
MATRIKULA-BEKAREN ESKABIDEA
HIRIGINTZA ETA LURRALDE-IKASKETETARAKO XLIII. (43.) IKASTAROA (2017-2018)

A. ESKATZAILEAREN DATUAK

NAN:

LEHEN ABIZENA:

BIGARREN ABIZENA:

IZENA:

JAIOTEGUNA:

SEXUA: Emakumea Gizona

POSTA-HELBIDEA (Kalea, zk., solairua):

PK eta UDALERRIA:

TELEFONO-ZENBAKIA(K):

TELEFONO-ZENBAKIA(K):

POSTA ELEKTRONIKOA:

IKASKETA-TITULUAK:

UNIBERTSITATE-TITULUAREN ESKURATZE-URTEA:

B. ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK

Eskatzailea naizen aldetik, hauxe ADIERAZTEN DUT NIRE ERANTZUKIZUNPEAN:

1. Betetzen ditut deialdian eskatzen diren baldintza akademikoak, unibertsitate-karreran  (e)ko batez besteko nota ate-
ra bainuen 10eko eskalan. (Ikasketa-espedientean notak ez badaude puntuen bidez adierazita, batez besteko nota baliokidetasun-taula 
hauen arabera kalkulatuko da: ohorezko matrikula, 10 puntu; bikain, 9,00 puntu; oso ongi, 7,50 puntu; nahikoa, 5,50 puntu. Batez beste-
ko nota kalkulatzeko, ez dira kontuan hartuko ikasketa-planen arabera «gai» kalifikazio hutsa duten ikasgaiak edo kredituak.

2. Ez dut ordainpeko lanik egiten, ez eta arrazoi berarengatik funts publikoetatik emandako ezein diru-laguntza edo laguntza motarik 
jasotzen ere.

3. Ez dut diru-laguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea galarazten duen debekurik edo administrazio-zehapen edota zehapen penalik, 
barruan direla Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2005eko otsailaren 18ko 4/2005 Legeko debekuak eta zehapenak.

4. Ez nago sartuta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomiadunek emandako ezaugarri 
bereko beste laguntza edo diru-laguntza batzuen esparruan hasi zen eta oraindik izapidetzen ari den itzultzeko edo zehatzeko ezein 
prozeduratan.

5. Pertsona anitzeko bizikidetza- edo familia-unitate bateko kide naiz.

6. Pertsona bakarreko bizikidetza- edo familia-unitate bateko kide naiz.

7. Nire bizikidetza- edo familia-unitatean ez da egon deialdi honetan parte hartzeko eskabidean adierazitako diru-sarreraz aparteko beste 
sarrerarik.

8. Pisu partekatu batean bizi naiz, alokairuan.

9. PFEZaren aitorpena aurkeztetik salbuetsita egon naiz 2016ko ekitaldi fiskalean.

10. Eskabidean eta aurkeztutako agirietan adierazi ditudan datu guztiak egiazkoak dira, eta ez dut ezkutatu deialdi honetan agertu 
beharreko daturik.

HERRI-ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEAREN ZUZENDARIA
C/ Alameda de Recalde 18 - 48009 - Bilbo 
Tf. 94 403 16 00 • 94 403 16 04
Posta elektronikoa: evetu@ivap.eus • www.ivap.euskadi.eus

Hemen araututako prozesuan jasotako datu pertsonalak «Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak antolatutako prestakuntza- eta perfekzionamendu-ikastaroak» fitxategi 
automatizatuan biltegiratuko dira; fitxategi hori hemen araututako prozesurako baino ez da erabiliko. Fitxategi horren erabilera eta funtzionamendua, betiere, izaera per-
tsonaleko datuen babesari eta titulartasun publikoko izaera pertsonaleko datuen fitxategiei buruzko legediko aurreikuspenetara egokituko da (15/1999 Lege Organikoa, 
abenduaren 13koa, izaera pertsonaleko datu pertsonalak babesteari buruzkoa, eta otsailaren 25eko 2/2004 Legea, Datu pertsonalak babesteko eta Datuak Babesteko 
Euskal Bulegoa sortzeari buruzkoa eta garapeneko araudia). Fitxategi horren arduraduna Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendaria izango da. Datuetara iristeko, 
zuzentzeko edo ezeztatzeko eskubideak Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariaren aurrean baliatu ahal izango dira.
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C. ERANTSITAKO AGIRIAK

1. Unibertsitate-titulu akademikoaren kopia edo titulua eskuratzeko tasak ordaindu izanaren kopia.

2. Lortutako notak adierazten dituen ikasketa-ziurtagiriaren/espedientearen kopia.

3. Errolda-agiria edo -agiriak, egiaztatzen dutenak eskatzaileak administrazio-egoitza gutxienez 2016ko abenduaren 31az geroztik 
daukala Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriren batean; errolda-agiri horiek, halaber, egiaztatu beharko dute eskatzailearekin bizi 
diren pertsona guztiak gutxienez 2016ko abenduaren 31az geroztik bizi direla etxe horretan eskatzailearekin.

4. Eskatzailearen familia- edo bizikidetza-unitatearen PFEZaren aitorpen osoa (2016ko ekitaldi dagokiona) edo, hori aurkeztetik salbue-
tsita egonez gero, egoera horren berri ematen duen erantzukizunpeko adierazpena.

5. Curriculum Vitaea.

Lekua eta data 

Sin. 

HERRI-ARDURALARITZAREN EUSKAL ERAKUNDEAREN ZUZENDARIA
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Hemen araututako prozesuan jasotako datu pertsonalak «Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeak antolatutako prestakuntza- eta perfekzionamendu-ikastaroak» fitxategi 
automatizatuan biltegiratuko dira; fitxategi hori hemen araututako prozesurako baino ez da erabiliko. Fitxategi horren erabilera eta funtzionamendua, betiere, izaera per-
tsonaleko datuen babesari eta titulartasun publikoko izaera pertsonaleko datuen fitxategiei buruzko legediko aurreikuspenetara egokituko da (15/1999 Lege Organikoa, 
abenduaren 13koa, izaera pertsonaleko datu pertsonalak babesteari buruzkoa, eta otsailaren 25eko 2/2004 Legea, Datu pertsonalak babesteko eta Datuak Babesteko 
Euskal Bulegoa sortzeari buruzkoa eta garapeneko araudia). Fitxategi horren arduraduna Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendaria izango da. Datuetara iristeko, 
zuzentzeko edo ezeztatzeko eskubideak Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariaren aurrean baliatu ahal izango dira.
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