalpena
RT argitaratzea (3226)
RT inprimaketa (3226)
NT2 Erkidegoaren argitalpena
NT1 atlasa
RT kartografia (3606)
NT1 biografia
NT1 egunkaria
RT prentsa (3226)
NT1 entziklopedia
NT1 erreferentzia-obra
NT2 bibliografia
RT liburutegia (3221)
NT2 errepertorioa
NT2 katalogoa
NT2 tesaurusa
NT1 eskuizkribua
NT1 formularioa
NT1 gidaliburua
NT2 turismo-gidaliburua
NT1 gutuneria
NT1 hitzaldia
NT2 jendaurreko adierazpena
NT1 hiztegi eleaniztuna
NT1 hiztegia
NT1 ikus-entzunezko agiria
RT ikus-entzunezkoen industria (3226)
RT zinemaren industria (3226)
NT1 inkunablea
NT1 irudi grafikoa
NT1 kasuen azterketa
2007-02-05

RT ikertzeko metodoa (6416)
NT1 kongresuko akta
RT alderdi baten kongresua (0411)
NT1 konparazio-azterlana
NT1 laburduren hiztegia
NT1 lege-iruzkina
NT1 literatura grisa
NT1 manifestua
NT1 mikroforma
NT1 monografia
RT inprimaketa (3226)
NT1 planoa
RT hirigintza (2846)
RT kartografia (3606)
NT1 prentsa-agiria
NT1 tesia
RT goi-mailako irakaskuntza (3211)
NT1 txostena
NT2 ikerketari buruzko txostena
NT2 jarduerari buruzko txostena
NT1 urtekaria
NT1 zitazioa

dokumentazio-sistema
RT informatika dokumentala (3236)
RT informazio-sistema (3231)
RT informazioaren zientzia (3606)
RT informaziorako irispidea (3231)
RT komunikazio-sistema (3226)
NT1 agiritegia
NT1 bideoteka
NT1 diskoteka
NT1 dokumentazio-zentroa
NT1 informazio-bulegoa
RT informazioa (3231)
NT1 informazio-erabiltzailea
RT informaziorako irispidea (3231)
NT1 liburutegia
RT bibliografia (3221)
NT2 gazteen liburutegia
NT2 liburutegi birtuala
RT Internet (3226)
NT2 liburutegi publikoa
NT2 liburutegi zientifikoa
NT2 nazio-liburutegia
NT2 Parlamentuko liburutegia
NT2 unibertsitateko liburutegia
RT goi-mailako irakaskuntza (3211)
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NT1 ludoteka
RT aisia (2826)
NT1 mediateka

dokumentazioa
RT informazioaren zientzia (3606)
NT1 agiri-hornidura
RT agiria (3221)
NT1 agiriak biltegiratzea
RT datuak memorian sartzea (3236)
NT1 agiriak erregistratzea
RT datuak erregistratzea (3236)
NT1 agiriak eskuratzea
NT2 argitalpen-trukea
RT informazio-trukea (3231)
NT1 agirien kudeaketa
RT informatika dokumentala (3236)
NT2 dokumentuen kudeaketa elektronikoa
NT3 digitalizazioa

2007-02-05

RT eskanerra (3236)
NT3 karaktere-irakurgailu optikoa
NT1 bilaketa dokumentala
RT informazio-iturria (3231)
NT1 informazioaren analisia
NT2 agirien indexazioa
NT2 katalogazioa
NT2 laburpena
NT2 sailkapena
NT1 informazioaren zabalkundea
RT administrazio-gardentasuna (0436)
RT Erkidegoaren informazioaren zabalkundea
(1006)
RT estrategia ekonomikoa (3231)
RT informazioaren autobidea (3231)
RT informaziorako irispidea (3231)
RT Internet (3226)
RT kulturaren zabalkundea (2831)
RT multimedia (3236)
NT2 informazioaren zabalkunde selektiboa
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3226 komunikazioa

ikus-entzunezko materiala
RT zinematografia (2831)
NT1 euskarri grabatua
RT ikus-entzunezkoen industria (3226)
NT2 audio-kasetea
NT2 bideo-diskoa
NT2 bideokasetea
NT2 diskoa
NT1 grabagailua
NT1 grabazioaren euskarria
RT ikus-entzunezkoen industria (3226)
NT2 euskarri magnetikoa
NT2 euskarri optikoa
NT1 irrati-aparatua
RT irratia (3226)
NT1 soinua erreproduzitzeko aparatua
NT1 telebista-aparatua
RT telebista (3226)

komunikabidea
RT informazio-sistema (3231)
NT1 masa-komunikabidea
RT masa-komunikazioa (3226)
RT urrutiko irakaskuntza (3206)
NT2 irratia
RT irrati-aparatua (3226)
RT programen industria (3226)
NT2 komunikabide pribatua
NT2 maiztasun-banda
NT2 merkataritzako komunikabidea
NT2 prentsa
RT egunkaria (3221)
RT komunikazioaren arloko lanbidea (3226)
RT prentsa-askatasuna (1236)
NT3 kazetaritzako enpresa
NT3 prentsa politikoa
RT politika (0431)
NT3 prentsa-agentzia
NT3 zientzia-argitalpena
NT2 telebista
RT elkarreragina (3236)
RT telebista-aparatua (3226)
RT teletestua (3226)
NT3 bereizmen handiko telebista
NT3 Europako telebista
NT3 ordainpeko telebista
NT3 telebanaketa
NT2 toki-komunikabidea
2007-02-05

komunikazio-politika
RT arauen harmonizazioa (6411)
NT1 harreman publikoak
RT enpresaren politika (4006)
RT merkaturatzea (2031)
NT1 ikus-entzunezkoen politika
NT2 Europako ikus-entzunezkoen esparrua
NT2 ikus-entzunezkoen pirateria
RT egile-eskubideak (6416)
NT2 komunikazioen tarifa
NT3 posta-tarifa
RT lehentasunezko aduana-zerga (2011)
RT posta eta telekomunikazioak (3226)
RT posta-zerbitzua (3226)
NT2 programen joan-etorri askea
NT1 komunikabideen aniztasuna
RT informazio-zuzenbidea (3231)
NT1 komunikazioaren kontrola
RT informazio-askatasuna (1236)
NT2 desinformazioa
NT2 informazioaren monopolioa
RT Estatuaren monopolioa (4031)
RT kontzentrazio ekonomikoa (4006)
NT2 zentsura
RT adierazpen-askatasuna (1236)
RT bapestekotasuna (3231)
RT informazio-askatasuna (1236)
RT informazio-zuzenbidea (3231)
RT prentsa-askatasuna (1236)
NT1 masa-komunikazioa
RT masa-komunikabidea (3226)

komunikazio-sistema
RT dokumentazio-sistema (3221)
RT informazio-sistema (3231)
NT1 posta eta telekomunikazioak
RT posta-tarifa (3226)
NT2 posta-zerbitzua
RT posta-tarifa (3226)
RT zerbitzu unibertsala (2026)
NT1 telekomunikazioa
RT informazio-sarea (3231)
RT Telekomunikazioetako Arauen Europako
Erakundea (7611)
RT telematika (3236)
RT urrutiko lana (4406)
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NT2 bideo-komunikazioa
NT3 bideo-zaintza
RT segurtasuna eta zaintza (6846)
NT2 bideotexa
NT3 bideotex interaktiboa
RT datu-basea (3236)
RT etxeko informatika (3236)
NT3 teletestua
RT telebista (3226)
NT2 datu-transmisioa
RT datuen jakinarazpena (3236)
RT telematika (3236)
NT3 datuak transmititzeko sarea
RT Europa barneko sarea (1016)
NT3 mugaz gaindiko datu-jarioa
NT3 transmisio-sare interaktiboa
NT2 Internet
RT administrazio elektronikoa (0436)
RT enpresa sortu berria (4011)
RT hipermedia (3236)
RT informazio-sistema (3231)
RT informazio-trukea (3231)
RT informazioaren autobidea (3231)
RT informazioaren zabalkundea (3221)
RT liburutegi birtuala (3221)
RT merkataritza elektronikoa (2031)
NT3 bilaketa-tresna
NT3 estraneta
NT3 eztabaidagunea
NT3 internauta
NT3 Internet gunea
NT3 Interneteko helbidea [V4.2]
NT3 Interneteko sarbide-hornitzailea
NT3 intraneta
NT3 nabigazio-programa
RT software-a (3236)
NT2 posta elektronikoa
RT eskatu gabeko publizitate elektronikoa
[V4.2] (2031)
RT ofimatika (3236)
RT telematika (3236)
NT2 satelite bidezko komunikazioa
RT satelitea (4826)
NT2 telefaxa
RT agiria (3221)
RT kopiagintza (3231)
NT2 telefonoa
NT3 telefono mugikorra
RT eskatu gabeko publizitate elektronikoa
[V4.2] (2031)
NT2 telegrafoa
NT2 telekomunikazio-politika
NT2 telekomunikazioak arautzea
NT2 telekomunikazioetako materiala
NT3 antena parabolikoa
NT3 haririk gabeko telekomunikazioa
2007-02-05

