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Hizkuntza eskakizunak eta azterketak 

Nazioarteko astea 



 



Hizkuntz agiriaren baldintza atzerriko 
unibertsitateak ezartzen du 

• Derrigorrezkoa 

 

• Gomendatuta 

 

• Ez dute eskatzen 

 



 



Derrigorrezkoa 

Normalean 

B1 edo B2 

 

 



Lehengo pausua: unibertsitatearen 
Hizkuntza eskakizunak kontsultatu 

GAUR 

Zentroko koordinatzailea 

Mugikortasuna eskatuko duzuen unibertsitateko 

web gunea: eskaintzen dituzten ikasgaien 

hizkuntza eskakizunak 



Agiria daukat, 
baliozkoa da? 

Bigarren pausua:baieztatu zuen agiria 
baliozkoa dela 



Agiria daukat, baliozkoa da? 

 

 

  

MCER/CEFR 

Marco Común 

Europeo de 

Referencia para las 

Lenguas/Common 

European 

Framework of 

Reference for 

Languages 

First bat daukat…MCER-

eko zein mailaren 

baliokidea da?  

Hizkuntza Eskolako 

agiria 

daukat…baliozkoa 

da? 



Agiria daukat, baliozkoa da? 

Herrialde bakoitzak zertifikazio sistema bat dauka.  

Bertan agirien baliozkoa agertzen da. 

• Espainiako hizkuntza-ziurtagirietako sistema : 

 

• Alemaniako hizkuntza-ziurtagirietako sistema: 

 

• Frantziako hizkuntza-ziurtagirietako sistema: 

 

• Erresuma Batuko hizkuntza-ziurtagirietako sistema:  

 

• … 
  

http://www.certification-cles.fr/
http://www.unicert-online.org/en/unicert%C2%AE-levels
http://www.qca.org.uk/
http://www.acles.es/


UPV/EHU Nazioarteko Harremanak 

https://www.ehu.eus/eu/web/nazioarteko-harremanak/home


Hizkuntza Ikastaroak 

 

https://www.ehu.eus/eu/web/nazioarteko-harremanak/hizkuntza_ikastaroak


 

http://www.acles.es/es/tablas-certificados-admitidos-acles


Agiria daukat, baliozkoa da? 

 

 

 

 

 

  

Europako norakoetan normalean ez dute azterketa 

zehatz bat eskatzen: 



Agiria daukat, baliozkoa da? 

 

 

 

 

 

  

Baina beste norako batzuetan… 



Erresuma Batuetan edo Europatik kanpo 

  

 

Orokorrean:  

- Erresuma Batuetan, Irlanda, Australia, N. Zelanda eta EEBB 

batzuetan:                 International English Language Testing System  (Cambridge) 

-  EEBB eta Kanada (anglofonoa):                    Test of English as a Foreign 

Language  (ETS) 

    



Gradu-ondoko ikasketa batzuetan 

   EEBBko Unibertsitate edo Colleges 
garrantzitsuetan eskatu dezakete 

 

http://www.mba.com/global/the-gmat-exam 

 

http://www.ets.org/gre 

 

Masterraren arabera bat edo beste 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI-AleSb-cgCFQpVFAodBX0A-g&url=http://gradschoolguru.com/es/como-funciona-el-algoritmo-de-gmat/&psig=AFQjCNGnmToQElez2xw7TMUj8LkPaOypCA&ust=1446810636876931
http://www.mba.com/global/the-gmat-exam
http://www.mba.com/global/the-gmat-exam
http://www.mba.com/global/the-gmat-exam
http://www.mba.com/global/the-gmat-exam
http://www.mba.com/global/the-gmat-exam
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOz21Z2c-cgCFUO_FAodxPwNEg&url=http://www.strategytp.com/index.php/examenes/gre&psig=AFQjCNGhg-pJSS1EyRzTDP7_nOaw3fLwuA&ust=1446810755929725
http://www.ets.org/gre


Agiria daukat, baliozkoa da? 

 

 

 

 

 

  

TOEFL edo  IELTS baldin baduzue… 



Ziurtagiriaren data kontutan eduki 
dezakete 

  
 

 

 Ziurtagiriak ez dira bizitza 
guztirako: konpetentzia-
maila bat ziurtatzen dute 
momentu zehatz batean 

 Bere baliotasuna 2/5 urtekoa 
izan ohi da 

 Hala ere, mundu 
akademikoan ez da 
normalean kontuan hartzen 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLb9--6j-cgCFca1FAod7osM7g&url=http://comida.uncomo.com/articulo/cual-es-la-diferencia-entre-fecha-de-caducidad-y-consumo-preferente-17474.html&bvm=bv.106674449,d.d24&psig=AFQjCNFnf6aHmybeTeHYWyeMbSCif3Bxow&ust=1446812799565685


Bigarren pausua 

Nire hizkuntza-ziurtagiria eskatzen didatenaren 

baliokidea dela egiaztatzea 

 BAI 

 

 

 EZ  



Ez dagoelako ACLES edo 
CRUE tauletan (badaezpada 
kontsultatu hitzarmena edo 
zentroko 
koordinatzailearekin) 

Beste ziurtagiri mota 
bat edo ez dudan maila 
bat eskatzen dutelako 



 
 

 Nola akreditatzen naiz? 
 
