GRADU AMAIERAKO LANAREN DEFENTSA EGITEKO DEIALDIAK
2018/19 IKASTURTEA
INFORMAZIO GUZTIA ESKOLAREN WEBGUNEAN IKUSTEKO GOMENDATZEN DA:
Informazioa (GRADU AMAIERAKO LANA)
Hauek dira GRALeko matrikula eta defentsarako eskaera egiteko epeak:
LEHEN DEIALDIA:
‐

‐
‐
‐
‐

Matrikula GAUR bidez, ikasleak eta GRALeko zuzendariak sinatutako AZALA eta
KONFIDENTZIALTASUN ESKAERA, behar izanez gero, entregatu beharko ditu, IDAZKARITZAN,
azaroaren 5ean eta 6an.
Ikasleak GRALa ADDI aplikazioan kargatuko du, ADDIren posta elektronikoa jaso ondoren.
Ikasleak defentsarako eskaera 2018ko azaroaren 12ra arte sar dezake GAUR aplikazioan.
Hau da GRALaren zuzendariak ADDIn dokumentazioa onartu eta defentsa baimentzeko txostena
GAUR aplikaziora igotzeko epea: 2018ko azaroaren 13ra arte.
GRALaren defentsa 2018ko azaroaren 26tik 30era bitartean.

BIGARREN DEIALDIA:
‐

‐
‐
‐
‐

Matrikula GAUR bidez, ikasleak eta GRALeko zuzendariak sinatutako AZALA eta
KONFIDENTZIALTASUN ESKAERA, behar izanez gero, entregatu beharko ditu, IDAZKARITZAN,
2019ko otsailaren 11n eta 12an.
Ikasleak GRALa ADDI aplikazioan kargatuko du, ADDIren posta elektronikoa jaso ondoren.
Ikasleak defentsarako eskaera 2019ko otsailaren 18ra arte sar dezake GAUR aplikazioan.
Hau da GRALaren zuzendariak ADDIn dokumentazioa onartu eta defentsa baimentzeko txostena
GAUR aplikaziora igotzeko epea: 2019ko otsailaren 19ra arte.
GRALaren defentsa 2019ko martxoaren 11tik 15era bitartean.

HIRUGARREN DEILADIA:
‐

‐
‐
‐
‐

Matrikula GAUR bidez, ikasleak eta GRALeko zuzendariak sinatutako AZALA eta
KONFIDENTZIALTASUN ESKAERA, behar izanez gero, entregatu beharko ditu, IDAZKARITZAN,
2019ko ekainaren 25era arte.
Ikasleak GRALa ADDI aplikazioan kargatuko du, ADDIren posta elektronikoa jaso ondoren.
Ikasleak defentsarako eskaera 2019ko ekainaren 27ra arte sar dezake GAUR aplikazioan.
Hau da GRALaren zuzendariak ADDIn dokumentazioa onartu eta defentsa baimentzeko txostena
GAUR aplikaziora igotzeko epea: 2019ko ekainaren 28ra arte.
GRALaren defentsa 2019ko uztailaren 15etik 19ra bitartean.

LAUGARREN DEIALDIA:
‐

‐
‐
‐
‐

Matrikula GAUR bidez, ikasleak eta GRALeko zuzendariak sinatutako AZALA eta
KONFIDENTZIALTASUN ESKAERA, behar izanez gero, entregatu beharko ditu, IDAZKARITZAN,
2019ko uztailaren 19ra arte.
Ikasleak GRALa ADDI aplikazioan kargatuko du, ADDIren posta elektronikoa jaso ondoren.
Ikasleak defentsarako eskaera 2019ko uztailaren 22ra arte sar dezake GAUR aplikazioan.
Hau da GRALaren zuzendariak ADDIn dokumentazioa onartu eta defentsa baimentzeko txostena
GAUR aplikaziora igotzeko epea: uztailaren 23ra arte.
GRALaren defentsa irailaren 3tik 6ra bitartean.