NT3 modema
NT2 telekonferentzia
RT telematika (3236)
NT2 teletexa
NT2 telexa

komunikazioaren industria
RT ekipamendu elektronikoa (6826)
RT informazioaren industria (3231)
RT kultura (2831)
RT kulturaren industria (2831)
RT mikroelektronika (6826)
NT1 argitaratzea
RT argitalpena (3221)
NT2 argitaletxea
NT2 argitalpen elektronikoa
RT agiri elektronikoa (3221)
RT informatika dokumentala (3236)
NT2 argitaratzeko epea
NT2 legezko gordailua
NT1 ikus-entzunezkoen industria
RT euskarri grabatua (3226)
RT grabazioaren euskarria (3226)
RT ikus-entzunezko agiria (3221)
RT musika (2831)
NT1 informazioaren teknologia
RT puntako industria (6806)
RT teknologia berria (6411)
NT1 komunikazioaren arloko lanbidea
RT prentsa (3226)
NT1 liburu-denda
NT1 liburugintza
RT agiria (3221)
RT paper-orearen eta paperaren industria (6836)
NT2 inprimaketa
RT argitalpena (3221)
RT arte ederrak (2831)
RT monografia (3221)
NT1 programen industria
RT irratia (3226)
NT2 ikus-entzunezko programa
NT2 ikus-entzunezkoen ekoizpena
RT artegintza (2831)
RT kultur salbuespena (2831)
NT3 ikus-entzunezko koprodukzioa
NT1 telekomunikazioen industria
RT telematika (3236)
NT1 zinemaren industria
RT ikus-entzunezko agiria (3221)
RT zinematografia (2831)
NT2 zinema-ekoizpena
RT artegintza (2831)
RT kultur salbuespena (2831)
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3231 informazioa eta informazioaren tratamendua

informazio-politika
RT informazioaren zientzia (3606)
NT1 informazio-zuzenbidea
RT egile-eskubideak (6416)
RT komunikabideen aniztasuna (3226)
RT prentsa-askatasuna (1236)
RT zentsura (3226)
NT1 informazioaren gizartea
RT ezagutzaren ekonomia [V4.2] (1621)
NT1 informazioaren industria
RT informatikaren industria (3236)
RT informazioaren tratamendua (3231)
RT komunikazioaren industria (3226)
NT1 informazioaren zentralizazioa
RT informazioaren tratamendua (3231)
NT1 informaziorako irispidea
RT administrazio-gardentasuna (0436)
RT datuen jakinarazpena (3236)
RT dokumentazio-sistema (3221)
RT Erkidegoaren informaziorako irispidea
(1006)
RT informatika-zuzenbidea (3236)
RT informazio-erabiltzailea (3221)
RT informazioaren euskarria (3231)
RT informazioaren zabalkundea (3221)
RT informaziorako eskubidea (1236)
NT2 atzerapen digitala [V4.2]
RT gizarte-desberdintasuna (2821)
NT2 bapestekotasuna
RT komunikazioen babesa (1236)
RT zentsura (3226)
NT3 estatu-sekretua
NT2 zabalkunde murriztua

informazioa
RT informazio-bulegoa (3221)
RT informazioaren zientzia (3606)
NT1 informazio-iturria
RT bilaketa dokumentala (3221)
NT1 informazio-kontsulta
NT1 informazio-sarea
RT telekomunikazioa (3226)
NT2 informazioaren autobidea
RT informazioaren zabalkundea (3221)
RT Internet (3226)
RT multimedia (3236)
RT sare informatikoa (3236)
NT1 informazio-sistema
2007-02-05

NT1

NT1

NT1

NT1
NT1

RT datu-basea (3236)
RT dokumentazio-sistema (3221)
RT geografia-informazioko sistema (3606)
RT Internet (3226)
RT komunikabidea (3226)
RT komunikazio-sistema (3226)
informazio-trukea
RT argitalpen-trukea (3221)
RT datuen jakinarazpena (3236)
RT Internet (3226)
informazioaren arloko lanbidea
RT informazioaren zientzia (3606)
RT interpretazioa (3231)
RT itzulpena (3231)
informazioaren euskarria
RT agiria (3221)
RT informatikaren industria (3236)
RT informaziorako irispidea (3231)
jendaurreko iragarkia
kopiagintza
RT argazki-industria (6846)
RT egile-eskubideak (6416)
RT telefaxa (3226)

informazioaren tratamendua
RT ekipamendu elektronikoa (6826)
RT informazioaren industria (3231)
RT informazioaren zentralizazioa (3231)
RT informazioaren zientzia (3606)
RT ofimatika (3236)
NT1 adimen artifiziala
NT1 estrategia ekonomikoa
RT enpresaren barruko ikerketa (6416)
RT informazioaren zabalkundea (3221)
RT jakintzaren kudeaketa (4021)
NT1 interpretazioa
RT hizkuntzalaritza (3611)
RT informazioaren arloko lanbidea (3231)
NT1 itzulpen automatikoa
NT1 itzulpena
RT hizkuntzalaritza (3611)
RT informazioaren arloko lanbidea (3231)
NT1 terminologia
RT hizkuntzalaritza (3611)
NT1 transliterazioa
RT hizkuntzalaritza (3611)
NT1 zientzia-zabalkundea
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3236 informatika eta datu-tratamendua

datu-tratamendua
RT agiri elektronikoa (3221)
RT ordenagailua (3236)
NT1 datu pertsonalak
RT biometria (3606)
RT bizitza pribatuaren babesa (1236)
RT datu medikoak (2841)
NT1 datu-basea
RT bideotex interaktiboa (3226)
RT informazio-sistema (3231)
NT2 datu-baseak banatzeko zentroa
NT1 datu-bilketa
NT2 teledetekzioa
RT ikertzeko metodoa (6416)
RT kartografia (3606)
RT lurren erabilera (5621)
RT satelitea (4826)
NT2 telekarga
NT1 datuak erregistratzea
RT agiriak erregistratzea (3221)
NT1 datuak memorian sartzea
RT agiriak biltegiratzea (3221)
NT1 datuen babesa
RT egile-eskubideak (6416)
RT kriminalitate informatikoa (3236)
RT sinadura elektronikoa (2031)
NT1 datuen jakinarazpena
RT datu-transmisioa (3226)
RT informazio-trukea (3231)
RT informaziorako irispidea (3231)
NT1 kodetzea
NT2 kriptografia

informatika
RT industria elektronikoa (6826)
RT irakaskuntza automatizatua (3206)
RT mikroelektronika (6826)
NT1 elkarreragina
RT telebista (3226)
NT1 errealitate birtuala
NT1 hipermedia
RT Internet (3226)
NT2 hipertestua
NT2 multimedia
RT informazioaren autobidea (3231)
RT informazioaren zabalkundea (3221)
NT1 informatika aplikatua
RT banku-jarduera elektronikoa (2416)
2007-02-05

RT diru elektronikoa (2411)
RT informazioaren zientzia (3606)
RT teknologia berria (6411)
RT zibernetika (3606)
NT2 etxeko informatika
RT bideotex interaktiboa (3226)
RT mikroordenagailua (3236)
NT2 informatika dokumentala
RT agirien kudeaketa (3221)
RT argitalpen elektronikoa (3226)
RT dokumentazio-sistema (3221)
NT2 informatika industriala
RT automatizazioa (6411)
NT3 ordenagailuz lagundutako fabrikazioa
NT3 robotika
RT robotizazioa (6411)
NT2 informatika juridikoa
NT2 kalkulu zientifikoa
NT2 kudeaketako informatika
RT kudeaketa (4021)
NT2 medikuntzako informatika
RT medikuntza (2841)
NT2 ofimatika
RT berrikuntza (6416)
RT informatikaren industria (3236)
RT informazioaren tratamendua (3231)
RT posta elektronikoa (3226)
NT3 kalkulu-orria
NT3 ordenagailuz lagundutako argitalpena
NT3 testu-tratamendua
RT bulegoko makina (6826)
RT pantaila aurreko lana (4416)
NT2 ordenagailuz lagundutako diseinua
NT1 informatikako lanbidea
NT1 informatikaren eragina
NT1 sintesizko irudia
NT1 telematika
RT datu-transmisioa (3226)
RT garraio-sistema adimenduna (4811)
RT posta elektronikoa (3226)
RT telekomunikazioa (3226)
RT telekomunikazioen industria (3226)
RT telekonferentzia (3226)
RT telemedikuntza (2841)

informatika-zuzenbidea
RT bizitza pribatuaren babesa (1236)
RT informaziorako irispidea (3231)
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NT1 kriminalitate informatikoa
RT datuen babesa (3236)
NT2 pirateria informatikoa
RT egile-eskubideak (6416)
RT faltsifikatzea (6416)
RT industria-espioitza (6411)

informatikaren industria
RT elektronika (3606)
RT informazioaren euskarria (3231)
RT informazioaren industria (3231)
RT ofimatika (3236)
NT1 ekipamendu informatikoa
NT2 handitze-txartela
NT2 ordenagailua
RT datu-tratamendua (3236)
NT3 mikroordenagailua
RT etxeko informatika (3236)
NT2 unitate periferikoa
NT3 disko-irakurgailua
NT3 eskanerra
RT digitalizazioa (3221)

