
1 

 

 

 

 

BATXILERGOAREN 
ONDOREN, ZER?  
 



BATXILERGOAREN ONDOREN, ZER?  

 

• Goi Mailako Heziketa Zikloak. Ez da 

sarrera froga (selektibitatea) behar. /  

Unibertsitatea. Sarrera froga (selektibitatea) 

behar da.  



HEZKUNTZAREN ORGANIGRAMA 

LAN MUNDUA 

GOI MAILAKO ZIKLOAK (LH) 

ERDI MAILAKO ZIKLOAK (LH) 

OINARRIZKO LANBIDE HEZIKETA 

GRADUATUA (DBH) 

BATXILERGOA 

UNIBERTSITATEA 

GRADUATURIK GABE 
(DBHrik GABE) 

Azterketa /Sarrera proba 

Azterketa /Sarrera proba 

Sarrera froga (Selektibitatea) 



 

 

 

 

 
LANBIDE HEZIKETARI BURUZKO 

INFORMAZIOA 

 



Lanbide arloak 

ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA 

ARTE GRAFIKOAK 

BEIRA ETA ZERAMIKA 

EHUNGINTZA, JANTZIG. ETA LAR. 

ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA 

ELIKAGAIEN INDUSTRIAK 

ENERGIA ETA URA 

ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILAK 

FABRIKAZIO MEKANIKOA 

GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANT. 

GIZARTE- ETA KULTUR-ZERBITZ. 

GORPUTZ- ETA KIROL-EKINTZAK 

 

 

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK 

INSTALAZIOAK ETA 

MANTENIMENDUA 

IRUDI PERTSONALA 

IRUDIA ETA SOINUA 

ITSASOA  ETA  ARRANTZA 

KIMIKA 

MERKATARITZA ETA MARKETINA 

NEKAZARITZA   

OSASUNGINTZA 

OSTALARITZA ETA TURISMOA 

SEGURTANA ETA INGURUMENA 

ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA 

KORTXOA 
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www.olazabalbhi.net 
Blog de orientación 

 



www.olazabalbhi.net 
Blog de orientación 



Lanbide arloak  



XXXXXX arloko heziketa zikloak hauek dira 



Ikastetxeak 

 



 

Funtzioak, Lanbide Nagusiak  



Moduluak (jakintzagaiak) eta 

beren iraupena 
  



Lan ezarpena 



Zikloen Araudia 

 

• Aprobatzeko deialdi kopurua: gehienez 4 

• Ezin da pasatu 1. mailatik 2. mailara: 

– 3 modulu baino gehiago badituzu suspendituta  

– Gainditu gabeko moduluen ordu kopurua 300 
baino gehiago bada.  



Lanbide Heziketa- Unibertsitatea 
 

 

 

Sarbide zuzena 
- Graduko unibertsitate-tituluetara bideratzen duten irakaskuntzetara zuzenean 

sartzeko aukera emango du ziklo bakoitzak. 

     

- Eskaera kopurua plaza kopurua baino handiagoa bada: 
 

Onarpen nota: ZBN +c1M1 + c2M2 + c3M3 
ZBN: Heziketa zikloen batez besteko nota 

c1M1, c2M2, c3M3: Unibertsitateak finkatu beharreko parametroak. 

 

c1M1, c2M2, c3M3: nota igo nahi duena sarrera frogako onarpen faseko 

azterketara  aurkeztu beharko da. Ez diote balioko bi urte lehenago ateratako 

notek. 

Lanbide Heziketa- Unibertsitatea 



Matrikulazio epeak 

2015/2016 2016-2017 

 
ZIKLOAK 

AURREMATRIKULA 
 

Maiatzak 25-
Ekainak 5 

Ekainak 6 - 17 

MATRIKULA 
 

Uztailak 16-21 Uztailak 11 - 15 

LANBIDE 
GAITASUNA  

EGIAZTATZEA 

MATRIKULA Abenduak 31tik 
urtarrilak 31ra 



 

 

 

 

 

UNIBERTSITATEARI BURUZKO 

INFORMAZIOA 

 



SARRERA ETA ONARPENA 

Bereiztu behar dira sarrera eta onarpena 

• SARRERA: sarrera froga edo goi mailako ziklo bat 
aprobatuta izanez gero edozein karrera egin daiteke 
 
 

• ONARPENA: Unibertsitateek plaza kopuru bat 
ezartzen dute, eta eskari gehiago daudenean plaza 
kopuru baino onarpen irizpideak ezartzen dituzte. 
Unibertsitate publikoen kasuan sarrera nota edo 
”nota de corte” delakoa da 
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SARRERA FROGA 
 Bi fase: 

• Sarrera fasea. Nahitaezkoa. 
-  Irakasgaiak: Hizkuntza eta Literatura (euskarazkoa eta gaztelaniazkoa), Historia, 
Atzerriko Hizkuntza, Matematika. 

-  Sarrera Faseko Batezbestekoa  Nota (SFBN) = ≥ 4 . 

Sartzeko batezbestekoa 

(0,4 x SFBN) + (0,6 x Batxilergoko Nota)  

 

Sartzeko batezbestekoa ≥ 5. 