  

Azterketaren aukeraketa: 
–Hizkuntza 

–Unibertsitatearen baldintzak (bat zehatza 
eskatuz gero) 

–Behar pertsonalak 
 

 



  
Beharbada aukera zailena ingelesarena 

 

 

 

 

 

 
 

• ESOL, IELTS eta TOEFL : izaera 
akademikoagoa dute. 
• TOEFL amerikar ingelesa 

• ESOL eta IELTS edozein azentua 
onartzen dute. 

• TOEIC eta BULATS: enpresa 
mundura zuzenduagoak 
daude. 



 
UPV/EHU-n egiten diren azterketak 

 

 

 

 

 

 

 

• BULATS 

 

 

• FCE (First Certificate in 
English)  

• CAE (Certificate of 
Advance English) 

• IELTS 

 



Azterketa motak 

 

 

 

 

 

 

 

 • EOI 

• ESOL (Cambridge) 

• … 

Ebaluatzen 
dugun 

maila duzu? 

• BULATS 

• TOEFL 

• IELTS… 

• … 
 

Zein da zure 
maila? 

GAINDITUTA 

edo  

EZ  

GANDITUTA 

Puntuazioa 

ematen dute 

eta honen 

arabera maila 



 
 Ezaugarri batzuk 
 

 

• Merkea da (baina garestiagoa BULATS-eko 
plataforman agertzen diren akademietan) 

• UPV/EHU prezioak 2017-18: 
•  Test 4 destrezas:  105,27 euro 

•  Reading and listening: 44,77 euro 

•  Writing: 56,70 euro 

•  Speaking: 56,70 euro 

• Azterketa era partzialean egin daiteke: parte bat 
errepikatu 

 
 



 BULATS ingelesa EHU-n 

• Azterketa datak: 

– Urriak 25: 9.30 eta 15.00 

– Urriak 26: 9.30 

– Azaroak 22: 9.30 eta 15.00 

– Azaroak 23: 9.30 

 

• Arabako Campusean: Elurreta eraikina/Edificio las 
Nieves 

• Izen-ematea:  

– On line, Certiuniko webgunearen bitartez (link-ak gure 
webgunean) 

 

Izena-emateko azken 

eguna: urriak 17, 23.59 

Izena-ematea zabalduko 

da urriak 26an;  azken 

eguna azaroak 15 



 
 Ezaugarri batzuk 
  

• Enpresa-ingelesa  
• Proba guztiak on- line egiten dira (ahozko proba ere) 
• Ez zara aurkezten maila zehatz batera, maila konpetentzia 

bakoitzean lortutako puntuazioak emanda dator (60-
74=B2; C1 =75 puntuetatik aurrera);  

• Konpetentzia bakoitzarekiko (“R&L”, ” Writing” eta 
“Speaking”) nota bat ematen da, hots, ez da media 
egiten 

• Azterketaren berrikustea eskatzea ez da posiblea 
• 5-7 egunetan, gutxi gorabehera, eskuragarri daude 

emaitzak on-line eta 15 egunetan ziurtagiriak paperean 
• Azterketa lehen aldiz egin ondoren 2 urteko epean 

konpetentzia bakar/batzuetara  aurkezteko aukera dago 
(berriro ordainduz)  nota igotzeko (nota altuena 
mantentzen da) 
 

 

 

 



Hizkuntza Ikastaroak 

 

https://www.ehu.eus/eu/web/nazioarteko-harremanak/hizkuntza_ikastaroak
https://www.ehu.eus/eu/web/nazioarteko-harremanak/certiuni
https://www.ehu.eus/eu/web/nazioarteko-harremanak/certiuni


 
BULATS 

 

 

 

 

 

 

Zuzen Certiuni-ko web-orrian. 

Estatu  guztiko unibertsitateetan egiten diren jardunaldiei 
buruzko informazioa dago. 