2007-02-05

NT3 inprimagailua
NT3 pantaila
RT pantaila aurreko lana (4416)
NT1 software-a
RT nabigazio-programa (3226)
NT2 birus informatikoa
NT2 datu-baseak kudeatzeko sistema
NT2 programazio-hizkuntza
NT2 sistema eragilea

sistema informatikoa
NT1 informatika-erabiltzailea
NT2 erabiltzaileentzako laguntza
NT1 informatizazioa
NT1 kalkulu-zentroa
NT1 sare informatikoa
RT informazioaren autobidea (3231)
NT2 sare lokala
NT2 sare-zerbitzaria
NT2 terminal informatikoa
NT1 sistemen interkonexioa
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Gai-eremuko terminologia: 32 HEZKUNTZA ETA KOMUNIKAZIOA
adibide praktikoen azterketa
USE kasuen azterketa(3221)
adibide zehatzen analisia
USE kasuen azterketa(3221)

adimen artifiziala (3231)
agiri elektronikoa (3221)
agiri ofiziala (3221)
agiri sailkatuak
USE estatu-sekretua(3231)
agiri-hornidura (3221)
agiri-igorpena
USE agiri-hornidura(3221)
agiri-mailegua
USE agiri-hornidura(3221)
agiria (3221)
agiriak biltegiratzea (3221)
agiriak erregistratzea (3221)
agiriak eskuratzea (3221)
agiriak kudeatzeko teknika
USE agirien kudeaketa(3221)
agirien azterketa
USE informazioaren analisia(3221)
agirien fotokopia
USE agiri-hornidura(3221)
agirien indexaketa
USE agirien indexazioa(3221)
agirien indexazioa (3221)
agirien jakinarazpena
USE agiri-hornidura(3221)
agirien kudeaketa (3221)
agiritegia (3221)
agirizaina
USE informazioaren arloko lanbidea(3231)
aipamen historikoa (3221)
akronimoen hiztegia
USE laburduren hiztegia(3221)
akta pontifikala (3221)
albiste-agentzia
USE prentsa-agentzia(3226)
aldibereko interpretazioa
USE interpretazioa(3231)
aldizkako argitalpena
USE aldizkaria(3221)
2007-02-05

aldizkari ofiziala (3221)
aldizkaria (3221)
alfabetatzea (3206)
almanaka
USE urtekaria(3221)
ama-hizkuntza (3211)
analista
USE informatikako lanbidea(3236)
antena parabolikoa (3226)
Antiope
USE teletestua(3226)
argibideen eskuliburua
USE gidaliburua(3221)
argitaldaria
USE argitaletxea(3226)
argitaletxea (3226)
argitalpen elektronikoa (3226)
argitalpen ofiziala
USE agiri ofiziala(3221)
argitalpen-industria
USE argitaratzea(3226)
argitalpen-trukea (3221)
argitalpena (3221)
argitalpenen zabalkundea
USE argitaratzea(3226)
argitaratu gabeko agiria
USE literatura grisa(3221)
argitaratzailea
USE argitaletxea(3226)
argitaratzea (3226)
argitaratzeko epea (3226)
arte-heziketa
USE arte-hezkuntza(3211)
arte-hezkuntza (3211)
arte-irakaskuntza
USE arte-hezkuntza(3211)
astekaria
USE egunkaria(3221)
atlasa (3221)
atzerapen digitala [V4.2] (3231)
atzerri-hizkuntza
USE atzerriko hizkuntza(3211)
atzerrian ezarritako eskola (3211)
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atzerriko hizkuntza (3211)
atzerritar ikaslea (3216)
atzerritarrentzako hezkuntza (3206)
audio-kasetea (3226)
audio-zinta
USE audio-kasetea(3226)
audioko DVD
USE diskoa(3226)
audiokonferentzia
USE telekonferentzia(3226)
aurkezlea
USE komunikazioaren arloko lanbidea(3226)
autobiografia
USE biografia(3221)
azaleztapena
USE liburugintza(3226)
azalpen biografikoa
USE biografia(3221)
azterketa (3216)
azterketa dokumentala
USE informazioaren analisia(3221)
azterketarako onarpena (3216)
azterketarako onartzeko baldintza
USE azterketarako onarpena(3216)
azterlan bibliografikoa
USE bibliografia(3221)
balio anitzeko irakaskuntza
USE jakintza-alor anitzeko irakaskuntza(3211)
banakako ordenagailua
USE mikroordenagailua(3236)
banda hiritarra
USE maiztasun-banda(3226)
banda zabaleko transmisio-sarea
USE datuak transmititzeko sarea(3226)
bapesteko informazioa
USE bapestekotasuna(3231)
bapestekotasuna (3231)
bateragarritasun informatikoa
USE sistemen interkonexioa(3236)
batxiler-titulua
USE ikasketa-titulua(3216)
batxilergoa
USE ikasketa-titulua(3216)
batxilergoko institutua
USE bigarren irakaskuntza(3211)
beka
USE ikasteko diru-esleipena(3216)
bereizmen handiko telebista (3226)
2007-02-05

berreskolaratzea (3216)
berriemailea
USE komunikazioaren arloko lanbidea(3226)
berrikuntza pedagogikoa
USE pedagogia berria(3206)
berripapera
USE egunkaria(3221)
bibliografia (3221)
bibliotekonomia
USE dokumentazioa(3221)
bide-hezkuntza
USE gizarte-hezkuntza(3211)
bideo-diskoa (3226)
bideo-komunikazioa (3226)
bideo-monitorea
USE pantaila(3236)
bideo-pantaila
USE pantaila(3236)
bideo-zaintza (3226)
bideofonoa
USE bideo-komunikazioa(3226)
bideografia hedatua
USE teletestua(3226)
bideografia interaktiboa
USE bideotex interaktiboa(3226)
bideokamera
USE grabagailua(3226)
bideokasetea (3226)
bideokonferentzia
USE bideo-komunikazioa(3226)
bideoteka (3221)
bideotex interaktiboa (3226)
bideotexa (3226)
bideozinta
USE bideokasetea(3226)
bigarren hezkuntzako eskola
USE bigarren irakaskuntza(3211)
bigarren hezkuntzako ikastetxea
USE bigarren irakaskuntza(3211)
bigarren hezkuntzaren ondoko irakaskuntza
USE goi-mailako irakaskuntza(3211)
bigarren irakaskuntza (3211)
bigarren irakaskuntzako institutua
USE bigarren irakaskuntza(3211)
bilaketa dokumentala (3221)
bilaketa-tresna (3226)
Bildschirmtext
USE bideotex interaktiboa(3226)
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biografia (3221)
birus informatikoa (3236)
bistaratze-monitorea
USE pantaila(3236)
bistaratze-pantaila
USE pantaila(3236)
bokabularioa
USE hiztegia(3221)
bulda pontifikala
USE akta pontifikala(3221)
burotika
USE ofimatika(3236)
CB banda
USE maiztasun-banda(3226)
CD
USE diskoa(3226)
CD-irakurgailua
USE disko-irakurgailua(3236)
CD-ROM
USE euskarri optikoa(3226)
CEEFAX
USE teletestua(3226)
datu babestuak
USE datuen babesa(3236)
datu pertsonalak (3236)
datu-analisia
USE informazioaren analisia(3221)
datu-bankua
USE datu-basea(3236)
datu-basea (3236)
datu-baseak banatzeko zentroa (3236)
datu-baseak kudeatzeko sistema (3236)
datu-baseen banatzailea
USE datu-baseak banatzeko zentroa(3236)
datu-bilketa (3236)
datu-fluxua
USE datu-transmisioa(3226)
datu-grabazioa
USE datuak erregistratzea(3236)
datu-prozesatzea
USE dokumentuen kudeaketa elektronikoa(3221)
datu-sartzea
USE datuak erregistratzea(3236)
datu-transmisioa (3226)
datu-tratamendu elektronikoa
USE datu-tratamendua(3236)
datu-tratamendua (3236)
datuak erregistratzea (3236)
2007-02-05

