
 

1. Sartu WebUntisera fakultatearen webgunetik (ORDUTEGIAK ataletik) edo 
lotura honen bidez: https://gestion.ehu.es/WebUntis/ Ikastegiaren izena 
eskatzen badizu, idatzi EHU 

2. Aukeratu “Horarios”, ikusteko astea eta atala: “Facultad Psicología”. 

 

 

3. Aukeratu kontsultatu nahi duzun taldea.  
 

 
 

4. Ordutegiak zein hizkuntzetan erakutsiko diren aukeratzeko, eskubiko 
“gurpilean”, honako formatu hauen artean bat aukeratu: 

a. 231_Psicología_Cast: ordutegiak koloretan eta gaztelaniaz ikusteko. 
b. 231_Psikologia_Eusk: ordutegiak koloretan eta euskaraz ikusteko. 
c. 231_Psicología_C_BN: ordutegiak zuri-beltzean eta gaztelaniaz 

ikusteko. 
d. 231_Psikologia_E-BN: ordutegiak zuri-beltzean eta euskaraz ikusteko. 

 
5. “Grupos” eremuan ikusi nahi duzun taldea aukeratu behar duzu. 

a. Lehenengo mailatik hirugarrenera arteko taldeak: adibidez, PSI_1_01 
kodeak adieraiz nahi du, Psikologia, 1. maila, 01 taldea. 

b. Hautazkoak ikus ditzakezu honako taldeetan: PSI_OPT_01 eta PSI-
OPT-31 

c. Hautazkoak ikusteko era errazteko, irakasgaiak MINORen arabera 
sailkatu dira. Adibidez: PSI-CLINICA-O1 kodean Psikologia Klinikoko 
ibilbideko 01 Taldearen hautazkoak daude bilduta. 

https://gestion.ehu.es/WebUntis/


d. Bestalde, hirugarren mailako hautazkoak aukeratzeko lana errazte 
aldera, 3. mailako ordutegian 3. mailan bateragarri diren hautazkoak 
ikus ditzakezu. Adibidez, PSI_3º+OPT_01 kodean, ikusgai daude 
hirugarren mailan 01 taldeak daukan ordutegia eta bateragarri diren 
hautazkoak. 

e. Euskararen Plan Gidariko hautazko irakasgaien ordutegiak ikusgai 
daude EUSKPLAN_HAUTAZ_31 kodean. 

f. Ingelesez eskaintzen diren irakasgaien ordutegiak PSI_ENGLISH 
kodean daude ikusgai. 

g. Osasun Psikologia Orokorreko masterreko ordutegiak ikusteko, joan 
MPGS_01 kodera edo MPGS_31 kodera, eta hautazkoak MPGS_OPT 
kodean daude ikusgai. 

 

6.  Nola ikusi ordutegien aldaketak: Ordutegiak hainbat egoerarengatik alda 
daitezke. Irakasleek aldaketak ikasgelan eta e-gela delakoan iragarri behar 
badituzte ere, garrantzitsua da astero argitaratutako ordutegia kontsultatzea. 
Eskola bat bertan behera utzi eta beste ordu batean berreskuratu behar da, 
eskola horren gaineko informazio ikur baten bidez emango da horren berri: 

 

 

Eskola horren gainean jarriz gero, informazioa ikusi ahalko duzu handituta: 

 

 



Azkenik, eskola horren laukiko informazio ikonoan klik egiten baduzu,  

 

irakasleak bertan jarritako informazioa lortuko duzu: 

 

 

Bestalde, eskola bertan behera utzi eta beste orduren batean berreskuratu behar 
bada, informazio oharraz gainera, ordutegian eskola hori berreskuratzeko 
irakasleak egindako erreserba agertuko da. 

7. Outlook-eko ordutegia: 

Ordutegia behin eta berriro gaurkotzen denez, komenigarri da astero kontsultatzea. 
Bada asteko ordutegia ical formatuan jaisteko aukera eta, ondoren, erabiltzen duzun 
egutegiaren kudeatzailean inportatu ahal duzu. Outlook erabiltzen bada, badago zuzen 
inportatzerik. Bi aukera horietarako, ICS egutegiaren ikonoa sakatu behar duzu: 

 

 



 

Eta pantailan agertuko den menuan hautatu behar duzu nahi duzun aukera. 

 

Ordutegia ikusteko aukera gehiago izateko asmoz, Psikologia Fakultateak 
ikasleentzako profila sortu du, aipaturiko aukerak eskaintzeaz gain, Irakasle, Gela eta 
Gaien ordutegiak eskuratzea ahalbidetzen duena. Erabiltzaile hori ikasleei bidali zaie 
korreo elektronikoaren bitartez, eta berriro eskatu daiteke Fakultateko Idazkaritzan edo 
Ikasle Kontseiluan. 

 


