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Aurrerapenari eta Egonaldiari buruzko 
Araudia 

 
 
Zehaztasun akademikoa eta malgutasuna dira Euneiz Unibertsitatearen ezaugarrietako 

batzuk, unibertsitateko komunitateko kideen arteko harremana arautuko duen praktikan 

nabarmendu nahi baititu. Horrela, hartutako konpromisoak zehatz-mehatz betetzen 

direla bermatuz, bermatu nahi da ikasleek ongi aprobetxatuko dutela ikastetxe 

honetako titulazioetan eskaintzen den prestakuntza. 

Hori dela eta, zenbait arau prestatu ditugu ikasleen matrikulari ahalik eta probetxu 

handiena ateratzeko, ikasleen aurreko errendimenduari erreparatuz eta adierazleak 

hobetuz. Bestalde, beharrezkotzat jotzen da lanaldi partzialean matrikulatzen direnen 

beharrei erantzutea, ikasketa planak dedikazio bereziko erregimenean eta 

errendimendu bereiziko eskakizunarekin egin ahal izateko. 

1. Ikasteko moduak: dedikazio erregimenak 
 
Ikasketa-planetan, ikasleek hiru dedikazio-erregimen izan ditzakete gehienez: 

• Lanaldi partziala. Gehienez ere 36 kreditutan eta gutxienez 18 kreditutan 
matrikulatzen direnek hartuko dute.  Erregimen hau bereziki ulertzen da ikasketak 
beren dedikazio osoa galarazten dieten beste jarduera batzuekin bateragarri egin 

nahi edo egin behar dituztenentzat. 
Aurrekoa gorabehera, matrikulatutako kreditu-kopurua txikiagoa izan daiteke, 

betiere ikasleak ikasketak amaitzeko falta duen guztizkoarekin bat badator. 

 
 
• Lanaldi osoa. Erregimen hori ikasturte bakoitzeko 36 eta 72 kreditu artean 

matrikulatzea aukeratzen duten ikasleei dagokie. 
Aurrekoa gorabehera, matrikulatutako kreditu-kopurua txikiagoa izan daiteke, 

betiere ikasleari ikasketak amaitzeko falta zaion guztizkoarekin bat badator. 
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• Luzatutako lanaldi osoa. Erregimen hau errendimendu handiko ikasleentzat 

pentsatuta dago bereziki, beren ikasketetan denbora osoko beste ikasleena baino 
erritmo altuagoan eta azkarragoan aurrera egitea errazten dielako. Ikasturte 

bakoitzeko 90 kreditu egin ahal izango dira gehienez, eta titulazio bikoitzeko 
programetan parte hartzen duten ikasleek jarraituko dute. 

Ikasle bakoitzak nahi duen dedikazio-erregimena aukeratu ahal izango du, eta ikasturte 
bakoitzaren hasieran aldatu, matrikulatuta dagoen titulazioaren koordinatzailearen 

oniritziarekin. Nolanahi ere, ikasketak lanaldi partzialean jarraitzea erabakitzen duten 

ikasleek hori arrazoitzen duen justifikazio bat aurkeztu beharko dute eskabidearekin 

batera. 

Lanaldi osoko dedikazio hedatuaren erregimena matrikularen bigarren mailatik aurrera 

bakarrik eskatu ahal izango da, baldin eta aurreko urtean gutxienez 54 kreditu gainditu 

badira; salbuespen izango dira ikasketak titulazio bikoitzeko programetan hasten 

dituzten ikasleak. Errendimendu hori bera eskatuko da hurrengo ikasturteetan 

dedikazio bereziko erregimenean egoteko. 

 
 
2. Aurrerapena eta egonaldia: graduko ikasleak 

 
Oro har, ikasleek errendimendu akademiko egokia izan beharko dute matrikulatutako 

ikasturte bakoitzean, eta matrikulatutako kredituen % 20 gainditu beharko dute 

gutxienez. 

Bestela, titulazioaren koordinatzailearen aldeko txostena beharko da hurrengo 

ikasturtean titulazio horretan matrikulatu ahal izateko, koordinatzaileak bere txostenean 

ezartzen dituen matrikula- eta orientazio-betebeharrekin. 

 
 
3. Unibertsitate-ikasketak lekuz aldatu edo aldatu behar direnean, 

iraunkortasun-araudia aplikatzea. 