datuak memorian sartzea (3236)
datuak transmititzeko sarea (3226)
datuen babesa (3236)
datuen jakinarazpena (3236)
datuen kudeaketa elektronikoa
USE dokumentuen kudeaketa elektronikoa(3221)
DBH
USE bigarren irakaskuntza(3211)
delitu informatikoa
USE kriminalitate informatikoa(3236)
derrigorrezko bigarren hezkuntza
USE bigarren irakaskuntza(3211)
desinformazioa (3226)
deskribatzailea
USE agirien indexazioa(3221)
digitalizazioa (3221)
diploma
USE ikasketa-titulua(3216)
diplomak ezagutzea
USE tituluak ezagutzea(3206)
diplomen baliokidetasuna
USE tituluen baliokidetasuna(3206)
diplomen baliozkotzea
USE tituluak ezagutzea(3206)
direktorioa
USE errepertorioa(3221)
diskete-irakurgailua
USE disko-irakurgailua(3236)
diskete-unitatea
USE disko-irakurgailua(3236)
disketea
USE euskarri magnetikoa(3226)
disko magnetikoa
USE euskarri magnetikoa(3226)
disko optiko digitala
USE euskarri optikoa(3226)
disko optikoa
USE euskarri optikoa(3226)
disko trinkoa
USE diskoa(3226)
disko-irakurgailua (3236)
disko-jogailua
USE soinua erreproduzitzeko aparatua(3226)
diskoa (3226)
diskoteka (3221)
doako irakaskuntza (3211)
doktore-titulua
USE ikasketa-titulua(3216)
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USE adimen artifiziala(3231)
erabilerari buruzko eskuliburua
USE gidaliburua(3221)
erabiltzailearen eskuliburua
USE gidaliburua(3221)
erabiltzailearen gida
USE gidaliburua(3221)
erabiltzaileei laguntzeko zentroa
USE erabiltzaileentzako laguntza(3236)

doktoretza
USE ikasketa-titulua(3216)
dokumentazio automatizatua
USE informatika dokumentala(3236)
dokumentazio informatizatua
USE informatika dokumentala(3236)
dokumentazio teknikoa
USE dokumentazioa(3221)
dokumentazio zientifikoa
USE dokumentazioa(3221)

dokumentazio-sistema (3221)
dokumentazio-zentroa (3221)
dokumentazio-zerbitzua
USE dokumentazio-zentroa(3221)
dokumentazioa (3221)
dokumentuen kudeaketa elektronikoa (3221)
downloading-a
USE telekarga(3236)
DVD-bideoa
USE bideo-diskoa(3226)
DVD-ROM
USE euskarri optikoa(3226)
EB Aldizkari Ofiziala (3221)
EE Aldizkari Ofiziala
USE EB Aldizkari Ofiziala(3221)
egunkaria (3221)
ekipamendu didaktikoa
USE irakaskuntzako materiala(3216)
ekipamendu informatikoa (3236)
elkarren diplomak ezagutzea
USE tituluak ezagutzea(3206)
elkarreragina (3236)
emakumeen hezkuntza
USE helduen hezkuntza(3206)
emakumeen prestakuntza
USE helduen hezkuntza(3206)
emankizunak emateko askatasun
USE programen joan-etorri askea(3226)
emankizunak hartzeko askatasuna
USE programen joan-etorri askea(3226)
enkriptatzea
USE kriptografia(3236)
enpresa-kudeaketaren irakaskuntza
USE kudeatzaileen prestakuntza(3211)
entziklika
USE akta pontifikala(3221)
entziklopedia (3221)
erabakitzeko laguntza
2007-02-05

erabiltzaileentzako laguntza (3236)
erabiltzaileentzako laguntza teknikoa
USE erabiltzaileentzako laguntza(3236)
erakundearen oroitidazkia
USE jarduerari buruzko txostena(3221)
erantzuteko eskubidea
USE informazio-zuzenbidea(3231)
ereduzko kasuen analisia
USE kasuen azterketa(3221)
ereduzko kasuen azterketa
USE kasuen azterketa(3221)
Erkidegoaren aldizkaria
USE Erkidegoaren argitalpena(3221)
Erkidegoaren argitalpena (3221)
Erkidegoaren programa eleaniztuna
USE Europako telebista(3226)
Erkidegoaren telebista-produkzioa
USE Europako telebista(3226)
erlaziozko SGBD
USE datu-baseak kudeatzeko sistema(3236)
errealitate birtuala (3236)
erreferentzia-obra (3221)
errepertorioa (3221)
erreprografia
USE kopiagintza(3231)
esataria
USE komunikazioaren arloko lanbidea(3226)
eskanerra (3236)
eskola
USE ikastetxea(3211)
eskola askea
USE irakaskuntza pribatua(3211)
eskola bertan behera uztea
USE eskola-uztea(3206)
eskola esperimentala
USE pedagogia berria(3206)
eskola irekia
USE pedagogia berria(3206)
eskola nagusia
USE goi-mailako irakaskuntza(3211)

http://www.bizkaia.net/eurovoc

15/27

Eurovoc-Euskaraz

Eskola Nazionala (3211)
eskola pilotua
USE pedagogia berria(3206)
eskola politeknikoa
USE goi-mailako irakaskuntza(3211)
eskola pribatua
USE irakaskuntza pribatua(3211)
eskola publikoa
USE irakaskuntza publikoa(3211)
eskola-absentismoa
USE ikasleen presentzia(3216)
eskola-administrazioa
USE irakaskuntzaren administrazioa(3216)
eskola-barnetegia (3211)
eskola-betebeharra
USE nahitaezko irakaskuntza(3211)
eskola-bizitza (3216)
eskola-egutegia (3216)
eskola-emaitza (3216)
eskola-errekuperazioa
USE eskolako atzerapena(3216)
eskola-garraioa (3216)
eskola-gastuak (3216)
eskola-graduatua
USE ikasketa-titulua(3216)
eskola-graduduna
USE ikasketa-titulua(3216)
eskola-ikuskapena (3216)
eskola-ingurunea (3216)
eskola-irratia
USE urrutiko irakaskuntza(3206)
eskola-jangela (3216)
eskola-kontseilua
USE irakaskuntzaren administrazioa(3216)
eskola-laguntza
USE eskolako atzerapena(3216)
eskola-lana (3216)
eskola-legeria (3206)
eskola-liburua
USE ikasliburua(3216)
eskola-mapa (3216)
eskola-materiala
USE irakaskuntzako materiala(3216)
eskola-mugikortasuna (3216)
eskola-orduen banaketa
USE eskola-egutegia(3216)
eskola-orientazioa (3216)
2007-02-05

eskola-populazioa
USE ikasleria(3216)
eskola-porrota
USE eskolako atzerapena(3216)
eskola-programa
USE irakaskuntzako programa(3216)
eskola-sarea
USE eskola-mapa(3216)
eskola-sistema
USE irakaskuntza-sistema(3216)

eskola-trukea (3206)
eskola-umea (3216)
eskola-uztea (3206)
eskola-zentroa
USE ikastetxea(3211)
eskola-ziurtagiria
USE ikasketa-titulua(3216)
eskolako atzerapena (3216)
eskolaldia
USE ikasketen iraupena(3206)
eskolaldia luzatzea
USE ikasketen iraupena(3206)
eskolara agertzea
USE ikasleen presentzia(3216)
eskolara egokitzea (3216)
eskolara ez agertzea
USE ikasleen presentzia(3216)
eskolarako adina (3216)
eskolarako diru-esleipena
USE ikasteko diru-esleipena(3216)
eskolaren eta industriaren arteko harremanak
(3216)
eskolaren eta lanbide-jardueraren arteko
harremanak (3216)
eskolatzea (3206)
eskolatzerik eza
USE nahitaezko irakaskuntza(3211)
eskolaurrea
USE haur-eskola(3211)
eskolaurreko hezkuntza (3211)
eskuizkribua (3221)
eskuko ordenagailua
USE mikroordenagailua(3236)
eskuko telefonoa
USE telefonoa(3226)
espainiar ikastetxea
USE atzerrian ezarritako eskola(3211)
estatu-sekretua (3231)
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Estatuko Aldizkari Ofiziala
USE aldizkari ofiziala(3221)

