APLIKAZIO ELEKTRONIKORAKO
LAGUNTZA GIDA
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1. ERREGISTROA

Lehenengo pausoa erregistratzea da

Horretarako zure AIZ zenbakia, posta elektronikoa eta pasahitza idatzi behar duzu

Aurreko deialdiren batean erregistratu bazinen eta zure pasahitza gogoratzen ez baduzu sakatu
“Pasahitza ahaztu al duzu?”
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Zure datu pertsonalak ere idatzi beharko dituzu, formakuntza akademikoa (Lizentziatura edo gradua)
eta zure Curriculum Vitaea eta AIZ-ren eskaneatutako kopia erantsi.
Momentu honetan Curriculum Vitaea eta AIZ-ren kopiak erantsi ezin badituzu, eskaera amaitu baino
lehen egin ahal izango duzu.
Izartxo gorria duten eremuak derrigorrez bete behar dira.

Jakinarazpen-datuak atalean bide elektronikoaren eta posta arruntaren artean aukeratu dezakezu
jakinarazpenak izapiderako.
Gogoratu beharrezkoa dela sinadura digitaleko ziurtagiri bat izatea administrazio elektronikoaren
erabiltzeko. (Informazio gehiagorako)
Jakinarazpen postala aukeratzen bada, jakinarazpen indibidualizatuak postaz bidaliko dira
adierazitako helbidera.
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2. ESKAERA
Behin eremu guztiak bete eta gero, Erregistratu zaitez botoia sakatu.
Eskaera betetzen jarraitzeko Jarraitu edo Eskaerak botoian sakatu.
Zure datu pertsonalak aldatzeko aukera ere izango duzu aldatu sakatzen baduzu

Orain eskatu nahi dituzun figura guztiak aukeratu beharko dituzu, horretarako dagokion laukitxoan
sakatuz. Gero ezagutza arloa eta jakintza eremua ere aukeratu beharko duzu.
Gogoratu deialdi honetan 2 eredu mota daudela. Hasieratik eskatu nahi dituzun figura guztiak
aukeratzen badituzu, ez duzu informazio bera hainbat alditan bete beharko.
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Behin figura guztiak aukeratu eta gero, gorde botoia sakatuz, betetzeko dauden eskaeren zerrenda
ikusi ahal izango duzu.

2011ko deialditik aurrera eskaera betetzen hasi edo guztiz bete baduzu, sartutako datuak
berrezkuratu ahal izango dituzu

Kontutan izan Berriro hasiko naiz sakatuz gero aurretik sartutako datu guztiak galduko dituzula
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Eskaerarekin jarraitu baino lehenago, aukeratutako figura guztien betebeharren egiaztapena
eranstea beharrezkoa da, dagokion merituaren eskaneatutako kopia aplikaziora igoz. Horretarako,
dokumentua igo botoia sakatu behar da.
Egiaztagiriak erantsi eta gero, sakatu Jarraitu botoia edo Nire eskaerak aukera.
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Orain merituak idazten hasi zaitezke, horretarako Jarraitu botoia edo Nire eskaerak aukera
sakatu eta eskaera eredua aukeratu.

Merituak idatzi ahal izateko sakatu gehitu/aldatu botoia.
Merituak idazteko ez duzu orden zehatzik jarraitu behar.
ordenatu daitezke.

Merituak eremu desberdinak jarraituz
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Izartxo gorria duten eremuak bete beharrekoak dira.
Meritu berriak idatzi ahal izateko sakatu meritua gehitu botoia eta behin datu guztiak idatzi eta
gero sakatu Gorde botoia.
Unibertsitateko eta unibertsitate kanpoko ikaskuntza-esperientzia atalean merituak kopiatu ahal
izango dira, era honetan datuak sartzerako orduan lana erreztuko da. Merituak kurtsoko adierazi
behar dira.
Merituak sartze-ordena, ikasturte akademiko edo motaz ordenatu daitezke.
Nahi izanez gero, meritua ezabatzeko aukera daukazu.

Eskaera osoa ikusteko aukera daukazu, dagokion aukeran sakatzen baduzu.
Meritu guztiak dagokien ataletan adierazi eta gero, eta eskaera amaitutzat ematen duzunean
Eskaera amaitu aukeran sakatu behar duzu.
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Datu pertsonalekin batera, zure Curriculum Vitaea eta AIZ-ren kopia erantsi ez bazenu, orain egin
beharko duzu, eskaera amaitu ahal izateko.

Eskaera era egokian bete duzulako segurtasuna badaukazu Bai, amaitu botoia sakatu.
Eskaera amaitzerakoan:
Datuak ezin izango dira aldatu
Betebeharren egiaztapena ezin izango da aldatu
Espediente zenbaki bat egokituko zaio betetako eskaera bakoitzari
Merituen egiaztapenerako dokumentu guztiak igo ez badituzu, deialdian adierazten den eskaera
egiteko epearen barruan igo ahal izango dituzu. Gogoan izan egoki egiaztatuko merituak bakarrik
hartuko direla kontuan.
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3.MERITUEN EGIAZTAPENA
Eskaeran adierazitako merituen egiaztapena eransteko Merituak egiaztatzeko agiriak atalean
sakatu, dokumentuak merituz meritu eta eskaeran adierazitako orden berean eskaneatzea
gomendatzen da, ebaluatzailearen lana errazten baita.
Bestalde, Merituak egiaztatzeko agiriak atalean, ezinbesteko merituak atala dago, Irakasle Osoa
eta Ikerketa-Irakasleen kasuan, ebaluazio irizpideetan adierazitako dokumentuak erantsi beharko
dira. Beste figuren kasuan berriz, EZ da beharrezko izango atal honetan dokumenturik igotzea,
argitalpenen atalean adierazitakoarekin ezinbesteko merituen egiaztapen nahikoa baita.
Merituen egiaztapena eskaera amaitu eta gero ere eransteko aukera izango duzu, baina deialdian
agertzen den eskaera egiteko epe barruan beti ere.
Gogoratu zuzen egiaztatzen ez diren
merezimenduak ez direla kontuan hartuko ebaluazioan.

Pantailaren beheko aldean dagoen eskatzailearen gida kontsultatu dezakezu merituak nola egiaztatu
jakin ahal izateko

Gurekin harremanetan jarri egiaztapena@unibasq.eus posta elektronikoan informazio
gehiago behar izanez gero
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