- Horiek gaindituz gero, Graduko ikasketak egin daitezke  

- Balio mugagabea. 

• Onarpen fasea. Hautazkoa.  
Sarrerarako onarpen-nota hobetzeko aukera ematen du.  

 -  Irakasgaiak: 2. batxilergoko 4 irakasgai egin daitezke , hurrengo zerrendatik: 
Biologia, Marrazketa Teknikoa, Fisika, Matematika II, Filosofiaren Historia, …  

-  Irakasgaia gainditzen da, kalifikazioa ≥ 5 baldin bada . 

-  2 urteko baliotasuna. 

-  Unibertsitate eta Graduaren arabera alda daiteke.  

AMAIERAKO NOTA 10 BAINO GEHIAGO IZAN DAITEKE (14 KASU GEHIENETAN) 



Unibertsitate publikoetako ONARPENA 
 

PLAZAK ESLEITZEA 

 

• Unibertsitateek plazak esleituko dituzte, honako hauek aintzat hartuz : 

a) Uneko ikasturtearen ohiko deialdian gainditu dutenek lehentasuna izango 
dute, uneko ikasturtearen ezohiko deialdian daudenekiko.  

b) Onartze-notaren arabera  
 

• Onartze-nota: 
(0,6 x BBN) + (0,4 x SFN) + (c¹ x M¹) + (c² x M²) + (c3 x M3)  

• BBN/ZBN = batxilergoko batezbesteko nota 

• SFN=  sarrera faseko nota.  
M¹, M², M3 =  onarpen fasekoirakasgaien notak. 
c¹, c2 eta c3 = unibertsitateek Gradu bakoitzerako finkatutako 
parametroak, 0,1  ,  0,2   eta 0,3-ko balioa  izan dezakete 



JAKINTZAGAIEN BALIOA ONARTZE-NOTA  
IGO AHAL IZATEKO 

  

 
 

 
 

 

 



JAKINTZAGAIEN BALIOA ONARTZE-NOTA  
IGO AHAL IZATEKO 

  

 
 

 
 

 

 



ONARPEN PROZEDURA ETA MATRIKULA - 
AURREINSKRIPZIOA 

• Ikasle bakoitzak zortzi gradutan egin dezake 
aurreinskripzioa, bere gustuen arabera ordenaturik 

 

• Aurreinskripzioaren konfirmazioa interneten bidez 
egin beharko da sarrera froga gainditu eta gero. Une 
honetan karreren ordena aldatu ahal izango da, baina 
beranduago ez. Garrantzi handiena du une honetan 
erabakitzen den ordenak. 
 



ONARPEN PROZEDURA ETA MATRIKULA - 
MATRIKULA 

• Bi fasetan egiten da: 
- Lehenengoa, Uztailean 
- Bigarrena, Irailean 

• Fase bakoitzak ordenazio ezberdinak ditu 
• Ohiko deialdiaren matrikula normalean 

abuztuan amaitzen da. 



ONARPEN PROZEDURA ETA MATRIKULA – 
MATRIKULA 

FASE BAKOITZEAN: 
• Ikasleak ordenatu egingo dira eskatutako gradu bakoitzean lortutako onarpen-

notaren arabera. 
• Onartuen lehenengo zerrenda argitaratzen da eta, bertan, plaza bat esleitzen 

zaio onartutakoari gradu bakar bat egiteko 
• Hitzordua ematen zaio matrikula egiteko. 
• Ondoren, egoera honetan geratzen da ikaslea: 

• Itxaron-zerrendan, onartua izan denaren aukeraren aurreko 
aukeretan. 

• Baztertua geratzen da ondorengo aukeretan. 
• Onartua izan den graduan matrikula egin beharko du, zehaztutako datan. 

Matrikula egin ezean, plazari uko egin diola ulertuko da, baina itxarote-
zerrendan jarraitzen du beste graduetan. 

• Matrikula egiteko lehenengo epea amaituta, plaza hutsak berreskuratzen dira, 
itxarote-zerrendetan dauden ikasleei esleitzen zaizkie, eta onartuen zerrenda 
berria argitaratzen da. 



ONARPEN PROZEDURA ETA MATRIKULA – 
MATRIKULA 

• Hasieran egindako aurreinskripzioa aldatu daiteke 
sarrera-proba gainditu eta gero,  izen ematea berretsi 
behar denean.  

