IKASLE BISITARIENTZAKO PRAKTIKAK SICUE 2022/2023
UPV/EHUko
IKASTEGIA
Farmazia Fakultatea

CAMPUSA

PRAKTIKAK

Araba

Bai

PRAKTIKEI BURUZKO OHARRAK

•

•
Gasteizko Erizaintza
Eskola
Hezkuntza eta Kirol
Fakultatea

Araba

Bai

Araba

Bai

•

•

Hauek gordetzen dira: bi plaza
Farmaziarako,
bi
plaza
Ingurumen
Zientzietarako,
plaza bat Giza Nutrizio eta
Dietetikarako,
eta
plaza
bat
Zientzia eta Teknologiarako.
Ikastegiaren
baldintzak
bete
behar dira.

Matrikula egiteko gaindituta izan
behar dira 150 kreditu; eta
UPV/EHUko
ikasleek
bete
beharreko
baldintza
eta
betebeharrak bete behar dira.
Informazio
gehiagorako,
jarri
harremanetan
ikastegiaren
mugikortasun
programako
arduradunarekin.
Betiere Haur Hezkuntza edo
Lehen
Hezkuntza
gaztelaniaz
eskaintzen
duten
eskolak
aurkitzen badira.
Ez, curriculumekoak.
Bai, curriculumetik kanpokoak.
Plazarik dagoen jakiteko, jarri
harremanetan
UPV/EHUko
koordinatzailearekin.

Hezkuntza eta Kirol
Fakultatea

Araba

Bai

•

Ekonomia eta
Enpresa Fakultatea

Araba

Ez

•
•

Letren Fakultatea

Araba

Ez

•
•

Ez, curriculumekoak.
Bai, curriculumetik kanpokoak

Gasteizko
Ingeniaritza Eskola

Araba

Ez

•
•

Ez, curriculumekoak
Bai,
curriculumetik
kanpokoak,
baldin eta baldintzak betetzen badira
eta
eskaintzarik
badago.
Jarri
harremanetan
aldez
aurretik
ikastegiko
SICUE
koordinatzailearekin,
jakiteko
zeintzuk diren aukerak eta plazarik
badagoen.

Medikuntza eta
Erizaintza
Fakultatea

Gipuzkoa

Bai

•

Arkitektura GET

Gipuzkoa

Ez

•
•

Informatika
Fakultatea

Gipuzkoa

Ez

•
•

Hezkuntza, Filosofia
eta Antropologia
Fakultatea

Gipuzkoa

Bai

•

Ekonomia eta
Enpresa Fakultatea:

Gipuzkoa

Ez

•
•

Gipuzkoako
Ingeniaritza Eskola

Eibar

Ez

Gipuzkoako
Ingeniaritza Eskola

Gipuzkoa

Ez

Zuzenbide
Fakultatea

Gipuzkoa eta
Bizkaia

Bai

•
•
•
•
•

•

Bai, plazarik dagoen jakiteko, jarri
harremanetan ikastegiko
mugikortasun koordinatzailearekin
Ez, curriculum praktikak.
Bai, curriculumetik kanpoko
praktikak. Kontsultatu bete
beharreko baldintzak/Jatorriko
koordinatzaileak
baimenduak/Kontsultatu plazarik
dagoen UPV/EHUko
koordinatzailearekin
Ez, curriculumekoak.
Bai, curriculumetik kanpokoak.
Filosofia eta Haur Hezkuntza izan
ezik.
Lehenengo Hezkuntzak ingeleseko
espezialitatea ahalbidetzen du, baina
beharrezkoa izango da UPV/EHUko
arduradunarekin edo
koordinatzailearekin kontsultatzea
plazen erabilgarritasuna.
Ez, curriculumekoak.
Bai, curriculumetik kanpokoak.
Praktiges aplikazioaren bidez
kudeatzen dira.
Ez, curriculumekoak.
Bai, curriculumetik kanpokoak.
Ez, curriculumekoak.
Bai, curriculumetik kanpokoak.
Aldez
aurretik
jarri
harremanetan
ikastegiko
koordinatzailearekin.

Bilboko Ingeniaritza
Eskola

Bizkaia

Bai

•
•

Arte Ederren
Fakultatea

Bizkaia

Ez

•
•
•
•

Gradua, curriculumekoak: Bai,
ziurtagiria eskatzen zaie ikasleei.
Gradua,
curriculumetik
kanpokoak: Bai, kontsultatu bete
beharreko
baldintzak
(180
ECTSeta 1., eta 2. mailak
gaindituta)
Ez, curriculumekoak
Bai, curriculumetik kanpokoak
UPV/EHUko
ikasleek
bete
beharreko
baldintza
eta
betebeharrak bete behar dira.
Eskatu informazioa ikastegiko
teknikariari.

Gizarte eta
Komunikazio
Zientzien Fakultatea

Bizkaia

Ez

•
•

Ez, curriculumekoak.
Bai, curriculumetik kanpokoak
Kontsultatu
bete
beharreko
baldintzak / Jatorriko ikastegiko
irakasle bat izan behar da tutorea
/ Plazarik dagoen jakiteko, jarri
harremanetan Lan Ezarpenerako
dekanordearekin
Patxi.doblas@ehu.eus.

Zientzia eta
Teknologia
Fakultatea

Bizkaia

Bai

•

Bai, curriculumekoak, baldin eta
baldintzak bete eta eskaintzarik
bada.

•

Bai, curriculumetik kanpokoak,
baldin eta baldintzak betetzen
badira eta eskaintzarik badago.
Edonola ere, jarri harremanetan
jarri aldez aurretik ikastegiko
SICUE
koordinatzailearekin,
jakiteko zeintzuk diren aukerak
eta plazarik badagoen.

•

Bilboko Hezkuntza
Fakultatea

Bizkaia

Bai

•
•

•

Ekonomia eta
Enpresa Fakultatea
(Sarriko)

Bizkaia

Bai

•
•

Ekonomia eta
Enpresa Fakultatea
(Elkano)

Bizkaia

Ez

•
•

Medikuntza eta
Erizaintza Fakultatea

Bizkaia

Bai

•

Praktikak egin daitezke Gizarte
Hezkuntzako
graduan
(gaztelaniaz edo euskaraz)
Haur
Hezkuntzako
eta
Lehenengo
Hezkuntzako
graduetan praktikak euskaraz
besterik ezin egin daitezke.
(Praktikak ere ingelesez egin
daitezke
atzerriko
hizkuntzaren aipamenarekin
lotuta)
Haur
Hezkuntzako
eta
Lehenengo
Hezkuntzako
graduetan
EZIN
da
gaztelaniazko praktikarik egin,
ikastetxeetan ez dagoelako
tokirik.

Egin ahal izango dira enpresek
eskaintzen badituzte. Ikasleak
ere enpresek hautatzen dituzte.
GAUR
aplikazioaren
bidez
kudeatzen dira, eta ikasleek
fakultatean
matrikulatu
ondoren erabili ahal izango dute
aplikazio hori.
Ez, curriculumekoak.
Bai, curriculumetik kanpokoak.
Plazarik dagoen jakiteko, jarri
harremanetan
UPV/EHUko
koordinatzailearekin.

Bai, UPV/EHUko
koordinatzaileari galdetu ea
plazarik dagoen.

OHARRA: Taulan agertzen ez diren UPV/EHUko ikastegiek EZ dute uzten praktikak egiten
ikaslea SICUE mugikortasunean dagoen bitartean, ez curriculumeko praktikak ez
curriculumetik kanpokoak.

