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 Datos personales (NAN, pasaportea, 
etxeko helbidea, etxeko telefonoa eta 
mugikorra, posta elektronikoa)  

 Egin nahi dituzun ikasketak, , hiru 
ikasketa hauta ditzakezu, lehentasun- 
hurrenkeran, campus bakoitzerako. 
 

 Eskatutako ikasketak beste 
unibertsitate-ikasketa batzuekin 
batera egiteko asmoa: 
Beste unibertsitate-ikasketa  batzuetan 
matrikulatuta bazaude eta datorren 
ikasturtean horietan jarraitzeko 
asmoa baduzu, markatu laukia.  
 

 Sinadura  

 Ibilbide akademikoa (Hizkuntzak…) 

Datu akademikoak  
a. Batxillergoa eta Lnabide Heziketa  

 HLO batxilergoa edo baliokidea: sarbide 
honek unibertsitatera sartzeko probak 
(selektibitatea) gainditzea eskatzen du. 
Adierazi zein modalitatetan egin duzun: Arteak; 
Zientziak eta Teknologia; Giza eta Gizarte 
Zientziak; edo horien parekoak. 
 

 Goi Mailako Heziketa Zikloa edo 
baliokidea: sarbide honetan ez da beharrezkoa 
unibertsitatera sartzeko probak (selektibitatea) 
egitea. Jarri egindako ikasketen arloa 
 

 Europar Batasuneko estatuetako edo  
nazioarteko hitzarmenak sinatu dituzten 
estatuetako hezkuntza-sistemetan egindako 
Batxilergoa: www.deusto.es 
 

 Aurreko puntuan sartuta ez dauden 
hezkuntza-sistemetan  egindako batxilergoa: 
www.deusto.es 
 

b. Unibertsitate ikasketak   
Hasitako ikasketen informazio guztia aurkeztu 
behar duzu.  

c. Adina eta lanbide- edo lan-esperientzia 
irizpidetzat hartzen dituzten unibertsitaterako 
sarrera-proba:  
 
Markatu zein probatan lortu duzun gaitasuna 
edo zeinetan eman duzun izena:  
- 25 urtetik gorakoentzako sarrera-probak. 
 
- Lanbiez- edo lan-esperientzia egiaztatua duten 
40 urtetik gorakoentzako sarrera-probak. 
 
- 45 urtetik gorakoentzako sarrera-probak. 

A. Agiri pertsonalak 
B. Ikasketen agiriak, sarbide-motaren arabera 

 Batxilergoa eta Lanbide Heziketa. Azken hiru ikasturteetako kalifikazioen ziurtagiri 
akademikoa, ikasketa horiek egindako ikastetxeak emana; fotokopia konpultsatua edo 
fotokopia eta jatorrizkoa, kopia egiaztatzeko: 

http://www.deusto.es/
http://www.deusto.es/
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  Batxilergoa: DBHko 4. maila eta Batxilergoko 1. eta 2. Mailak (eskaera aurkeztu arte 
ateratako kalifikazioak). 

  Lanbide heziketa: Batxilergoko 2. maila edo Erdi Mailako Heziketa  Zikloko 2. maila, 
eta Goi Mailako Heziketa Zikloko 1. eta 2. Mailak (eskaera aurkeztu arte ateratako 
kalifikazioak)  

   Unibertsitate ikasketak   

 Espainiako unibertsitate-sistemako unibertsitate-ikasketa ofizialak: 

 Unibertsitateko ikasketen kalifikazioen ziurtagiria. Fotokopia konpultsatua edo 
fotokopia eta jatorrizkoa, egiaztatzeko. 

 Aitortzea nahi duzun irakasgai bakoitzaren programa, irakasgaia gainditu zenuen 
ikasturtekoa, ikastetxe hark zigilatua. 

 Amaitu gabeak.  
 

 Unibertsitatera sartzeko probak, adina eta laneko esperientzia kontuan hartuta(25 
urtetik gorakoentzako sarrera-probak, lan-esperientzia egiaztatua duten 40 urtetik 
gorakoentzako sarrera-probak eta 45 urtetik gorakoentzako sarrera-probak). 

 Sarrera-probetan lortutako gaitasun agiria edo aurten probetan 
izena  emanaren egiaztagiria. Fotokopia konpultsatua edo fotokopia eta 
jatorrizkoa, egiaztatzeko (DUko probetan izena eman dutenek ez dute agiri 
hau aurkeztu behar) 

C) Hizkuntza-egiaztagiriak, merezimenduak eta beste datu interesgarri batzuk 


