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ZELAN BURUTU ALDEZ AURRETIK BOTOA 
 

 
 

BOTOA ALDEZ AURRETIK EMATEA 
 
Azaroaren 14tik 18ra arte (ostirala), biak barne, botoa aldez aurretik emateko aukera egongo da. 
Aukera horretaz baliatuz gero, ikastegiak botoa eman izanaren frogagiria emango dio hautesleari 
(honi erantsita dago eredua). 
 
Hauteskunde Batzorde Nagusiak, urriaren 28an egindako bileran, hauteskunde mahaiak eratzeko 
irizpideak onartu zituen (I. eranskina).  
 
Aldez aurretik botoa emateko aukerak botoa ematea ahalbidetzen du ikasleari, kasuan kasuko 
ikastegian bertan, eta langileek langunean bertan. 
 
 
Errektorea aukeratzeko hauteskundeei buruzko arautegian jasotakoari jarraituz, ikastegiko 
zuzendariaren edo campuseko errektoreordearen aurrean (edo honek ahalbidetzen duen aurrean) 
eman behar da aldez aurretiko botoa. Ikastegiko idazkari akademikoak edo campuseko idazkariak 
edo ataletako koordinatzaileak (Medikuntza eta Erizaintzako unitateak barne), hartuko du aldez 
aurretik emandako botoa. Horretarako ordutegia argitaratuta egon beharko da lekuan lekukoa. 
 
BBoottooaa  aallddeezz  aauurrrreettiikk  eemmaatteekkoo  jjaarrrraaiibbiiddeeaakk  

Ikastegi guztietara bidaliak daude botoa emateko gutun azalak eta talde guztientzako boto 
txartelak. Boto txartelak kolore desberdinetakoak dira: 
Irakasle eta ikertzaile doktore iraunkorren taldeko boto txartelak berde kolorekoak dira, 
hautagaitzarena zein boto zuriarena.  
Irakasle eta ikertzaile ez doktore iraunkorren taldekoak, urdinak, hautagaitzarena zein boto 
zuriarena.  
Gainontzeko irakasle eta ikertzaileena, horiak, hautagaitzarena zein boto zuriarena. 
Ikasleena, zuriak, hautagaitzarena zein boto zuriarena. 
Administrazio eta zerbitzuetako langileena, larrosa kolorekoak, hautagaitzarena zein boto 
zuriarena. 
 
Botoa aldez aurretik emateko, boto txartel ofiziala gutun azal ofizial itxian sartuko da, eta 
gutun azal itxi hori, NANaren, pasaportearen, gidatzeko baimenaren edo unibertsitateko 
txartelaren fotokopiarekin batera, beste gutun azal batean sartuko da (identifikazio 
dokumentua indarrean egon behar da). Gutun azal hori mahaiko buruari zuzenduta egongo 
da, kanpoaldean boto emailearen izen-abizenak eta taldea izango ditu adierazita, eta boto 
emaileak hegalean sinatu ondoren zinta itsasgarriaz itxiko da. 
 
Boto emaileak hala eskatuz gero, botoa eman izanaren ziurtagiria emango zaio, honi erantsitako 
ereduari jarraituz egina. 
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Ikastegietan hauteskunde mahaiaren arabera sailkatuko dira aldez aurretik emandako botoak, eta, 
Idazkaritza Nagusiak Campuseko Errektoreordetzekin batera zehaztutako sistemari jarraituz, 
kasuan kasuko hauteskunde mahaiko buruari helaraziko zaizkio bozketa egunean bertan. 
 
Behin botazioa amaituta, horrela emandako botoak boto kutxan sartuko dira, boto emailea 
erroldan dagoela egiaztatu ondoren. Hala ere, botoa aldez aurretik eman arren hautesleak berriro 
eman badu botoa hauteskunde egunean, edo hautesle izateko eskubidea galdu badu, aldez 
aurretik emandako botoa baliorik gabe geratuko da eta ez da kutxan sartuko. 
 
Hautesleak berak eman behar du aldez aurretiko botoa. 
 
Soberan geratu diren boto txartelak hauteskunde barrutia campusean daukaten hauteskunde 
taldeenak badira, campuseko errektoreordetzara bidaliko dira azaroaren 24an erabil daitezen 
(ikastegietan alde aurretik emandako botoekin batera bilduko dira). 
 



 

Los Centros o Secciones que tengan alumnado de máster y doctorado tendrán en la 
mesa del alumnado un censo adicional de estos estudiantes. 
 

BOTOA AURRETIK EMATEA 

(Hauteskunde taldea eta ikastegiaren/atalaren izena sartu) 

ERREKTOREA AUKERATZEKO HAUTESKUNDEAK- 2016 
 
 
IKASTEGIAN/ATALEAN/ BOTOA AURRETIK EMAN IZANAREN FROGAGIRIA: 

Nik,.......................................................................................................................jaun

ak/andreak,................................................................................................................

.....Ikastegiko …………………………………………………………… naizen aldetik, honakoa 

ziurtatzen dut: 

...........................................................................................................jaunak/andreak

, ..............................................................................................................ko langileak, 

aurretik eman du botoa errektorea aukeratzeko hauteskundeetarako, lehen esandako 

ikastegian eta ni neu aurrean nengoela 

.......................................................................(e)an. 

 
 
 
 

Izptua.: .................................... 
E.E.: ……………………………. 

 
 
 
 

CAMPUSEKO ERREKTOREORDETZAN BOTOA AURRETIK EMAN IZANAREN 

AGIRIA: 

Nik,.......................................................................................................................jaun

ak/andreak,.................................................Campuseko administratzailea naizen 

aldetik, honakoa ziurtatzen 

dut:........................................................................................................................jau

nak/andreak .............................................…….......ko langileak, aurretik eman duela 

botoa errektorea aukeratzeko hauteskundeetarako, errektoreordetza honetan eta ni 

neu aurrean nengoela, ................................................................(e)an. 
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