• Aukeratutako ikasketen hurrenkera funtsezkoa da. 
• Norberaren preferentzien arabera ordenatu behar dira 

• Ikaslea onartua izango da aukeretatako graduetatik 
nota ematen dion lehenengoan 

• Hurrengo graduetatik baztertua izango da (nota izango 
balu ere) 

• Hurrenkera ezin izango da aldatu izen ematea  berresteko 
epea amaitu eta gero 

• Onartua izan den Gradua interesatzen bazaio, bere 
lehenengo aukera ez bada ere, komenigarriena matrikula 
egitea da, eta beste Graduetan itxarote-zerrendan 
jarraitzea.  
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UPV/EHUra SARBIDEA  2017-2018 

IZENA EMATEA 

IZENA EMATEA BERRESTEA 

SELEKTIBITATEA 

2017ko Martxoaren 24ra arte 

Ekainak 7-8-9 

Ekainak 19-23  

MATRIKULA PROZEDURA 

BATXILLERGOA 

  

Onarpen lehengo zerrenda  Onarpen 2. zerrenda  Onarpen 3. zerrenda   Onarpen 4. zerrenda 

 
 
          Uztailak 15                 Uztailak 22               Uztailak 27                 Uztailak 29 

     
      Matrikula 1. epea       Matrikula 2. epea     Matrikula  3. epea     Matrikula 4. epea 

      Uztailak 17-20               Uztailak 24              Uztailak  28                 Irailak 4-5 

 

PROBA ESPEZIFIKOA DUTEN  

GRADUETARAKO IZENA EMATEA 

Apirilak 19-26: Jarduera Fisikoaren 
eta Kirolaren Zientziak 

Maiatzak 12-19: Itzulpengintza eta 
Interpretaritza 
                    



UPV/EHUra SARBIDEA 

PROBAREN ORDUTEGIA*   2017 



 
ZER EGIN NIK NAHI DUDAN GRADUAN EZ 

BANAUTE HARTZEN? 

• Beste Gradu bat ikasi 

• Selektibitateko onarpen fasea berriz egin onartze-nota 
hobetzeko 

• Une egokiena Uztaila da 

• Matrikula egin behar da 

• Urtebete galtzea suposa dezake 

• Gradu bera hastea beste unibertsitate batean eta hurrengo 
urtean espediente trasladoa eskatzea. Ez da erraza bide 
honetatik trasladoa lortzea. 

• EHUn 1. mailan jakintzagai berberak dituen beste gradu bat 
egiten hasi eta gero espediente trasladoa eskatzea. Kasu 
batzuetan erraza da, beste batzuetan zaila. 
 



 
GRADUKO IKASKETAK. 

EZAUGARRIAK 
 
 

GRADUKO IKASKETAK 



GRADUKO IKASKETAK 

• Iraupena: 
• 240 ECTS kreditu 
• 4 ikasturte 

 

• Salbuespenak: 
• Medikuntza (360 ECTS 6 urte) 
• Odontologia (300 ECTS 5 urte),   
• Farmazia (300 ECTS 5 urte), 
• Albaitaritza (300 ECTS 5 urte),   
• Arkitekturaren oinarriak (300 ECTS 5 urte + 60 ECTS),  
• Gradu bikoitzak 

 



Unibertsitate-ikasketak: ECTS kredituak   

´ 

  

  

  

 

 

         
 

ECTS 

kreditua 

(europear 

kreditua) 

 

ECTS 1 = 25 dedikazio-ordu 
 

∙klase-orduak  

∙ikasten  

∙tutoretzak 

∙mintegiak, lanak  

∙praktikak 

∙azterketak 
 

 
Ikasturte 1   =  60 ECTS kreditu   (1500 ordu) 

 

Gradu bat    =  4 urte  =  4 x 60 kreditu  =  240 kreditu 

UNIBERTSITATE-IKASKETEN EGITURA 



L
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3-4 urte 

Prestakuntza + 

Ikerketa + 

Doktore-Tesia 

Doktoregoa 

Masterra 

Gradua 

60-120 kreditu 

1-2 urte 

240 kreditu 

4 urte 

UNIBERTSITATE-IKASKETEN EGITURA 



UNIBERTSITATEA:  

IRAUTE ARAUAK 

Matrikulako 1. urtean derrigorrezkoa da 

▪ Maila osatzen duten ikasgai guztietan 

matrikulatzea  

▪ Gutxienez matrikulatutako kredituen %15 

gainditu behar dira (ohiko + ezohiko deialdia) 

 

 

Ikasketak amaitzeko urte kopurua 

Graduaren urte kopurua + beste 2 urte 

(4 urteko Gradua → 6 urte amaitzeko) 
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Tasak 

 

• EHUn lehenengo ikasturteak 879 eta 
1.225 euro bitartean balio du, 
titulazioaren arabera. 

 

• Zenbait kasutan Exentzioak edo prezioak 
murrizteko eskubidea dago. 
 

                                                 http://www.ikasleak.ehu.es   
 

 

UPV/EHU 

 IKASKETEN PREZIOAK 
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BEKAK 
 

   

EUSKO JAURLARITZA: 
www.hezkuntza.ej-gv.net 

•Web honetan kontsulta 
daitezke bekak lortzeko 
baldintzak eta beka horien 
zenbatekoa 



www.olazabalbhi.net 
ORIENTATZAILEAREN BLOGA 

http://www.olazabalbhi.net/


GUTXIENEKO NOTAK 
UPV-EHUren gutxieneko notak jakin nahi baditut klikatu  

“EHU: gutxieneko notak” 

 



GUTXIENEKO NOTAK 

 

9211  07.813 



Gradu guztien informazioa lortzeko egin klik hemen: 
OrientaLine / Grados 



Aukeratu graduak interesatzen zaizun familiatik 



Aukeratu interesatzen zaizun gradua 