Ikasketa horiekin edo antzekoekin jarraitzeko espediente akademikoa lekualdatu nahi 

duten ikasle guztiek aplikatzekoa den estatuko araudian edo Unibertsitatearen 

araudian ezarritako baldintzak bete beharko dituzte. 
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Unibertsitateko tituluren bat eskuratzen duen ikasleari beste irakaskuntza batzuetako 

kredituak aitortu ondoren, kreditu horiek gainditutzat joko dira aurreko kalkuluen 

ondorioetarako. 

Espedienteak lekuz aldatzen badira edo ikasketak aldatzen badira eta, ondorioz, 

gutxienez 60 kreditu onartzen badira, lehen ikasturteari dagozkion guztiak barne, 

ondorio guztietarako gainditutzat joko dira aurreko iraunkortasun-kontrolak. 

Aitortutako kreditu kopuruak aurreko baldintzak betetzen ez dituenean, egonaldi-

erregimena aplikatzeko, benetako ikasketa-urtetzat hartuko da jatorrizko titulazioko 

ikasketa errealen urte kopuruari xede-titulazioan aitortutako kreditu guztien ehunekoa 

jatorrizko titulazioan gainditutako kreditu guztiekiko aplikatzearen emaitza, hau da: 

Benetako urteak = Urteak x Aitortutako kredituak/Gainditutako kredituak 
 
Ezarritako egonaldi-kontrolen bat betetzen ez badu, ikasleak urtebete izango du kontrol 

hori gainditu ahal izateko. 

 

 

4. Egonaldiari buruzko araudia ez gainditzearen ondorioak 
 
Egonaldi araubide honetan ezarritako kontrolak gainditzen ez dituzten ikasleek 

hasitako ikasketak utzi beharko dituzte. Urtebete igaro beharko da ikasketa horietan 

berriz sartzeko, aurreinskripzioaren bidez edo, hirugarren urteko kontrola gainditu ez 

badute, espedientea berriro irekitzeko. 

Ikasketa berriak hasi nahi izanez gero, ikasketen lekualdatze edo aldaketei lotutako 

iraunkortasun araubidea aplikatuko da. 

 
 
5. Aurrerapena eta egonaldia: masterreko ikasleak 

 
• 90 baino kreditu gutxiago. Lanaldi osoko ikasleek hiru ikasturtetan bukatu 

beharko dituzte ikasketak, lehen matrikulatik aurrera. Lanaldi partzialeko 
ikasleen kasuan, epea sei ikasturte arte luzatzen da, lehen matrikulatik hasita. 
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• 90 kreditu edo gehiago. Ikasleek lau urteko epea izanen dute, gehienez, lehen 

matrikulatik hasita. Lanaldi partzialekoen kasuan, epea zortzi urtera arte 
luzatzen da. 

 
 
a. Jarduera profesionaletan aritzeko gaitzen duten master programetako 

ikasleei egonaldi araubidea aplikatzea 

Lanbide jarduerak egiteko gaitasuna ematen duten master ikasketetako egonaldi arauak 
berariaz arautu ahal izango dira. 

b. Egonaldiari buruzko araudia ez gainditzearen ondorioak 
 
Egonaldi araubide honetan ezarritako kontrolak gainditzen ez dituzten ikasleek 

programan berriz onartzeko eskatu beharko dute. Eskaera ontzat ematen bada, 

berariazko proba bat gainditu beharko dute, aurretik egindako ezagutzen eguneratzea 

baliozkotzeko. 

 
 
6. Grazia-urteko eskaera 

 
Salbuespen gisa, unibertsitateak urtebeteko grazia eman ahal izango die iraunkortasun 

erregimenaren baldintzak betetzen ez dituzten ikasleei. Kontrolak bete ahal izateko, 

titulazioan matrikulatzeko baldintza da kreditatu ahal izatea eta frogatuta geratzea ohiz 

kanpoko inguruabarrak gertatu direla eta, ondorioz, ikasketetarako dedikazio zuzen eta 

osoa galarazi dela. Halaber, unibertsitateak lanaldi partzialeko araubidean sartzeko 

eskatzen ahalko dio ikasleari. 

 
 
7. Kasu bereziak 

 
Ezgaitasunen bat duten edo egoera txarrean dauden ikasleek, arrazoia edozein dela 

ere, tratamendu berezia izanen dute arlo honetan, eta titulazioaren koordinatzaileari 

dagokio araudi hau kasu partikularrera egokitzea. 
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