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OHIKO GALDERAK 

Atal hau sortu dugu 2013/14 ikasturtean jaso ditugun kontsultak bilduta. 

Galdera, zalantza edo proposamenen bat gehitu gura baduzu, bidali guri mezu 

bat (itxaso.gomez@ehu.es , ainhoa.novo@ehu.eus). Ziur gaude lagungarri 

izango zaizkiela etorkizuneko ikasleei.  

IZENA EMATEA 

1. Non dago nire graduko sailek eskaintzen dituzten lanen zerrenda? 

Gradu amaierako lanen eskaintza Gizarte eta Komunikazio Zientzien 

Fakultateko web orrian argitaratzen da urtero, Gradu Amaierako Lanak 

izeneko atalean, aurreko ikasturteko uztailaren erdialdean. Hemen: GRALen 

gai eskaintza . Eskaintzan datu hauek zehazten dira: arloa, irakaslea, 

hizkuntza eta arlo horretan egin daitezkeen lanen deskribapen laburra.   

2. Zelan eman dezaket izena? 

GAURren bidez ematen da izena, GRALAren kudeaketarako egutegian 

zehaztutako epean. Gomendatzen dizugu zerrenda inprimatzea GAURren 

eskaintzen den hurrenkeran, paperean arloak hautatzea preferentzien 

hurrenkeran, eta gero plataforman sartzea. Jarraibideak ikasleentzako 

GRALaren eskuliburuko 6. orrian daude.  

3. Erasmusen nago; noiz eman behar dut izena? 

Izena emateko egutegia berbera da ikasle guztientzat. GAURren bidez egiten 

denez (hau da, ikasleak ez direnez ikastegira joan behar), ez da inongo arazoa 

beste unibertsitate batean egotea. Konexio arazoengatik edo plataformara 

sartzeko arazoengatik ezin baduzue izena eman, mezu bat idatzi 

itxaso.gomez@ehu.eus helbidera eta eskuz egin tramitea. ERASMUSen 

bazaude, eman izena epea zabaldu bezain laster. Horrela, arazorik badago, 

denbora izango duzu konpontzeko.  

4. Zenbat lan aukeratu behar ditut izena ematean? 

Ikasle bakoitzak 99 proposamen aukeratu ahalko ditu gehienez, 

lehentasunaren arabera ordenatuta, bere titulaziorako eskaintzen 

direnetatik.. Gomendatzen dugu Ikus-entzunezko Komunikazioko Graduan, 

Kazetaritzako Graduan eta Publizitateko eta Harreman Publikoetako Graduan 

gutxienez 50 proposamen aukeratzea, eta Politika Zientziako eta Kudeaketa 

Publikoko Graduan eta Soziologiako Graduan, berriz, 20 gutxienez. Kontuan 

hartu ez badituzue nahiko gai aukeratzen, eta aukeratu dituzuen guztiak 

hartuta badaude, bigarren fasera arte itxaron beharko duzuela gaia esleitzeko. 
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GAIAREN ETA ZUZENDARIAREN ESLEIPENA 

1. E-mail bat jaso dut esleitu zaizkidan gaia eta zuzendaria 

jakinarazteko. Zer egin behar dut orain? 

Bai ikasleek eta bai zuzendariek e-mail bat jasoko dute behar duten 

informazioarekin. Biak harremanetan jarri beharko dira lehen tutoretza saioa 

adosteko. Ikasleek har dezakete aurrea hitzordua jartzeko eta prozesua 

arintzeko. 

2. Ikaskide batek esan dit esleipenaren e-maila jaso duela, baina niri ez 

zait heldu. 

E-mail hori automatikoki bidaltzen du GAURrek unibertsitateko helbidera 

("ikasle" helbidera). Agian oraindik zuri ez zaizkizu lana eta zuzendaria esleitu, 

eta egun pare bat itxaron beharko duzu. Egun parea igarota mezurik jaso ez 

baduzu, beharbada beteta izango duzu unibertsitateko kontuaren sarrerako 

ontzia, eta horregatik ezin duzu mezua jaso. Hustu sarrerako ontzia (mezuak 

markatu eta behin betiko ezabatu), jakinarazpen ofizialak jaso ahal izan 

ditzazun. Hala ere mezurik hartzen ez baduzu, jarri harremanetan 

dekanotzarekin. 

