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UNIBERTSITATE BEKA ESKATZEKO BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA  (2021-2022 IKASTURTEA) 

 Ez da paperezko dokumentazioa onartzen, eskaera guztiz elektronikoa baita ikasturte honetan. 

 Nahitaezko dokumentazioa “Gaineratutako dokumentuak” erlaitzean gaineratu behar duzu. Era berean, eskaera 

amaitu ondoren, edozein unetan egin ahal izango duzu, "Aldaketak/Dokumentuak aurkeztea" fitxaren bidez. 

  Ez da beharrezkoa izango aurreko ikasturtean espediente elektronikoan sartutako dokumentu iraunkorrak (I) 

aurkeztea, baldin eta haietan adierazitako informazioa aldatu ez bada. 

 Aldi baterako dokumentazioa (A) urteko eskaera bakoitzarekin aurkeztu beharko da. 

ESKATZAILE GUZTIENTZAT DERRIGORREZKOAK DIREN DOKUMENTUAK 

A Bizikidetza-unitateari dagokion errolda kolektiboa, 2020ko abenduaren 31ko egoera jasota. 

I Banku-ziurtagiria, eskatzailearen libretako edo kontu korronteko IBAN adierazita (eskatzaileak titularra edo 
titularkidea izan behar du). Halaber, libretaren kopia edo banku elektronikoko inprimaki bat entrega daiteke. 

ZIRKUNSTANTZIA PERTSONALEN ARABERA DERRIGORREZKOAK DIREN DOKUMENTUAK 

Gurasoak dibortziatuta edo bananduta badaude 

I Dibortzioa, banaketa, izatezko bikotekideen banaketa edo antzeko egoeraren hitzarmen arautzailearen edota 
ebazpen judizialaren kopia, adostutako ekonomi-baldintzak zehazten dituena. 

I Hitzarmen arautzaileak ezartzen duen mantenu-pentsioa ez ordaintzeagatik demanda judiziala badago, horri 
buruzko epailearen ebazpena aurkeztu beharko da. 

Egoitza osagaia eskatu nahi baduzu: 

I/A Alokairuko kontratuaren kopia, eskatzailearen izena agertu beharko duena. 

A 2020ko irailetik aurrerako hileko alokairuaren ordainagiria, ondorengo datuak agertu behar dituena: 
eskatzailearen izena, zenbatekoa, data eta ordainketaren kontzeptua. 

A Egoitzan edo antzeko leku batean toki bat erreserbatu dela egiaztatzeko agiria eta ordainagiria. 

Elkarbizitza-unitateko kideren batek elbarritasun bat badu: 

I Foru Aldundiak eman duen ebazpena, desgaitasun- maila aitortzen duena. 

Independente gisa eskaera aurkezten baduzu (gurasorik gabe) 

I/A 2020/12/31 datako ohiko etxebizitzaren alokairu-kontratua. Etxebizitza jabetzan, ez da ezer aurkeztu behar. 

P Emantzipazio-programa batean parte hartzen duzula egiaztatzeko ziurtagiria. 

ZIRKUNSTANTZIA AKADEMIKOEN ARABERA DERRIGORREZKOAK DIREN DOKUMENTUAK 

Euskaditik kanpoko unibertsitate edo zentroetan matrikulatuta dauden ikasleak 

A Gradu eta master ofiziala: egungo ikasturteko matrikularen kopia. 

I Master ofizialerako beka: sarbidea ematen duten ikasketen ziurtagiri akademikoa, batez besteko notarekin. 

Unibertsitatez aldatu diren eta Euskadin eta kanpoan matrikulatuta dauden ikasleak 

I Masterra: ziurtagiri akademikoaren kopia osoa, sarbidea ematen dion graduaren batez besteko notarekin. 

A Gradua: aurreko ikasturteko ziurtagiri akademikoa, batez besteko nota jasotzen duena. 

Graduko 1. mailako ikasleak 

I Batxilergotik sartzen bazara: unibertsitatera sartzeko nota jasotzen duen ziurtagiri akademikoa (NAU). 

I Batxilergotik sartzen ez bazara: sartzeko aukera ematen duen titulazioaren espediente akademikoa. 

Nazioko edo nazioarteko mugikortasun-programan dauden ikasleak. 

A Parte hartzearen ziurtagiria, datak eta bizilekua adierazita. 

Eskatutako kredituen gutxienekoaren salbuespenak 

A Matrikula partziala: eskatzailearen lan-jarduera egiaztatzea (lan-kontratuak, lan-bizitza...). 

A Osasun-arrazoiengatik errendimendu akademikoa ez gainditzea: Osasun Publikoko Sarearen ziurtagiri medikoa. 

ZIRKUNSTANTZIA EKONOMIKOEN ARABERA DERRIGORREZKOAK DIREN DOKUMENTUAK 

A Ikasketa-laguntzen ziurtagiriak, unibertsitateak berak edo beste erakunde batzuek emandakoak. 

I Norberaren konturako jarduera ekonomikoa jabea den lokaletakoren batean egiten baduzu, 2020ko zerga-
ekitaldian jardueraren helbidea lokal horretan zegoela egiaztatu beharko da. 

A Errentari lotutako oinarrizko zenbatekoa jaso ahal izateko, 2020ko zerga-ekitaldian erabilgarri zeuden gizarte-
laguntzetako bat kobratu izana egiaztatu beharko da (DSBE, EPO, GLL, GSINen laguntzak, etab.). 

A 2021eko ekitaldi fiskalean enplegu-erregulazioko espedientea, enplegu-erregulazioko espedientea edo 
jarduera-itxiera egonez gero, COVID alarma-egoeraren ondorioz: SEPEren edo enpresaren agiria. 

A Sostengatzaile ekonomiko nagusietako batek errenta-aitorpena 2020ko zerga-ekitaldian beste autonomia-
erkidego batean aurkeztu badu, aitorpen horren kopia bat aurkeztu beharko du. 
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