estraneta (3226)
estrategia ekonomikoa (3231)
eten digitala
USE atzerapen digitala [V4.2](3231)
etengabeko ebaluazioa
USE ezagueren ebaluazioa(3216)
etengabeko hezkuntza (3206)
etengabeko prestakuntza
USE etengabeko hezkuntza(3206)
etxeko informatika (3236)
etxeko ordenagailua
USE etxeko informatika(3236)
etxez etxeko hezkuntza (3206)
Euronet
USE datuak transmititzeko sarea(3226)
Europako batxilergoa
USE ikasketa-titulua(3216)
Europako ikus-entzunezkoen esparrua (3226)
Europako telebista (3226)
Europako telebista-programa
USE Europako telebista(3226)
Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala
USE EB Aldizkari Ofiziala(3221)
europar eskola (3211)
Eurydice (3206)
euskarri grabatua (3226)
euskarri magnetikoa (3226)
euskarri optikoa (3226)
ezagueren ebaluazioa (3216)
ezagueren kontrola
USE ezagueren ebaluazioa(3216)
eztabaida-lekua
USE eztabaidagunea(3226)
eztabaidagunea (3226)
faksimilea
USE telefaxa(3226)
familia-informatika
USE etxeko informatika(3236)
faxa
USE telefaxa(3226)
filmen banaketa
USE zinemaren industria(3226)
formularioa (3221)
fotokonposizioa
USE inprimaketa(3226)
2007-02-05

funtsezko irakaskuntza
USE oinarrizko hezkuntza(3211)
gai gordea
USE estatu-sekretua(3231)
gai sailkatua
USE estatu-sekretua(3231)
gaiaren izenburua
USE sailkapena(3221)
gaikuntza teknikoa
USE irakaskuntza teknikoa(3211)

gazteen liburutegia (3221)
GED
USE dokumentuen kudeaketa elektronikoa(3221)
gidaliburua (3221)
gizarte-hezkuntza (3211)
goi-eskola
USE goi-mailako irakaskuntza(3211)
goi-eskola teknikoa
USE goi-mailako irakaskuntza(3211)
goi-mailako irakaskuntza (3211)
goi-mailako irakaskuntzako institutua
USE goi-mailako irakaskuntza(3211)
goi-mailako lengoaia
USE programazio-hizkuntza(3236)
gor-mutuentzako ikastetxea
USE hezkuntza berezia(3211)
gorputz-hezkuntza (3211)
grabagailua (3226)
grabazioa
USE euskarri grabatua(3226)
grabazioaren euskarria (3226)
graduen baliokidetasuna
USE tituluen baliokidetasuna(3206)
grafikoen tratamendua
USE datu-tratamendua(3236)
GSM
USE telefono mugikorra(3226)
gurasoen hezkuntza
USE helduen hezkuntza(3206)
gutun ziurtatuen tarifa
USE posta-tarifa(3226)
gutun-liburua
USE gutuneria(3221)
gutuna
USE gutuneria(3221)
gutuneria (3221)
handitze-txartela (3236)
hardware-a
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USE ekipamendu informatikoa(3236)
hargailua
USE haririk gabeko telekomunikazioa(3226)
haririk gabeko telekomunikazioa
USE haririk gabeko telekomunikazioa(3226)

haririk gabeko telekomunikazioa (3226)
harreman publikoak (3226)
haur ezinduentzako ikastetxea
USE hezkuntza berezia(3211)
haur gorrentzako ikastetxea
USE hezkuntza berezia(3211)
haur-eskola (3211)
haur-hezkuntza
USE eskolaurreko hezkuntza(3211)
haur-irakaskuntza
USE eskolaurreko hezkuntza(3211)
haustura digitala
USE atzerapen digitala [V4.2](3231)
hautaproba
USE ikasleen aukeraketa(3206)
helduen etengabeko hezkuntza
USE etengabeko hezkuntza(3206)
helduen hezkuntza (3206)
helduen hezkuntzako ikastetxea
USE irakaskuntza irekia(3211)
helduen prestakuntza
USE helduen hezkuntza(3206)
help desk-a
USE erabiltzaileentzako laguntza(3236)
hemeroteka
USE liburutegia(3221)
herri-hizkuntza
USE ama-hizkuntza(3211)
heziketa zibikoa
USE gizarte-hezkuntza(3211)
hezitzailea
USE irakasleak(3216)
hezkuntza (3206)
hezkuntza askea
USE hezkuntza ez-formala(3206)
hezkuntza berezia (3211)
hezkuntza ez-formala (3206)
hezkuntza ez-ofiziala
USE hezkuntza ez-formala(3206)
hezkuntza konparatua (3206)
hezkuntza nazionala
USE hezkuntza-politika(3206)
hezkuntza politikoa
2007-02-05

USE gizarte-hezkuntza(3211)

hezkuntza-aurrekontua (3206)
hezkuntza-gastuak
USE hezkuntzaren kostua(3206)
hezkuntza-irratia
USE urrutiko irakaskuntza(3206)
hezkuntza-maila
USE irakaskuntza-maila(3211)
hezkuntza-plangintza (3206)
hezkuntza-politika (3206)
hezkuntza-programa
USE irakaskuntzako programa(3216)
hezkuntza-sistema
USE irakaskuntza-sistema(3216)
hezkuntza-sorospena
USE ikasteko diru-esleipena(3216)
hezkuntza-telebista
USE urrutiko irakaskuntza(3206)
hezkuntzako estatistika (3206)
hezkuntzarako irispidea (3206)
hezkuntzaren demokratizazioa (3206)
hezkuntzaren edukia
USE irakaskuntzako programa(3216)
hezkuntzaren erreforma
USE irakaskuntzaren erreforma(3216)
hezkuntzaren kalitatea
USE irakaskuntzaren kalitatea(3206)
hezkuntzaren kostua (3206)
hezkuntzaren teoria
USE metodo pedagogikoa(3206)
hipermedia (3236)
hipertestua (3236)
historiala
USE aipamen historikoa(3221)
hitzaldia (3221)
hizkuntza-prestakuntza
USE hizkuntzen irakaskuntza(3211)
hizkuntzen irakaskuntza (3211)
hiztegi eleaniztuna (3221)
hiztegia (3221)
Ibertex
USE bideotex interaktiboa(3226)
igorgailua
USE haririk gabeko telekomunikazioa(3226)
igorpen interaktiboa
USE datu-transmisioa(3226)
igorpen-tarifa
USE komunikazioen tarifa(3226)
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ikasketa-gastuak
USE eskola-gastuak(3216)

ikasketa-titulua (3216)
ikasketa-ziurtagiria
USE ikasketa-titulua(3216)
ikasketak bertan behera uztea
USE eskola-uztea(3206)
ikasketak etetea
USE eskola-uztea(3206)
ikasketak ezagutzea (3206)
ikasketak luzatzea
USE ikasketen iraupena(3206)
ikasketen baliozkotzea
USE ikasketak ezagutzea(3206)
ikasketen iraupena (3206)
ikaskuntza (3216)
ikasle-egoitza (3216)
ikasle-kopurua
USE ikasleria(3216)
ikasle-trukea
USE eskola-trukea(3206)
ikaslea (3216)
ikasleen arteko trukea
USE eskola-trukea(3206)
ikasleen aukeraketa (3206)
ikasleen lana
USE eskola-lana(3216)
ikasleen mugikortasuna
USE eskola-mugikortasuna(3216)
ikasleen presentzia (3216)
ikasleria (3216)
ikasliburua (3216)
ikasmateriala
USE irakaskuntzako materiala(3216)
ikastarora joatea
USE ikasleen presentzia(3216)
ikastegia
USE ikastetxea(3211)
ikasteko diru-esleipena (3216)
ikasteko diru-laguntza
USE ikasteko diru-esleipena(3216)
ikasteko laguntza
USE ikasteko diru-esleipena(3216)
ikasteko mailegua
USE ikasteko diru-esleipena(3216)
ikasteko material informatizatua
USE software didaktikoa(3216)
ikastetxe pilotua
2007-02-05

