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Noiztik Noiz arte Egin beharreko izapideak 

2021/02/01 2021/03/31 

a) Zentroak ikasleari jakinaraziko dio erabiltzaile-kodea, ikastetxeko posta 

elektronikoaren bidez (@ikasle.egibide.org). 

b) Kode hori eskuratutakoan, ikasleak hemen erregistratu beharko du. 

c) Behin erregistroa eginda, ikasleek behin-behineko aurreinskripzioa egin 

beharko dute SARBIDEA aplikazioan. 

d) Azterketako tasa murriztuak ordaindu ahal dituzten ikasleek murrizketa hori 

egiaztatzeko beharrezko dokumentazioa aurkeztu beharko dute Campuseko 

Idazkaritzan. (Ikus tasen murrizketari buruzko dokumentua) 

OHIKO DEIALDIA 

2021/05/20 2021/05/26 
Ikastetxeak behin-behineko aurreinskripzioa egin duten ikasleen batez bestekoak 

grabatzen ditu 

2021/05/27 2021/05/28 

SARBIDEA aplikazioan: 

a) Ikasleek aukeratutako ikasgaiak alda ditzakete behin-behineko aurreinskripzioa egin 

zuten unean. 

b) Ikasleek proba ordaindu behar dute, Eusko Jaurlaritzaren pasabidearen bidez, 

matrikula behin-behineko egoeratik behin betiko egoerara igaro dadin. 

2021/06/05 2021/06/06 
Azterketa-egunak iragartzea eta ikastetxeak epaimahaien arabera banatzea. 

UPV-EHUren webgunean: 

2021/06/08 2021/06/10 Ohiko deialdia EAU: Azterketak 

2021/06/16  

Ikastetxeek oharrak jasotzea eta Interneten bidez notak argitaratzea 

Egun batzuk lehenago, ikasleei jakinarazpena bidaliko diegu ikastetxeko posta 

elektronikoko kontura (@ikasle.egibide.org), notak jasotzeko jarraibideekin. 

2021/06/17 2021/07/04 

Aurreinskripzioa berrestea – WEBen bidez 

Ikasleek SARBIDEA aplikazioaren bidez baieztatu behar dute aldez aurretik izena eman 

dutela; bestela, EHUn onartua izatea geldiaraziko da. 

EZOHIKO DEIALDIA 

2021/06/17 2021/06/23 
Ikastetxeak behin-behineko aurreinskripzioa egin duten ikasleen batez bestekoak 

grabatzen ditu 

2021/06/24 2021/06/28 

SARBIDEA aplikazioan: 

a) Ikasleek aukeratutako ikasgaiak alda ditzakete behin-behineko aurreinskripzioa egin 

zuten unean. 

b) Ikasleek proba ordaindu behar dute, Eusko Jaurlaritzaren pasabidearen bidez, 

matrikula behin-behineko egoeratik behin betiko egoerara igaro dadin. 

2021/07/03 2021/07/04 
Azterketa-egunak iragartzea eta ikastetxeak epaimahaien arabera banatzea. 

UPV-EHUren webgunean: 

2021/07/06 2021/07/08 Ohiko deialdia EAU: Azterketak 

 

2021/07/13 

 

 

Ikastetxeek oharrak jasotzea eta Interneten bidez notak argitaratzea 

Egun batzuk lehenago, ikasleei jakinarazpena bidaliko diegu ikastetxeko posta 

elektronikoko kontura (@ikasle.egibide.org), notak jasotzeko jarraibideekin. 

2021/07/19 2021/07/25 

Aurreinskripzioa berrestea – WEBen bidez 

Ikasleek SARBIDEA aplikazioaren bidez baieztatu behar dute aldez aurretik izena eman 

dutela; bestela, EHUn onartua izatea geldiaraziko da. 
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