3. Nire laguna beste gradu batean dago eta nahitaezko tutoretza kopuru 

bat dauka. Zenbat dira nahitaezkoak gure graduan? 

Gradu bakoitzaren Gradu Amaierako Lanaren gidan zehazten dira tutoretza 

saioen baldintzak. Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko graduetan 

ez dago nahitaezko tutoretza kopuru jakinik. 2014/15 ikasturteko gidak 

ikusteko sakatu hemen: http://www.ehu.eus/eu/web/gkz-csc/gradu-

amaierako-lana-2014-15 Bost saio egitea gomendatzen dugu, eduki eta data 

hauekin: 

1. saioa –  Azaroa. Gaia zehaztea izena ematean esleitutako arloaren barruan. 

Lan egutegia.  

2. saioa –  Abendua/urtarrila. Lehen jarraipen saioa.  

3. saioa –  Otsail/martxoa. Bigarren jarraipen saioa.  

4. saioa –  Apiril/maiatza. Hirugarren jarraipen saioa.  

5. edizioa –  Ekaina. Behin betiko lana tutoreari entregatzea. Jendaurreko 

defentsa prestatzea.  
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4. Nire zuzendaria bajan dago edo jada ez dago lanean UPV/EHUn. Zer 

egin behar dut? 

Normalean saileko zuzendaria jakitun egongo da eta harremanetan jarriko da 

zurekin zuzendari berria esleitzeko. Hala ez bada, jarri harremanetan zure 

zuzendariaren saileko zuzendariarekin, edo, bestela GRALaz arduratzen den 

dekanotzako pertsonarekin (itxaso.gomez@ehu.eus, ainhoa.novo@eus.es), 

zuzendari berria esleitzeko tramiteak hasteko.  

5. Esleitu didaten lana gaztelaniaz da eta nik euskaraz egin gura nuke. 

Egin nezake? 

Esleitutako lanak egin behar dira eskaini diren hizkuntzetan. Bi hizkuntzetan 

eskaintzen direnean bakarrik erabaki ahal izango du ikasleak zein 

hizkuntzatan egin nahi duen. 

6. Azkenik, ez dut egin nahi esleitu didaten lana. Uko egin ahal diot? 

Lehen esleipen fasea amaitu ondoren baino ezin dakioke uko egin Gradu 

Amaierako Lanari. Hori eginez gero, bigarren esleipen fasera pasatu ahalko 

zinateke, lehen fasean esleitu ez diren lanen eskaintzarekin. Esleipena behin 

amaituta, bakarrik egin daiteke uko ikasturtea amaitu eta gero eta hurrengo 

ikasturtean izena emateko epea ireki aurretik.  

 

MATRIKULAZIOA 

1. Uztailean defendatu nahi dut; zein da matrikula egiteko azken 
eguna? 

 
Gradu Amaierako Lanaren matrikula nahi denean egin daiteke, behin 
graduko irakasgai guztiak gaindituta izanez gero, hau da, gainditzeke 
zenituen irakasgai guztien aktak behin sinatu ondoren. Defentsarako azken 
eguna lana gordailuan ixten den eguna da, horrekin amaitzen baita Gradu 
Amaierako Lanaren tramitazioa. GRALaren tramiteen egutegia web orrian 
dago. Bertan begira ditzakezu defentsa egunak eta lana gordailuan uzteko 
azken eguna (http://ow.ly/HWbQk). 
 

2. 2014/15 ikasturte honetan GRALean bakarrik nago matrikulatuta, 

eta otsailean egiteko asmoa daukat. Tramiteren bat egin behar dut 

GAURren edo Idazkaritzan horretarako? 
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Irakasgai arruntetan ez bezala, Gradu Amaierako Lanean ez da beharrezkoa 

jakinarazpen berezirik egitea otsaileko deialdian aurkezteko. Prozedura beste 

deialdi batzuetako berbera da: defentsarako eskaria egitea, itxarotea 

zuzendariak txostena igo arte, GRALa ADDIn uztea, eta zuzendariak onartzea 

lana gordailuan uzteko azken eguna baino lehen (ikus azken eguna GRALaren 

egutegian). 