USE pedagogia berria(3206)

ikastetxea (3211)
ikerketa dokumentala
USE bilaketa dokumentala(3221)
ikerketa pedagogikoa
USE pedagogia berria(3206)
ikerketari buruzko txostena (3221)
ikertzeko beka
USE ikasteko diru-esleipena(3216)
ikus-entzunezko agiria (3221)
ikus-entzunezko koprodukzioa (3226)
ikus-entzunezko materiala (3226)
ikus-entzunezko programa (3226)
ikus-entzunezkoen ekoizpena (3226)
ikus-entzunezkoen industria (3226)
ikus-entzunezkoen pirateria (3226)
ikus-entzunezkoen politika (3226)
ikus-entzunezkoen sektorea
USE ikus-entzunezkoen industria(3226)
industria grafikoa
USE inprimaketa(3226)
infobidea
USE informazioaren autobidea(3231)
infogunea
USE erabiltzaileentzako laguntza(3236)
informatika (3236)
informatika aplikatua (3236)
informatika dokumentala (3236)
informatika industriala (3236)
informatika juridikoa (3236)
informatika-erabiltzailea (3236)
informatika-zentroa
USE kalkulu-zentroa(3236)
informatika-zuzenbidea (3236)
informatikako euskarri fisikoa
USE ekipamendu informatikoa(3236)
informatikako euskarri logikoa
USE software-a(3236)
informatikako lanbidea (3236)
informatikako materiala
USE ekipamendu informatikoa(3236)
informatikako osagai fisikoa
USE ekipamendu informatikoa(3236)
informatikako programa
USE software-a(3236)
informatikako programazioa
USE software-a(3236)
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informatikaren aplikazioa
USE informatizazioa(3236)

informatikaren eragina (3236)
informatikaren industria (3236)
informatikaria
USE informatikako lanbidea(3236)
informatizazioa (3236)
informazio deszentralizatua
USE informazioaren zentralizazioa(3231)
informazio sailkatua
USE estatu-sekretua(3231)
informazio teknikoa
USE informazioa(3231)
informazio zentralizatua
USE informazioaren zentralizazioa(3231)
informazio-bidea
USE informazioa(3231)
informazio-bulegoa (3221)
informazio-erabiltzailea (3221)
informazio-gida
USE gidaliburua(3221)
informazio-iturria (3231)
informazio-kontsulta (3231)
informazio-politika (3231)
informazio-sarea (3231)
informazio-sistema (3231)
informazio-sistema automatizatua
USE informazio-sistema(3231)
informazio-transferentzia
USE informazio-trukea(3231)
informazio-trukea (3231)
informazio-zuzenbidea (3231)
informazioa (3231)
informazioaren analisia (3221)
informazioaren arloko lanbidea (3231)
informazioaren autobidea (3231)
informazioaren deszentralizazioa
USE informazioaren zentralizazioa(3231)
informazioaren euskarria (3231)
informazioaren gizartea (3231)
informazioaren industria (3231)
informazioaren monopolioa (3226)
informazioaren teknologia (3226)
informazioaren tratamendua (3231)
informazioaren zabalkunde selektiboa (3221)
informazioaren zabalkundea (3221)
2007-02-05

informazioaren zentralizazioa (3231)
informazioaren zirkulazioa
USE informaziorako irispidea(3231)
informaziorako irispidea (3231)
inkunablea (3221)
inprimagailua (3236)
inprimaketa (3226)
inprimakia
USE formularioa(3221)
internauta (3226)
Internet (3226)
Internet gunea (3226)
Interneteko domeinu-izena
USE Interneteko helbidea [V4.2](3226)
Interneteko gunea
USE Interneteko helbidea [V4.2](3226)
Interneteko helbidea [V4.2] (3226)
Interneteko orria
USE Interneteko helbidea [V4.2](3226)
Interneteko sarbide-hornitzailea (3226)
interpretazioa (3231)
interpretea
USE informazioaren arloko lanbidea(3231)
intraneta (3226)
iragarki-ohola
USE jendaurreko iragarkia(3231)
iragarkiak jendaurrean jartzea
USE jendaurreko iragarkia(3231)
irakasgaia
USE irakaskuntzako programa(3216)
irakaskuntza (3211)
irakaskuntza automatizatua (3206)
irakaskuntza berezia
USE hezkuntza berezia(3211)
irakaskuntza ertaina
USE bigarren irakaskuntza(3211)
irakaskuntza ertaineko institutua
USE bigarren irakaskuntza(3211)
irakaskuntza irekia (3211)
irakaskuntza konfesionala (3211)
irakaskuntza laikoa (3211)
irakaskuntza orokorra (3211)
irakaskuntza paramedikoa (3211)
irakaskuntza pribatua (3211)
irakaskuntza programatua
USE irakaskuntza automatizatua(3206)
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irakaskuntza publikoa (3211)
irakaskuntza teknikoa (3211)
irakaskuntza xedeaniztuna
USE jakintza-alor anitzeko irakaskuntza(3211)
irakaskuntza zibikoa
USE gizarte-hezkuntza(3211)
irakaskuntza-maila (3211)
irakaskuntza-sistema (3216)
irakaskuntza/industria harremanak
USE eskolaren eta industriaren arteko
harremanak(3216)
irakaskuntzako baliabidea
USE irakaskuntzako materiala(3216)
irakaskuntzako langileen prestakuntza
USE irakasleen prestakuntza(3211)
irakaskuntzako materiala (3216)
irakaskuntzako programa (3216)
irakaskuntzaren administrazioa (3216)
irakaskuntzaren antolaketa (3216)
irakaskuntzaren erreforma (3216)
irakaskuntzaren eta lanbide-jardueraren arteko
harremanak
USE eskolaren eta lanbide-jardueraren arteko
harremanak(3216)
irakaskuntzaren kalitatea (3206)
irakasle-trukea
USE eskola-trukea(3206)
irakaslea
USE irakasleak(3216)
irakasleak (3216)
irakasleen prestakuntza (3211)
irakurketa optikoa
USE karaktere-irakurgailu optikoa(3221)
irrati igorgailu-hargailua
USE irrati-aparatua(3226)
irrati komertziala
USE merkataritzako komunikabidea(3226)
irrati librea
USE toki-komunikabidea(3226)
irrati pribatua
USE komunikabide pribatua(3226)
irrati-aparatua (3226)
irrati-emanaldia
USE irratia(3226)
irrati-hargailua
USE irrati-aparatua(3226)
irrati-igorgailua
USE irrati-aparatua(3226)
2007-02-05

irrati-maiztasuna
USE maiztasun-banda(3226)
irrati-programa
USE ikus-entzunezko programa(3226)
irrati-telefonoa
USE haririk gabeko telekomunikazioa(3226)

irratia (3226)
irudi grafikoa (3221)
itzulpen automatikoa (3231)
itzulpen-hiztegia
USE hiztegi eleaniztuna(3221)
itzulpena (3231)
itzultzailea
USE informazioaren arloko lanbidea(3231)
jakintza-alor anitzeko irakaskuntza (3211)
jarduerari buruzko txostena (3221)
jarraibideen eskuliburua
USE gidaliburua(3221)
jendaurreko adierazpena (3221)
jendaurreko iragarkia (3231)
kable bidezko telebista
USE telebanaketa(3226)
kable koaxiala
USE telekomunikazioetako materiala(3226)
kalkulu zientifikoa (3236)
kalkulu-orria (3236)
kalkulu-zentroa (3236)
kanal banalizatuen banda
USE maiztasun-banda(3226)
karaktere-ezagutze optikoa
USE karaktere-irakurgailu optikoa(3221)
karaktere-irakurgailu optikoa (3221)
kasete erabiligabea
USE euskarri magnetikoa(3226)
kasu praktikoaren azterketa
USE kasuen azterketa(3221)
kasu zehatzen azterketa
USE kasuen azterketa(3221)
kasuen azterketa (3221)
katalogatzeko arauak
USE katalogazioa(3221)
katalogazioa (3221)
katalogoa (3221)
katedraduna
USE irakasleak(3216)
kazetaria
USE komunikazioaren arloko lanbidea(3226)
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kazetaritza
USE prentsa(3226)
kazetaritza zientifikoa
USE zientzia-argitalpena(3226)

kazetaritzako enpresa (3226)
kodetzea (3236)
kodizea
USE eskuizkribua(3221)
komikia
USE irudi grafikoa(3221)
komunikabide pribatua (3226)
komunikabidea (3226)
komunikabideen aniztasuna (3226)
komunikazio-arloko profesionala
USE komunikazioaren arloko lanbidea(3226)
komunikazio-politika (3226)
komunikazio-satelitea
USE satelite bidezko komunikazioa(3226)
komunikazio-sistema (3226)
komunikazio-txartela
USE handitze-txartela(3236)
komunikazioa
USE komunikazio-politika(3226)
komunikazioaren arloko lanbidea (3226)
komunikazioaren industria (3226)
komunikazioaren kontrola (3226)
komunikazioaren teknologia
USE informazioaren teknologia(3226)
komunikazioen garapena
USE komunikazio-politika(3226)
komunikazioen tarifa (3226)
komunikazioetarako Europako satelitea
USE satelite bidezko komunikazioa(3226)
komunikazioetarako tarifa-ezarpena
USE komunikazioen tarifa(3226)
kongresua
USE kongresuko akta(3221)
kongresuko akta (3221)
kongresuko txostena
USE kongresuko akta(3221)
kongresurako komunikazioa
USE kongresuko akta(3221)
konparazio-azterlana (3221)
konputagailu elektronikoa
USE ordenagailua(3236)
konputagailu pertsonala
USE mikroordenagailua(3236)
kopiagintza (3231)
2007-02-05

