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Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza graduak 
 
 

Pandemiaren hasieratik bizitzen ari garen ezohiko egoera dela eta, GrALen 

defentsa telematikoak izango dira baldin eta ikaslea edota epaimahaikideren 

bat berrogeialdi nahiz konfinamendu egoeran gertatzen bada.  

 

Honenbestez, jarraian emango ditugu lagungarri gertatu nahi duten argibideak:  

 

 Defentsa eskaeraren aurretik ikasleak ikaslearen zintzotasun 

akademikoa (3. eranskina) eta zuzendariaren baimena (4. eranskina) 

sinatuta eta eskaneatuta emailez bidali beharko dizkio ikastegiko 

teknikariari (inigo.fernandez@ehu.eus).  

 

 Ondoren, aurrez aurreko ohiko prozeduran bezala, GAURren bitartez, 

zuzendariak ebaluazio txostena igo eta defentsa onartu beharko du.  

 
 Epaimahaiko arduradunak, defentsa bakoitzaren data eta ordua adostuta, 

esteka sortu eta bidali beharko die beste bi epaimahaikideei, ikasleari eta 

ikastegiko teknikariari (inigo.fernandez@ehu.eus). Hori jakinarazteko 

gutxieneko epea defentsa gertatu baino astebete lehenagokoa izango da, 

epaimahaiaren zenbakia ere adieraziz. 

 

 Epaimahai bakoitzak esteka bakarra erabiliko du berari dagozkion 

defentsa guztiekin, prozedura erraztu nahian.  

 

 Defentsak programatzeko orduan, tarte bakoitzak 45 minutuko iraupena 

izan beharko du gutxienez, birtualki egiteko kontu guztiak denboraz egin 

ahal izateko. 



 
 
  
 
 

 Funtzionamendu telematikoan denbora egoki kudeatzea berebiziko 

alderdia izango da gorabeherak saihesteko. 

 

 Defentsan jokatzeko protokoloari dagokionez, presidenteak hitza hartuko 

du eta ikasleari jakinaraziko dizkio kontu nagusiak; besteak beste, 

ikaslearen eskubidea den defentsa grabatzea nahi ote duen galdetuko 

dio.  

 

 Ikaslearen azalpena (gehienez 20 minutukoa) entzunda, epaimahaiak 10-

12 minutu izango ditu galderak egiteko. Ondoren, ikasleari (eta, halakorik 

balego, bertaratutako publikoari) eskatuko zaio bileratik ateratzeko eta 10 

minutu geroago berriz konektatzeko. 

 

 10 minutu horietan epaimahaiak kalifikazioari buruzko erabakia hartuko 

du eta, jarraian, idazkariak akta idatziko du. Tramiteak errazte aldera, 

epaimahaikide bakoitzaren ebaluazio txostenak ez dira egin beharko. 

 
 Bitartean, aurrez aurreko defentsetan egiten den legez, ikasleak 

asebetetze inkesta online egiteko aukera izango du. 

 

 Ondoren, ikaslea berriro sartuko da eta presidenteak kalifikazioa 

jakinaraziko dio: hori eginda, amaitutzat emango da defentsa. 

 

 Epaimahaiak ohorezko matrikularen proposamena egin dezake 

Epaimahaiaren Aktaren bidez. Horretarako, proposamena arrazoitzen duen 

txostena helaraziko dio Irakas Koordinaziorako eta GrALerako 

Dekanordeari (edu.zelaieta@ehu.eus), beranduenez defentsa epealdia 

bukatzen den egunerako.  

 



 
 
  
 

 Arautegiak dakarrenez: "Ikastegiak ohorezko matrikula eman ahal izango 

die 9,0 kalifikazioa edo handiagoa lortu duten ikasleei, baina, betiere, 

gehienez ere Gradu Amaierako Lanaren defentsan kalifikaziorik onena lortu 

duten ikasleen % 5i” (GrALaren epaimahaiaren aktan jasotako azken 

kalifikazioa, eta berdinketarik izanez gero, ikaslearen espediente 

akademikoaren nota). 

 

 Tramiteak erraztu nahian, epaimahaiko idazkariak bakarrik sinatuko du 

akta eta Ikastegiko teknikariari bidali beharko dio 

(inigo.fernandez@ehu.eus) posta elektronikoz. 

 

 GrALaren Epaimahaiaren akta jasota, ikastegiko teknikariak eskatuko du 

idazkaritzan akta irekitzea. Ondotik, zuzendariak nota sartuko du 

GAURren, errebisio eguna jarri eta espedientera pasatuko du, ohorezko 

matrikularako proposamenik egin ezean.  

 
 GAURreko akta digitalki sinatzea lehenetsiko da, hiru epaimahaikideek 

horrela adostuta. 

 

 Ohorezko matrikulen kasuan, berriz, zuzendariak ezingo du kalifikazioa 

espedientera pasatu GAURren defentsa guztiak bukatu eta ohorezko 

matrikulak ebatzi arte. 

 

 Balizko konexio arazoak saihesteko, gomendatzen da ikasleek eta 

irakasleek defentsarako baldintza teknologiko egokiak aurretik 

egiaztatzea.  

 

 Zuzendariak ikasleari entsegua egiteko aukera eskaintzea aholkatzen da 

eta, bide batez, baliabide teknologikoak frogatuko dituzte. Entseguan 

bilerako parte hartzaile guztiei moderatzaile rola esleitzea gomendatzen 

da.  



 
 
  
 
 

 Ikasleak edo epaimahaikideetako batek defentsa egin bitartean konexio 

arazo larriren bat izanez gero, egun bereko edo hurrengo egunetako beste 

une batean egin beharko da berriro, parte hartzaile guztiek eguna eta 

ordua adostu ondoren. Aldaketarik gertatuz gero, arduradunak jakinarazi 

beharko du (inigo.fernandez@ehu.eus eta edu.zelaieta@ehu.eus).  
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