 

http://www.certiuni.net/
http://www.certiuni.net/
http://www.certiuni.net/
http://www.certiuni.net/


http://www.bulats.org/agents/find-an-
agent?field_continent_tid=68&field_country_tid=84&=Search 

 
BULATS 

 

http://www.bulats.org/agents/find-an-agent?field_continent_tid=68&field_country_tid=84&=Search
http://www.bulats.org/agents/find-an-agent?field_continent_tid=68&field_country_tid=84&=Search
http://www.bulats.org/agents/find-an-agent?field_continent_tid=68&field_country_tid=84&=Search
http://www.bulats.org/agents/find-an-agent?field_continent_tid=68&field_country_tid=84&=Search
http://www.bulats.org/agents/find-an-agent?field_continent_tid=68&field_country_tid=84&=Search


ESOL  

 

 

 

 

 

 

• KET (Key English Test): oinarrizkoa=A2  MCER 

• PET (Preliminary English Test): erdikoa=B1 

• FCE (First Certificate in English): erdi-altua=B2 

• CAE (Certificate of Advance English): altua=C1 

• CPE (Certificate of Proficency in English): oso 
altua=C2 

• … 

 

 



 
FCE eta CAE UPV/EHU-n 

2017-18 
 
 • Prezioa deialdiko:  

– FCE (CB): 174 €  

– CAE (CB): 183€ 

• Egutegia (beste deialdi batzuk ere badaude):   

– FCE CB: azaroaren 24an. Matrikula azaroaren 6ra 
arte irekita. Donostia eta Sarriko. 

– CAE CB: abenduaren 1ean. Matrikula azaroaren 
6ra arte irekita. Donostia eta Sarriko. 

 

 



 
 Ezaugarri batzuk 

  
• Ingeles akademikoa 
• Aurkezten zara maila jakin batera: FCE (B2) edo CAE (C1)  
• Gerta daiteke CAE-ra aurkeztea eta ez gainditzea baina B2 lortzeko 

puntuazio nahikoa izatea: B2 ziurtagiria. 
• Proba guztien arteko media egiten du nahiz eta baten bat 

suspendituta egon (Reading 40% besteak 20%) 
• Ahozko probak era presentzialean egiten dira nahiz eta azterketa CB 

izan (Computer Based) 
• Azterketaren berrikustea eska daiteke baina azterketa ezin da ikusi 

eta kostu ekonomikoa du 
• 2-3 astetan (CB-ean) eta hilabete batean (Paper Based-ean) 

emaitzak  on line argitaratzen dira (behin behineko ziurtagiria 
eskatuz gero) 

• Ziurtagiria hilabete bat eta gero iristen da  
• Desiratutako maila ez bada ateratzen eta azterketa errepikatzen 

bada (berriro ordainduz) proba guztiak errepikatu beharko dira. 
• Ez da iraungitzen 

 
 



 
 FCE eta CAE UPV/EHU-n 
 

 

 

 

 

 

Informazio guztia eta izen ematea 

 Probei buruzko informazio orokor gehiago  

 UPV/EHUko etsamina eta matrikulazioari 

buruzko informazioa 

http://www.examseuskadi.com/cambridge/upv/index
http://www.examseuskadi.com/cambridge/upv/index
http://www.examseuskadi.com/cambridge/upv/index


  
http://www.cambridgeenglish.org/es/ 

 
 

 

 
 

 

 

Hainbeste eskaintza dagoenez data eta prezio anitzak daude 



 
 

IELTS UPV/EHU-n 2017-18 
 
 

• Prezioa deialdiko:  

– 212 euro 

• Egutegia:   
– Azaroaren 11an.  

– Matrikula azaroaren 6ra arte irekita. 

– Donostiako campusa.  
 

 



 
  IELTS UPV/EHU-n 2017-18 
 

 

 

 

 

 

Informazio guztia eta izen ematea 

Probei buruzko informazio orokor gehiago: 

http://www.ihes.com/examenes/ielts/formato_ielts.ht

ml 

http://www.ihes.com/examenes/ielts/resultados_ielts

.html 

http://www.ihes.com/examenes/ielts/formato_ielts.html
http://www.ihes.com/examenes/ielts/formato_ielts.html
http://www.ihes.com/examenes/ielts/resultados_ielts.html
http://www.ihes.com/examenes/ielts/resultados_ielts.html


 
IELTS  

 

 

 

 

 

 

  
• Nazioarteko ingeles akademikoa (britainiar, 

amerikarra, australianoa…guztiak onartzen 
dira). 

• Bitarikoak dira: Akademikoa eta  General 
Training 

• Ez da jakite maila zehatz bat lortzeko egiten, 
maila hori etsaminan lortutako puntuazioak 
(zenbakizko nota haztatua) zehazten baitu 
(5,5-6,5 B2ren pareko; 7-8 C1-en pareko).  