kriminalitate informatikoa (3236)
kriptografia (3236)
kristal likidozko pantaila
USE pantaila(3236)
kronologia
USE aipamen historikoa(3221)
kudeaketako informatika (3236)
kudeatzaileen prestakuntza (3211)
laburduren hiztegia (3221)
laburpen historikoa
USE aipamen historikoa(3221)
laburpena (3221)
laburpenen buletina
USE bibliografia(3221)
LAN
USE sare lokala(3236)
lanbide-eskola
USE lanbide-irakaskuntza(3211)
lanbide-heziketako beka
USE ikasteko diru-esleipena(3216)
lanbide-heziketako institutua
USE bigarren irakaskuntza(3211)
lanbide-irakaskuntza (3211)
lanbide-orientazioa (3216)
langileen hezkuntza
USE helduen hezkuntza(3206)
laser inprimagailua
USE inprimagailua(3236)
laser platina
USE soinua erreproduzitzeko aparatua(3226)
lege-iruzkina (3221)
lege-testu bati buruzko iruzkina
USE lege-iruzkina(3221)
legezko gordailua (3226)
lehen eskola
USE lehen irakaskuntza(3211)
lehen irakaskuntza (3211)
lehiatzeko estrategia
USE estrategia ekonomikoa(3231)
lexikoa
USE hiztegia(3221)
liburu-denda (3226)
liburua
USE liburugintza(3226)
liburuak eskuratzea
USE agiriak eskuratzea(3221)
liburugintza (3226)
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liburutegi birtuala (3221)
liburutegi publikoa (3221)
liburutegi zientifikoa (3221)
liburutegia (3221)
liburuzaina
USE informazioaren arloko lanbidea(3231)
lineako informazio-sistema
USE informazio-sistema(3231)
literatura grisa (3221)
lizentzia
USE ikasketa-titulua(3216)
lizentziadun-titulua
USE ikasketa-titulua(3216)
ludoteka (3221)
magnetofonoa
USE grabagailua(3226)
magnetoskopioa
USE grabagailua(3226)
mahai-ingurua
USE kongresuko akta(3221)
maisu-maistrak
USE irakasleak(3216)
maiztasun-banda (3226)
makina-lengoaia
USE programazio-hizkuntza(3236)
manifestua (3221)
mapa
USE atlasa(3221)
masa-komunikabidea (3226)
masa-komunikazioa (3226)
masen hezkuntza (3206)
mass media
USE masa-komunikabidea(3226)
material bibliografikoa eskuratzea
USE agiriak eskuratzea(3221)
matrikula-eskubideak
USE eskola-gastuak(3216)
mediateka (3221)
medikuen prestakuntza
USE medikuntzako irakaskuntza(3211)
medikuntzako informatika (3236)
medikuntzako irakaskuntza (3211)
memoranduma
USE txostena(3221)
merkataritzako irakaskuntza (3211)
merkataritzako komunikabidea (3226)
metodo pedagogikoa (3206)
2007-02-05

mezu elektronikoa
USE posta elektronikoa(3226)
mikroargazkia
USE mikroforma(3221)
mikrofilma
USE mikroforma(3221)
mikrofitxa
USE mikroforma(3221)

mikroforma (3221)
mikrokopia
USE mikroforma(3221)
mikroordenagailua (3236)
miniordenagailua
USE ordenagailua(3236)
Minitel
USE bideotex interaktiboa(3226)
modema (3226)
moderatzailea
USE komunikazioaren arloko lanbidea(3226)
monografia (3221)
mugaz gaindiko datu-jarioa (3226)
multimedia (3236)
nabigatzailea
USE nabigazio-programa(3226)
nabigazio-programa (3226)
nahitaezko eskolatzea
USE nahitaezko irakaskuntza(3211)
nahitaezko irakaskuntza (3211)
nazio-bibliografia
USE bibliografia(3221)
nazio-liburutegia (3221)
nazioarteko eskola (3211)
nekazaritzako irakaskuntza (3211)
nekazaritzako prestakuntza
USE nekazaritzako irakaskuntza(3211)
nekazaritzarako gaikuntza
USE nekazaritzako irakaskuntza(3211)
numerus clausus-a
USE ikasleen aukeraketa(3206)
obra irudiduna
USE irudi grafikoa(3221)
OCR
USE karaktere-irakurgailu optikoa(3221)
offset-a
USE inprimaketa(3226)
ofimatika (3236)
OHO
USE lehen irakaskuntza(3211)
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oinarrizko hezkuntza (3211)
oinarrizko hezkuntza orokorra
USE lehen irakaskuntza(3211)
oinarrizko irakaskuntza
USE lehen irakaskuntza(3211)
operadorea
USE informatikako lanbidea(3236)
ordainpeko kanala
USE ordainpeko telebista(3226)
ordainpeko telebista (3226)
ordenagailu bidezko irakaskuntza
USE irakaskuntza automatizatua(3206)
ordenagailu didaktikoa
USE software didaktikoa(3216)
ordenagailu pertsonala
USE mikroordenagailua(3236)
ordenagailu-programa
USE software-a(3236)
ordenagailu-programa didaktikoa
USE software didaktikoa(3216)
ordenagailu-sarea
USE sare informatikoa(3236)
ordenagailua (3236)
ordenagailuz lagundutako argitalpena (3236)
ordenagailuz lagundutako diseinua (3236)
ordenagailuz lagundutako fabrikazioa (3236)
ordenagailuz lagundutako irakaskuntza
USE irakaskuntza automatizatua(3206)
orientazio pedagogikoa
USE eskola-orientazioa(3216)
osabidezko hezkuntza
USE hezkuntza berezia(3211)
osasun-hezkuntza (3211)
osasunari buruzko hezkuntza
USE osasun-hezkuntza(3211)
OSI
USE sistemen interkonexioa(3236)
pantaila (3236)
pantaila elektronikoa
USE pantaila(3236)
parlamentu-agiria (3221)
parlamentu-lanak
USE parlamentu-agiria(3221)
Parlamentuaren Aldizkari Ofiziala
USE parlamentu-agiria(3221)
Parlamentuko liburutegia (3221)
pedagogia
USE metodo pedagogikoa(3206)
2007-02-05

pedagogia berria (3206)
periferikoa
USE unitate periferikoa(3236)
pirateria informatikoa (3236)
planoa (3221)
posta
USE posta-zerbitzua(3226)
posta bidezko ikastaroa
USE urrutiko irakaskuntza(3206)
posta bidezko irakaskuntza
USE urrutiko irakaskuntza(3206)
posta elektronikoa (3226)
posta eta telekomunikazioak (3226)
posta-bulegoa
USE posta-zerbitzua(3226)
posta-frankeoa
USE posta-tarifa(3226)
posta-frankizia
USE posta-tarifa(3226)
posta-paketea
USE posta-zerbitzua(3226)
posta-tarifa (3226)
posta-zerbitzua (3226)
postazko igorpena
USE posta-zerbitzua(3226)
postetxea
USE posta-zerbitzua(3226)
prentsa (3226)
prentsa politikoa (3226)
prentsa zientifikoa
USE zientzia-argitalpena(3226)
prentsa-agentzia (3226)
prentsa-agiria (3221)
prentsa-zuzenbidea
USE informazio-zuzenbidea(3231)
prentsarako adierazpena
USE prentsa-agiria(3221)
prentsarako mezua
USE prentsa-agiria(3221)
prestakuntza medikoa
USE medikuntzako irakaskuntza(3211)
prestakuntza pedagogikoa
USE irakasleen prestakuntza(3211)
prestakuntza teknikoa
USE irakaskuntza teknikoa(3211)
prestakuntza zientifikoa
USE zientzien irakaskuntza(3211)
prestakuntza-programa
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USE irakaskuntzako programa(3216)
Prestel
USE bideotex interaktiboa(3226)
programatzailea
USE informatikako lanbidea(3236)

sistema irekien interkonexioa
USE sistemen interkonexioa(3236)

