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BATXILERGOTIK SARTZEA 

 

 

  

SELEKTIBITATEA 

 Honako azterketa hauek biltzen ditu: 

 

1. Gaztelania eta Literaturako testu baten 

iruzkina egitea. 

2. Euskara eta Literaturako testu baten iruzkina 

egitea. 

3. Irakasgai komuna. Batxilergoko gai komunetako 

bat aukeratu 

behar da: Filosofiaren Historia edo Espainiako 

Historia.4. Atzerriko hizkuntzako testu bat 

aztertzea. Haren helbura da 

neurtzea ahozkoaren eta irakurritakoaren 

ulermena eta ahozko 

eta idatzizko adierazpena. 

5. Batxilergoko 2. mailako modalitateko gaia. 

 

 

Borondatezkoa da. 

Parte espezifikoan ikasle bakoitzak 

Batxilergoko bigarren mailako modalitateko 

edozein gai aukera dezake, 18 fase orokorrerako 

aukeratu duena izan ezik. Gehienez lau gairen 

azterketak egin ahal izango ditu fase espezifiko 

honetan. 

 EKAINA UZTAILA  

 

 

Batxilergoko notaren eta fase orokorreko kalifikazioaren 
artean egindako batez besteko nota haztatuan5 puntu 

edo gehiago lortuz gero, proba gainditutzat joko da. 

 



  GOI MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOETATIK SARTZEA 

 

  

SELEKTIBITATEAREN FASE ESPEZIFIKORA AURKEZTU  

   
Gaiak eta haien edukiak izango dira Batxilergoko bigarren mailako modalitateko 
curriculumekoak. Ikasle bakoitzak gehienez lau ariketa egin ahalko ditu, berak 
aukeratzen dituenak. 
 
b) Ariketa bakoitzean bi aukera egongo dira eta ikasleak bat aukeratu beharko du.  
 
c) Ariketa bakoitza 0tik 10 puntura bitartean kalifikatuko da, bi zifra dezimalekin. Ariketa 
gainditzeko gutxienez 5 puntuko kalifikazioa lortu behar da. 
 
d) Unibertsitate publikoek kasuan kasuko onarpen notaren arabera esleituko dituzte 
plazak. Nota hori behean agertzen den formularen arabera kalkulatuko da eta hiru zifra 
dezimal izango ditu. 

 EKAINA UZTAILA  
 
 
 
 
 

 

Onarpen-nota = ZBN + a × O1 + b × 
O2 

ZBN = Heziketa zikloko batez besteko 
nota. 
 
O1, O2 = Fase espezifikoan gainditutako 
proben artetik onarpen nota onena 
ematen duten kalifikazioak, gehienez bi. 
 
a, b = Fase espezifikoko azterketako 
notak haztatzeko parametroak. 

 



25 URTETIK GORAKOAK UNIBERTSITATERA SARTZEKO BIDEA 

 
 
 
 

 

Unibertsitatean sartzeko eskatzen den titulazioa ez duten 
pertsonek egin dezakete matrikula, baldin eta 25 urteak 
2013ko urriaren 1a baino 
lehenago egiten badituzte. 
 
Izena 2013ko otsailaren 11tik 15era eman ahal izango da, 
campusetako errektoreordetzetan, Sarbide Bulegoetan: 
Leioan eta Larrako- Etxean (Sarriko), eta 
www.sarrera.ehu.es helbidean. 
 

 
 
 
 
 
 

 

1.Eskaria behar bezala betea, hartarako dagoen 
inprimakian edo web orrian. 

 
2.NANaren, pasaportearen edo adina frogatzen duen 
beste dokumentu ofizial baten jatorrizkoa eta fotokopia, 
biok erkatzeko 
 
3. Tasen murrizpena edo salbuespena izateko errolda 
ziurtagiria eta eskubidea frogatzen duen indarreko 
dokumentuaren fotokopia, horrela badagokio. 
 