DEFENTSA ESKARIA 

1. Noiz egin dezaket eskaria? 

Matrikula GAURren bidez egiten denean egin daiteke defentsarako eskaria, 

baina EZ DA EGIN BEHAR LANA BEHIN BETIKO AMAITUTA EZ BADAGO 

ETA zuzendariaren ONESPENA (txostena) EZ BADAUKA Zuzendariak 

txostena egin behar du ikasleak defentsa eskaria egiten duenean, eta 

horretarako LANA AMAITUTA EGON BEHAR DA, hau da, behin betiko bertsioa 

eduki behar du. Bestela, lana ADDIra igotzen duzunean, gerta daiteke atzera 

botatzea gainbegiratu gabeko bertsioa izateagatik, eta kasu horretan ezin 

izango da gordailuan utzi. 

2. Nola eta non egin behar dut defentsa eskaria? 

Defentsa eskaria GAURren bidez egin behar da, Gradu Amaierako Lanaren 

matrikula egin eta lana amaitu ondoren. Defentsa eskaria egin aurretik, 

komeni da zuzendariak txostena eginda izatea. Zuzendariaren onespenik 

gabe, gerta liteke txostena kontrakoa izatea. Ikasleentzako GRALaren 

eskuliburuaren 8. orrian plataforman eman beharreko pausoak  aurkituko 

dituzu. 

 

LANA GORDAILUAN UZTEA, FORMATUA ETA ADDI 

 

1. Zelan sar naiteke (barruko) ADDI plataformara? 

Barruko ADDIra esteka honetatik 

https://addi.ehu.es/handle/10810/11317?locale=eu sartu behar zara, eta zeure 

burua LDAPaz identifikatu. Sartu ahal izateko lehenago alta eman behar izan 

dizute Bibliotekan. Alta emanda zaudenean mezu bat jasoko duzu 

UPV/EHUko kontuan. Otsailean matrikulatzeko aukera daukaten ikasleei 

urtarrilaren amaieran emango zaie alta. Gainerako ikasleei apirilean emango 

zaie alta ADDIn.  
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2. Nire ikaskide guztiek jaso dute ADDI plataformara sartzeko mezua 

eta nik ez. Zer gertatzen da? 

ADDIn alta eman dizutela jakinarazteko mezu elektronikoa UPV/EHUko 

kontu instituzionalera bidaliko zaizu, hau da, "ikasle" kontura. Beharbada 

beteta daukazu sarrerako ontzia, eta horregatik ezin duzu mezurik jaso. Hustu 

sarrerako ontzia (markatu eta behin betiko ezabatu mezuak), jakinarazpen 

ofizialak jaso ahal izateko. Sarrerako ontzia hustuta ere jakinarazpenik 

jasotzen ez baduzu, jarri harremanetan ADDIko arduradunekin Bibliotekan (5. 

solairua, 8027 luz. edo amparo.gonzalez@ehu.eus, amaia.ibarra@ehu.eus. 

3. ADDIn, Gradu Amaierako Lanaren deskribapenean,  eskatzen didate 

gako hitzak eta deskriptoreak jartzeko. Zeintzuk jarri behar ditut?  

Nahi beste gako hitz jar ditzakezu, eta gura dituzun hizkuntzetan. Gauza bera 

laburpenari dagokionez. Gura duzun hizkuntzan idatz dezakezu. Elementu 

horiek guztiak dira jendea errazago heltzeko zure lana kontsultatzera, 

azkenean kanpoko ADDIra pasatzen bada.  

4. Nahikoa da Gradu Amaierako Lana ADDI plataformara igotzearekin?  

Bai. Gradu Amaierako Lana ADDIn deskribatu eta gero (gako hitzak eta 

laburpena barne), nahikoa da lana igotzea. Lana igotzen duzunean 

zuzendariak e-mail bat jasoko du, lana onartu edo bazter dezan. Igotako 

dokumentua bertsio gainbegiratua bada eta dena ondo badago, zuzendariak 

lana onartuko du eta epaimahaikideen eskura jarriko da. 

