3. ERANSKINA

GRADU AMAIERAKO LANA EBALUATZEKO EPAIMAHAIAREN TXOSTENA
FILOLOGIA
EPAIMAHAIA

Epaimahaiburua:
Mahaikidea:
Idazkaria:

GRADU AMAIERAKO LANA
Ikaslea:
Gradua:
Izenburua:
Tutorea:
Saila / Jakintza arloa:

GRAL-AREN EBALUAZIO IRIZPIDEAK
Edukia:

1 .- Erabilitako iturri eta bibliografia egokiak dira testuinguru akademiko batean.
2.- Lanaren egitura eta metodologia egokiak dira
3.- Gaiari dagozkien ideia, kontzeptu eta arazorik nabarmenak zurruntasun nahikoaz identifikatu eta
erlazionatzen ditu.
4.- Gaitasun kritiko eta hausnarketarako gaitasun nahikoak agertzen ditu era honetako lan baten
berariazko argumentazioa erabilita.

Alderdi formalak

5.- Lanaren formatu eta egitura zuzenak dira eta bat datoz ezarri diren gutxieneko betebeharrekin.
6.- Ohar bibliografikoak eta orrialde oinetako oharrak egokiak dira eta modu egokiaz egiten dira.
7.- Idazkera argia eta zuzena da, GRALak aurkezten direneko ingurune akademikoaren araberakoa.

Azalpena eta
defentsa publikoa

8.- Modu argiaz eta ongi antolatuaz adierazten ditu bere lanaren ideia nagusiak.
9.- Erreminta egokiak erabiltzen ditu ahozko azalpena laguntzeko (ikusentzuteko tresnak, diaporama
bidezko aurkezpenak eta abar) eta modu eraginkor eta zuzenaz egiten du.
1 0.-Interes eta errespetua agertzen ditu jasotako iruzkinekiko eta modu onean erantzuten du.

Item bakoitzari gehienez puntu bat eman ahal zaio. Kakotxa puntuarekin adierazi behar da.
Notaren batuketa egiteko AZKEN KALIFIKAZIOA sakatu.

www.ehu.eus/letrak

AZKEN KALIFIKAZIOA
ARABAKO CAMPUSA
CAMPUS DE ÁLAVA
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T.: 945 01 30 00
F.: 945 01 32 00

OHARRAK

Filologiako graduko GRAL-en gaitasunak (Verificaren memoriaren arabera):
- Lan akademikoak egokiro egituratu, egin eta aurkeztu, aintzat hartu beharreko alderdiak barne hartuta.
- Ikasketen bidez jasotako gaitasunak eta jakintzak modu autonomoan aplikatu.
- Gai bati buruzko informazio espezifikoa bilatu eta gestionatu, eskura diren iturri bibliografikoa erabiliz eta
baliabide informatiko, tekniko eta ikusentzutekoak baliatuz, lana egiteko behar den dokumentazioa biltzearren.

EPAIMAHAIKO KIDEEN SINADURAK

Epaimahaiburua:
Izen-deiturak:

Idazkaria:

Mahaikidea:

Izen-deiturak:

Vitoria-Gasteizen,

Izen-deiturak:

ko

-ren

(e)an.

Antolakuntza Akademikorako eta Ikasketen Baliozkotzerako Batzordeak 201 5/1 0/1 9ko batzarrean onartutako agiria

www.ehu.eus/letrak

ARABAKO CAMPUSA
CAMPUS DE ÁLAVA
Unibertsitateko Ibilbidea, 5
Paseo de la Universidad, 5
E-01 006 Vitoria-Gasteiz
T.: 945 01 30 00
F.: 945 01 32 00