4. Interesatuaren zinpeko aitorpena, dioena interesatua ez 
dela matrikulatu proba hauetarako beste unibertsitateren 
batean eta ez 
daukala titulazio edo ikasketarik unibertsitatera sartzeko 
bidea ematen dionik. 

 

Urtero unibertsitateak sarrera proba bat antolatuko du 25 
urtetik gorakoentzat; proba behin gaindituta, interesatuak 
aukera izango du hurrengo deialdietan berriro aurkezteko, 
nota igo nahi balu titulazio jakin batera sartzeko. 
Halakoetan unibertsitateak azken deialdian lortutako 
kalifikazioa hartuko du kontutan, baldin eta aurrekoa 
baino hobea bada eta proba unibertsitate berean 
egindakoa bada 
AURTENGO PROBA: MAIATZAK 3 OSTIRALA. 

  

 



  

  PROBAREN EGITURA

 Lau azterketa , arlo hauetako 

bakoitzerako bat: 

 

a) Gaur egungo gai bati buruzko testu 

iruzkina edo idazlana. 

b) Gaztelania. 

c) Atzerriko hizkuntza 

d) Euskara. Euskarako azterketa ez 

egiteko aukera izango du 

ikasleak,baldin eta behar bezala 

egiaztatutako aparteko arrazoiren 

bat badauka: 

— 1971/01/01a baino lehen jaioa 

izana. 

— Derrigorrezko irakaskuntza Euskal 

Autonomia Erkidegotik kanpo egina 

izana. 

— Ohiz kanpoko beste kausa batzuk, 

behar bezala dokumentatuak, 

salbuespen hori justifikatzen badute. 

Bost aukera ditu,. Zati honetan 

ikasleak bi gai aukeratuko ditu 

adar bakoitzetik:  

A) Arteak eta Giza Zientziak: 

B) Zientziak: 

C) Osasun Zientziak: 

D) Gizarte eta Lege Zientziak: 

E) Ingeniaritza eta Arkitektura: 

 

 

Zati espezifikoan ikasleak 

aukeratuko du zein arlotan egin 

gura duen azterketa 

 Azken kalifikazioa azterketa guztien kalifikazioen batez besteko 
aritmetikoa izango da. 

 Unibertsitatean sartzeko proba osoa gainditzeko, gutxienez bost bat 
lortu beharko da azken kalifikazioan, eta batez bestekoa egiteko 

beharrezkoa izango da zati bakoitzean (orokorrean eta espezifikoan) 

gutxienez lau bat ateratzea



      45 URTETIK GORAKOAK UNIBERTSITATERA SARTZEKO BIDEA 

 

 

 Matrikulatu ahal izango dira beste bide batetik unibertsitatean 
sartzeko titulazio akademikorik ez daukaten 45 urtetik gorako 

pertsonak, proba egiten den 2013ko urriaren 1a baino lehen bete 

badituzte urteak. 

 Izena 2013ko otsailaren 11tik 15era eman ahal izango da, 
campusetako errektoreordetzetan, Sarbide Bulegoan eta 

www.sarrera.ehu.es helbidean.

 

1. Eskaria behar bezala betea, hartarako dagoen inprimakian edo 

web orrian. 

2. NANaren, pasaportearen edo adina frogatzen duen beste 

dokumentu ofizial baten jatorrizkoa eta fotokopia, biok erkatzeko. 

3. Tasen murrizpena edo salbuespena izateko errolda ziurtagiria 

eta eskubidea frogatzen duen indarreko dokumentuaren fotokopia, 

horrela badagokio. 

4. Interesatuaren zinpeko aitorpena, dioena interesatua ez dela 

matrikulatu proba hauetarako beste unibertsitateren batean eta ez 

daukala titulazio edo ikasketarik unibertsitatera sartzeko bidea 

ematen dionik 

A)Testu-iruzkina. 

b) Gaztelania. 

c) Euskara. Euskarako azterketa ez egiteko 

aukera izango du ikasleak, 

baldin eta 25 urtetik gorakoentzat ere 

aipaturiko arrazoiren bat badauka. 
 