• Helburuko unibertsitateek nota zehatza 
galdegin ohi dute.  

• Paperean egiten da.  

• 2 urtetako balioa.  

• Emaitzak 13 egunetara eta ziurtagiria 15 

egun geroago.  

 



 
  
 

 

 

https://www.ielts.org/ 

 

https://www.ielts.org/


 
 Beste batzuk 
 

 

 

https://www.ets.org/es/toefl 

 

https://www.ets.org/es/toefl


 

Webgunean izena eman eta deialdien tokiak, 

prezioak (245 dolar inguru) eta datak bilatu 



 
 Ezaugarri batzuk 
 
 • IBT-internet;  PBT-paperean 
(kentzen ari dira) 

• Ingeles amerikarra 
• 240 dolar inguru 
• 4 orduko iraupena 
• Gaitasun desberdinei nota bat eta 

bataz bestekoa 
• 2 urteko iraungipena du 

• Azterketa egiten den momentutik  
13 egunetara ziurtagiria jasotzen da 
 

 

 



Beste hizkuntzak 

 



 
Nola jakin zein den nire maila? 

Nola prestatu dezaket azterketa? 
 

• Ppt honetan link-ak dituzue 
• Aipatutako web-orri gehienetan: 

– Proba azterketak daude, instrukzioak… 
– Batzuetan gainera balioespen bat ematen dizute 

 

• DIALANG: 14 hizkuntzatarako doako proba 
diagnostikoa(MCER mailak) 
– Mailarekiko informazio zehatza 
– Puntu sendoen eta ahulen deskribapena 
– Hobekuntza-aholkuak 

  

http://www.lancaster.ac.uk/researchenterprise/dialang/DIALANG_PAGE_WebVersion.htm


Azterketetarako prestatze-ikastaroak eta 
hizkuntza-ikastaroak 

• Campus bakoitzean 
prestatze-ikastaro 
desberdinak eta azterketak 
daude: 
– Arabakoa Campusa 

– Bizkaiko Campusa 

– Gipuzkoako Campusa 

 

  

https://www.ehu.eus/es/web/araba/ikasi-hizkuntzak-campusean
https://www.ehu.eus/eu/web/bizkaia/hizkuntzak-ikasi-campusean
https://www.ehu.eus/eu/web/gipuzkoa/hizkuntzak


  

 
 

 Kontuan eduki: 

- Azterketak data zehatzetan 

egiten dira 

- Ziurtagiria aste/ hilabete bat  

eman dezake heltzeko 

- Nahi/behar duzuen maila 

beharbada ez duzue lortzen 

lehenengo saiakeran 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPbRp42l-cgCFcbRFAod5L8MJg&url=http://deficitatencionaladulto.cl/blog/?p=503&bvm=bv.106674449,d.d24&psig=AFQjCNEHx3jDXY_XgkJb7xmDKbCWysMxBw&ust=1446813128654904


 
Beste zerbitzu batzuk 

 
 • Graduko azken mailak eta gradu ondokoak: 

ELE ikastaroak 

• Guztiak EHU-ko Ikastaro Osagarriak 

Eskainitako ikastaroak 2
0

1
7
-2

0
1

8
 



Gaztelania atzerritar hizkuntza ikastaroak: 
– Como ser profesor de ELE (urria/azaroa) 

– Desarrollo de competencias y revisión de enfoques 
para la enseñanza de ELE (urtarrila/otsaila) 

• 40 ikasle 

• 380 euro/ 7 aste (56 ordu), Gasteiz 

 



Nola izan ELE-ko irakaslea 

• 2017ko urriaren 20tik abenduaren 2ra 

• Filologiako, Euskal Ikasketetako, Ingeles 
Ikasketetako, Itzulpengintza eta 
Interpretazioko, Pedagogiako graduetako eta 
Hezkuntza graduetako tituladunak eta 3. eta 4. 
mailako ikasleak. 

• Bigarren hizkuntzako irakasleak  

• Bigarren fasean, Giza Zientzietako tituludunak 
edo 3. eta 4. mailako ikasleak onartu ahal 
izango dira 
 

https://www.ehu.eus/eu/web/nazioarteko-harremanak/espainola-atzerriko-hizkuntza-moduan-irakasteko-irakaslea-nola-izan
https://www.ehu.eus/eu/web/nazioarteko-harremanak/espainola-atzerriko-hizkuntza-moduan-irakasteko-irakaslea-nola-izan
https://www.ehu.eus/eu/web/nazioarteko-harremanak/espainola-atzerriko-hizkuntza-moduan-irakasteko-irakaslea-nola-izan


 