programazio-hizkuntza (3236)
programen industria (3226)
programen joan-etorri askea (3226)
radar-pantaila
USE pantaila(3236)
robotika (3236)
saiakuntza pedagogikoa
USE pedagogia berria(3206)
Sailkapen Hamartar Unibertsala
USE sailkapena(3221)
sailkapena (3221)
sakelako telefonoa
USE telefonoa(3226)
sare informatikoa (3236)
sare lokala (3236)
sare-zerbitzaria (3236)
sarrera-proba
USE azterketa(3216)
satelite bidezko komunikazioa (3226)
satelitezko komunikazioa
USE satelite bidezko komunikazioa(3226)
segurtasun informatikoa
USE datuen babesa(3236)
sekretu ofiziala
USE estatu-sekretua(3231)
sexu-hezkuntza (3211)
SGBD
USE datu-baseak kudeatzeko sistema(3236)
SGBD hierarkikoa
USE datu-baseak kudeatzeko sistema(3236)
SHU
USE sailkapena(3221)
siglen hiztegia
USE laburduren hiztegia(3221)
sinopsia
USE laburpena(3221)
sinposioa
USE kongresuko akta(3221)
sintesizko irudia (3236)
sistema aditua
USE adimen artifiziala(3231)
sistema eragilea (3236)
sistema informatikoa (3236)
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sistemen interkonexioa (3236)
sistemetako teknikaria
USE informatikako lanbidea(3236)
software didaktikoa (3216)
software-a (3236)
software-aren industria
USE software-a(3236)
software-aren legez aurkako kopia
USE pirateria informatikoa(3236)
soinu-txartela
USE handitze-txartela(3236)
soinua erreproduzitzeko aparatua (3226)
solasaldia
USE kongresuko akta(3221)
supergaituentzako hezkuntza
USE hezkuntza berezia(3211)
telebanaketa (3226)
telebista (3226)
telebista digitala
USE bereizmen handiko telebista(3226)
telebista komertziala
USE merkataritzako komunikabidea(3226)
telebista pribatua
USE komunikabide pribatua(3226)
telebista-aparatua (3226)
telebista-emanaldi eleaniztuna
USE Europako telebista(3226)
telebista-hargailua
USE telebista-aparatua(3226)
telebista-monitorea
USE pantaila(3236)
telebista-pantaila
USE pantaila(3236)
telebista-programa
USE ikus-entzunezko programa(3226)
telebista-tresna
USE telebista-aparatua(3226)
telebistarako koprodukzioa
USE ikus-entzunezko koprodukzioa(3226)
teledetekzioa (3236)
telefaksimilea
USE telefaxa(3226)
telefaxa (3226)
telefonia
USE telefonoa(3226)
telefonia mugikorra
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USE telefonoa(3226)
telefonia zelularra
USE telefonoa(3226)

telefono mugikorra (3226)
telefono-ekipamendua
USE telefonoa(3226)
telefono-etxea
USE telefonoa(3226)
telefono-kablea
USE telekomunikazioetako materiala(3226)
telefono-materiala
USE telefonoa(3226)
telefono-sarea
USE telefonoa(3226)
telefono-zentrala
USE telefonoa(3226)
telefonoa (3226)
telefonogunea
USE telefonoa(3226)
telegrafoa (3226)
teleinformatika
USE telematika(3236)
teleirakaskuntza
USE urrutiko irakaskuntza(3206)
telekarga (3236)
telekomunikazio-kablea
USE telekomunikazioetako materiala(3226)
telekomunikazio-politika (3226)
telekomunikazio-sarea
USE datuak transmititzeko sarea(3226)
telekomunikazio-satelitea
USE satelite bidezko komunikazioa(3226)
telekomunikazioa (3226)
telekomunikazioak arautzea (3226)
telekomunikazioen industria (3226)
telekomunikazioen sektorea
USE telekomunikazioen industria(3226)
telekomunikazioen teknologia
USE telekomunikazioa(3226)
telekomunikazioetako materiala (3226)
telekonferentzia (3226)
telekopia
USE telefaxa(3226)
telematika (3236)
teleprozesu bidezko karga
USE telekarga(3236)
Télétel
USE bideotex interaktiboa(3226)
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teletestua (3226)
teletexa (3226)
teleunibertsitatea
USE urrutiko irakaskuntza(3206)
telexa (3226)
terminal informatikoa (3236)
terminologia (3231)
terminologoa
USE informazioaren arloko lanbidea(3231)
tesaurusa (3221)
tesia (3221)
testu laburtua
USE laburpena(3221)
testu-prozesatzea
USE testu-tratamendua(3236)
testu-tratamendua (3236)
testuen jakinarazpena
USE agiri-hornidura(3221)
testuliburua
USE ikasliburua(3216)
tipografia
USE inprimaketa(3226)
titulu akademikoa
USE ikasketa-titulua(3216)
tituluak ezagutzea (3206)
tituluen baliokidetasuna (3206)
tituluen baliozkotzea
USE tituluak ezagutzea(3206)
toki-komunikabidea (3226)
tokiko irratia
USE toki-komunikabidea(3226)
transliterazioa (3231)
transmisio-sare interaktiboa (3226)
Transpac
USE datu-transmisioa(3226)
turismo-gidaliburua (3221)
txartel grafikoa
USE handitze-txartela(3236)
txostena (3221)
udako unibertsitate-ikastaroa
USE irakaskuntza irekia(3211)
udako unibertsitatea
USE irakaskuntza irekia(3211)
UHUN
USE urrutiko irakaskuntza(3206)
ume-eskola
USE haur-eskola(3211)
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underground literatura
USE literatura grisa(3221)
unibertsitate herritarra
USE irakaskuntza irekia(3211)

unibertsitate ondoko irakaskuntza (3211)
unibertsitate-administrazioa
USE irakaskuntzaren administrazioa(3216)
unibertsitate-diploma
USE ikasketa-titulua(3216)
unibertsitate-egoitza
USE ikasle-egoitza(3216)
unibertsitate-gradua
USE ikasketa-titulua(3216)
unibertsitate-ingurunea
USE eskola-ingurunea(3216)
unibertsitate-institutua
USE unibertsitatea(3211)
unibertsitate-irakaskuntza
USE unibertsitatea(3211)
unibertsitate-prestakuntza
USE unibertsitatea(3211)
unibertsitate-titulua
USE ikasketa-titulua(3216)
unibertsitate/industria harremanak
USE eskolaren eta industriaren arteko
harremanak(3216)
unibertsitatea (3211)
unibertsitatean sartzeko azterketa
USE ikasleen aukeraketa(3206)
unibertsitatearen eta lanbide-jardueraren arteko
harremanak
USE eskolaren eta lanbide-jardueraren arteko
harremanak(3216)
unibertsitateko liburutegia (3221)
unitate periferikoa (3236)
URL
USE Interneteko helbidea [V4.2](3226)
urrutiko batxilergoa
USE urrutiko irakaskuntza(3206)
Urrutiko Batxilergoko Institutu Nazionala
USE urrutiko irakaskuntza(3206)
Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionala
USE urrutiko irakaskuntza(3206)
urrutiko irakaskuntza (3206)
urrutiko unibertsitatea
USE urrutiko irakaskuntza(3206)
urtekari ofiziala
USE urtekaria(3221)
urtekaria (3221)
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urteko txostena
USE jarduerari buruzko txostena(3221)
VDU
USE pantaila(3236)
Viditel
USE bideotex interaktiboa(3226)
Viewdata
USE bideotex interaktiboa(3226)
web gunea
USE Internet gunea(3226)
web orria
USE Internet gunea(3226)
weba
USE Internet(3226)

zabalkunde murriztua (3231)
zabalkunde zientifiko eta teknikoa
USE zientzia-zabalkundea(3231)
zentsura (3226)
zentzatzeko hezkuntza (3211)
ziberbandalismoa
USE kriminalitate informatikoa(3236)
ziberkriminalitatea
USE kriminalitate informatikoa(3236)
zibernauta
USE internauta(3226)
zientzia-argitalpena (3226)
zientzia-informazioa
USE zientzia-argitalpena(3226)
zientzia-zabalkundea (3231)
zientzien irakaskuntza (3211)
zifratzea
USE kriptografia(3236)
zinema-aretoa
USE zinemaren industria(3226)
zinema-ekoizpena (3226)
zinema-filma
USE zinema-ekoizpena(3226)
zinemagintza
USE zinemaren industria(3226)
zinemaren industria (3226)
zinta erabiligabea
USE euskarri magnetikoa(3226)
zinta magnetikoa
USE euskarri magnetikoa(3226)
zitazioa (3221)
zuntz optikoa
USE telekomunikazioetako materiala(3226)
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