Elkarrizketa. Beharrezkoa 

da lehenengo zatia 

gainditua izatea 

 Azken kalifikazioa azterketa guztien kalifikazioen batez besteko 
aritmetikoa izango da. 

 Unibertsitatean sartzeko proba osoa gainditzeko, gutxienez bost 
bat lortu beharko da azken kalifikazioan, eta batez bestekoa 

egiteko beharrezkoa izango da zati bakoitzean (orokorrean eta 
espezifikoan) gutxienez lau bat ateratzea

LAN ESPERIENTZIA EGIAZTATUZ SARTZEKO BIDEA 



 

 
 Unibertsitatean bide honetatik sartu ahal izateko, honako baldintza hauek bete behar 

dira:  

 Interesatuak egin gura dituen ikasketen arloan 

 Lan-esperientzia izatea, unibertsitatera beste bide batetik sartzeko aukera 

 Ematen dion titulaziorik ez izatea eta 40 urte beteak izatea unibertsitatean sartzeko 

eskaria egingo duen urteko urriaren 1a baino lehen 

 Elkarrizketa  

 
 Eskaria behar bezala betea, hartarako dagoen inprimakian. 

 NANaren, pasaportearen edo adina frogatzen duen beste dokumentu ofizial baten 

jatorrizkoa eta fotokopia, biok erkatzeko. 

 Tasen murrizpena edo salbuespena izateko errolda ziurtagiria eta eskubidea frogatzen 

duen indarreko dokumentuaren fotokopia. 

 Interesatuaren zinpeko aitorpena, dioena interesatua ez daukala titulazio edo 

ikasketarik unibertsitatera sartzeko bidea ematen dionik. 

 Curriculum vitae, agiriekin batera. 

  Lau-bizitzaren agiria. 
 

 



PROZEDURA 

UPV/EHUn sartzeko eskaria egin nahi duten ikasleek aukera hauetakoren bat erabili 
beharko dute: 
 
— Batxilergo titulua edo baliokidea duten eta sarrera-proba egin duten ikasleen bidea. 
 
— Unibertsitateko tituludunen bidea. 
 
— Europar Batasuneko edo Espainiarekin nazioarteko hitzarmena duten herrialdeetakoak izan eta euren 
herrialdeetan unibertsitatera sartzeko baldintzak betetzen dituzten ikasleen bidea. 
 
— Lanbide heziketako goi mailako teknikari titulua, diseinu eta arte plastikoetako goi mailako teknikari 
titulua edo goi mailako kirol teknikari titulua duten ikasleen bidea. 
 
— 25 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu duten ikasleen bidea. 
 
— 45 urtetik gorakoentzako sarrera-proba gainditu duten ikasleen bidea. 
 
— Lan-esperientzia egiazta dezakeen ikasleen bidea. 
 
Sarrera eskaera internet bidez egin behar da www.sarrera.ehu. es web orrialdean, baina eskaera behin-
behinekoa izango da Sarbide Bulegoan ondorengo dokumentazioa behar bezala konpultsatuta jaso 
arte: 
 
a) NANaren edo pasaportearen fotokopia. 
 
b) Eskatutako titulazioak egiteko era ematen duten ikasketen ziurtagiria, kasuan kasuko sarbidearen 
arabera: Hautaprobetako txartela, Lanbide Heziketako ikasketen ziurtagiria, unibertsitateko titulua 
(UPV/EHUko titulatuek izan ezik). 

 
c) Ikasle ezinduentzat eta goi mailako kirolarientzat gordetako plazak eskatu nahi dituzten ikasleek 
ezaugarri hori frogatzen duen dokumentua aurkeztu behar dute, kasuan kasuko administrazioak emana. 
 

http://www.sarrera.ehu/