5. Zer gertatzen da zuzendariak baztertzen badu igotako GRALa? 

Lana baztertzen badu, zuzendariak horretarako arrazoiak emango ditu, eta 

zuri haien berri emango zaizu. Horrela, ADDIra sartuko zara, baztertutako 

bertsioa ezabatuko duzu, eta bertsio egokia igo ahal izango duzu.  

 

6. Lana ADDIra igotzen dudanean, norentzat egongo da eskuragai?  

Lana bakarrik egongo da eskuragai zure zuzendariarentzat. Zuzendariak 

onartzen duenean epaimahaikideen esku ere jarriko da.  

7. Zuzendariak ADDIra igotzen du txostena? 

Ez, zuzendariaren txostena GAURrera igotzen da, eta hortik eskuragarri dago 

bai epaimahaikideentzat eta bai zuretzat. ADDIren bidez bakarrik ziurtatzen 

da igotako bertsioa eta zuzendariak txostena egiteko aztertu duena berbera 

direla. 
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8. Nire Gradu Amaierako Lanak memoria bat eta bideo bat dauzka. Zer 

igoko dut? 

GRALa osatzen duten dokumentu guztiak igo behar dira. ADDIk aukera 

ematen du nahi beste fitxero igotzeko, eta formatu askotakoak. Ahal dela, 

komeni da pdf-an igotzea, edizio arazorik ez egoteko.  

9. Nire Gradu Amaierako Lanak, idatzitako memoriaz gain, irrati saio 

bat dauka. Dena igo nezake? 

Bai, ADDIk formatu desberdinak onartzen ditu. Edozelan ere, arazorik bazenu 

lana igotzean, lehendabizi jarri harremanetan BIBLIOTEKAko teknikariekin 

(8027 luz. edo amparo.gonzalez@ehu.eus, amaia.ibarra@ehu.eus). Dena delako 

arrazoiagatik ezin baduzu lana ADDI plataformara igo, arautegian jasota dago 

dekanotzan uzteko aukera, horretarako izendatuko den bulegoan. Hori bada 

zure kasua, jarri gurekin harremanetan (itxaso.gomez@ehu.eus , luz.: 8020 edo 

ainhoa.novo@ehu.eus). 

10. Jarraitu behar zaio, nahitaez, unibertsitateko webgunean aurkezten 

diren hiru eredu horietako bati, edo haiek oinarri har daitezke eta haien 

osagaiak sartu (fakultatearen logoa eta abar), baina txantiloi moduan 

erabili barik? 

Gidaliburuetan esaten da aukerakoa dela ereduak erabiltzea; beste eredu bat 
har dezakezu, baldin eta Gradu Amaierako Lanaren gidan lanaren azalerako 
zehazten diren gutxienekoak jartzen badituzu, hau da, lanaren izenburua, 
egilea, zuzendaria eta ikasturtea.  
 

DEFENTSA 

1. Lehen lauhilekoko azterketa bat daukat bigarren deialdian; 

defendatu ahal izango dut GRALa uztaileko deialdian? 

Gradu Amaierako Lana defendatzeko aukera lana gordailuan uzteko azken 

egunak mugatzen du. Data hori baino lehen lana amaituta badago, 

matrikulatuta (geratzen ziren irakasgai guztiak gaindituta eta haien aktak 

itxita), defentsarako eskaria aurkeztuta, zuzendariaren txostena igota,  lana 

ADDIra igota eta zuzendariak onartuta, defendatu ahal izango da. Benetan 

dauzkazun aukerak jakiteko, kontuan hartu behar duzu azterketaren data 

ofizialetik irakasleek hamabi egun baliodun dauzkatela notak argitaratzeko, 

gero bi egun utzi behar dituztela azterketak berrikusi baino lehen, eta azkenik 

aktak sinatu behar dituztela. 


