
 

 

DATU EKONOMIKO ETA ESTATISTIKOEN ORRIA 
2016/2017 

 

 

 
Identitate dokumentua: 

 NAN ..............................  

Zenbakia: …………………………………………………………………. 
PASAPORTEA (Atzerritarrak) ..............................  

IDENTIFIKAZIO ZEDULA (Atzerritarrak) .........  

EGOILIAR-TXARTELA (Atzerritarrak)  .............  

IZENA:…………………………………………………… ABIZENAK:……………………………………………………………………………….. 

Ikasketak zein hizkuntzatan egin nahi dituzu?  Euskaraz  Gaztelaniaz  

DATOS ESTADÍSTICOS 

IKASLEAREN LAN ORDAINDUA AURREKO IKASTURTEAN ZEHAR 

0. Ez du lan ordaindurik egiten..................................................  2. Lanaldi partzialeko kontratua hiru hilabete baino gehiagotan .....  

1. Noizbehinkako lana, 3 hilabete baino gutxiagoan................  3. Lanaldi osoko lana ..................................................................................  

AITAREN, AMAREN ETA IKASLEAREN LANBIDEA 
(A:Aita, M: Ama; I: Ikaslea) 
Oharra: ikasleak ekonomikoki independentea den familia osatzen badu, “Ez da egokia” markatuko du aitaren eta amaren lanbidean 

 A M I  A M I 
Ez da egokia .....................................................................................    
Lanbide militarrak .........................................................................     
Zuzendariak eta gerenteak ...........................................................    
Teknikari eta profesional zientifiko eta intelektualak ............    
Laguntzako teknikari eta profesionalak ....................................    
Administrariak eta kontabilitatearen arloko langileak ..........    
Jatetxe arloko zerbitzuetako langileak, zerbitzu 
pertsonaletakoakbabes zerbitzuetakoak eta dendetako 
saltzaileak ........................................................................................    
Nekazaritza eta arrantzako langile kualifikatuak .......................    

Artisauak eta manufaktura industrietako, eraikuntzako eta 
meatzaritzako langile kualifikatuak, instalazioetako 
kualifikazio gabeko operadoreak izan ezik ...............................    
Instalazioen eta makinen operadoreak eta muntatzaileak ....    
Kualifikazio gabeko langileak ......................................................    
Langabezian ....................................................................................    
Erretirodunak ..................................................................................    
Etxekoandrea/gizona .....................................................................    
Lanerako ezinduak .........................................................................    
Beste egoera batzuk (Errentadunak …) .......................................    

AITAREN ETA/EDO AMAREN IKASKETA MAILA (A:Aita, M:Ama) 
 A M A M A M A M A M 

Analfabetoa   Ikasketarik gabea    1. mailako ikasketak    2. mailako ikasketak   Goi mailako ikasketak   

SALBUESPENAK ETA PREZIO PUBLIKOAK 
SALBUESPENAK. Salbuetsita egoteko, horretarako eskubidea ematen duen egoera egiaztatu behar da Ikastegiko Idazkaritzan. 
Bekarik eskatu duzu? 

Ez ..........  
Bai ........  

Familia ugarikoa zara? 
 Ez .......  
 Bai .......   .  F.U. orokorra ..............  

F.U. berezia .................  

Ezgaitasunagatik prezio publikoetatik 
salbuespena eskatu duzu? 
 Ez .........  
 Bai .........  

¿Batxilergoan ohorezko matrikula 
globala duzu?  

Ez ..........  
Bai ........  

Prezio publikoetarako beste salbuespenik 
eskatu duzu? 
 Ez ..........  
 Bai ..........  

Erantzuna baiezkoa bada, adieraz ezazu 
nor den ezgaitasuna duen familiako kidea 
 Ikaslea .................  ..................... 
 Familiako bat ..  ...................  

EZGAITASUNA 
Ezgaitasunen bat duzu? Ez  Bai Baietz erantzun baduzu, adierazi ezgaitasun mota eta portzentajea: 
 Entzumen urritasuna ..... (%)  Ikusmen urritasuna ........ (%)  Mugimendu urritasuna ..... (%)  Bestelako ezgaitasunak ...... (%) 

ORDAINTZEKO MODUA 
Adierazi ordaintzeko modua:   Zatika ordaindu nahi duzu?  Eskola asegurua ordaindu behar duzu? 

Helbideratzea ........................  
Abonu agiria (Kutxabank ...  

 Ez ..........  
 Bai ..........  

 Ez ........ 
 Bai ........ 

Zure matrikularen zenbatekoren %0,7 
Garapenerako Lankidetzarako eman nahi 
duzu? Ez ..........  
 Bai ..........  

Eskola asegururik ez ordaintzeko arrazoiak hauek 
dira:   
a) 28 urte beterik izatea, matrikulatutako 
ikasturtearen hasieran, edo 
b) Asegurua beste ikastetxe batean ordaindurik 
izatea. 

 
“Formulario honetako datuak Euskal Herriko Unibertsitatearen erregistro informatikoan sartuko ditugu. Eta horren berri jakinarazten dizugu, 15/1999 Lege Organikoko (abenduaren 
13ko Legea, izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzkoa) 5. artikuluan arautukoari jarraituz.  Aipatutako legeko 11.2.e) artikuluaren arabera, unibertsitateak beste administrazio 
publikoei jakinarazi edo utzi ahal dizkie datu pertsonalak helburu historiko, estatistiko edo zientifikoetarako, interesatuei baimenik eskatzeke.  Interesatuak ez badu nahi halakorik 
gertatzerik, idatzi bat aurkeztu behar du unibertsitateko Erregistro Orokorrean; hori egin ezean, aipatutako artikuluan xedatutakoa beteko da”. 

Sinatua 


