
ESKULIBURUA 
 
 
Tesia bilatu 

 
Tesia irizpide baten bitartez bilatu ahal izateko, nahikoa da bilaketa 
pantailan, nahi den eremuetan, datuak sartzea. Adibidez, Xabier izeneko 
egile guztien tesiak topatu nahi izanez gero, Egilea eremuan Xabier izena 
idatzi beharko luke erabiltzaileak.  
 

 
 
 
Beste adibide bat, esaterako, 2004 urteko tesi guztiak zeintzuk diren bilatu 
nahi izatea izan daiteke. Horretarako, Urtea eremuan 2004 zenbakia sartu 
beharko litzateke. Egilea, Titulua eta Urtearen kasuan, funtzionalitatea 
berdina da, nahikoa da hitz edo zenbaki bat ondoko eremuan sartzea, 
emaitza lortu ahal izateko. 
Testu librearen kasuan, laburpenetan bi hitz aurkitzeko aukera ematen du 
interfazeak. Bi hitz horiek, EDO eta ETA eragileekin konbina daitezke. 
Adibidez, kimika eta eroaletasuna hitzak dituzten tesiak topatzeko, nahikoa 
da kutxa batean kimika jartzea, ETA eragilea hautatzea eta azkenik, 
bigarren kutxan eroaletasuna idaztea. OR eragilea aukeratuz gero, kimika 
edo eroaletasuna hitzak dituzten tesien zerrenda bueltatuko du aplikazioak. 
 

 
 
Deskriptoreen kasuan, antzeko funtzionalitatea du aplikazioak, baina 
deskriptoreak idatzi beharrean, zerrendatik hautatu beharko ditu 
erabiltzaileak. Adibidez, informatika eta ingeniaritza deskriptoreak dituzten 
tesiak kontsultatzeko, nahikoa izango da zerrendetatik bi deskriptore horiek 
hautatu eta ETA eragilea tartean jartzea. 
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Bi edo datu gehiago sartuz gero, irizpide guztiak betetzen dituzten tesiak 
lortuko dira, alegia, Xabier izena eta Testu librean itzulpen hitza sartuz 
gero, Xabier izena ETA laburpenean itzulpen hitza duten tesien zerrenda 
bueltatuko du aplikazioak. 
 
Eremu batzuen kasuan, Unibertsitatea eta Jakintza-alorraren kasuan, 
esaterako, beste pantaila batean egin behar da aukeraketa. Hurrengo 
atalean azalduko dugun bezalaxe. 
 
 
Unibertsitateak eta jakintza-alorrak aukeratu  
 
Unibertsitateen zerrenda itxi bat eskaintzen du aplikazioak. Bilaketaren 
kasuan unibertsitate bat edo gehiago aukeratu daitezke, eta OR eragilea 
aplikatuko da. Bilaketaren hasierako pantailan Unibertsitatea eremuaren 
ondoan dagoen “…” botoian klik egin behar da. 
 

 

 

Ondoren, Unibertsitateen zerrenda osoa ikusiko du erabiltzaileak (zerrenda 
luzea bada, orrikatua ikusiko du). Zerrenda horretako unibertsitatea 
aukeratu ahal izateko, klik egin behar da  ikonotxoan eta aukeraketa 
kentzeko (lehendik aukeratua bazegoen), berriz,  irudiaren gainean klik 
egin behar da. 
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Behin aukeraketak burututa, Onartu botoiari klik eginez gero, bilaketaren 
sarrera pantailan aukeratutako unibertsitate guztiak zerrendatuko dira. 

  

 

Jakintza-alorrak aukeratzeko, Unibertsitateak aukeratzeko pausu berdinak 
jarraitu behar dira.  
 
 
 
Bilaketaren emaitza 

Emaitza bezala, irizpide horiek betetzen dituzten tesien zerrenda jasoko 
dugu kasu guztietan, tesiaren urtearen arabera ordenatuta. 

Tesi kopurua handia bada, adibidez 2003ko tesien zerrenda eskatzen 
badugu, emaitza orrikatuta bueltatuko da. Kasu honetan, zerrenda gaineko 
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edo azpiko zenbakien bidez edo aurrekoa/hurrengoa esteken bidez, orriz 
orri mugitu ahal izango da erabiltzailea. 

 

Tesi bakoitzaren fitxa, hau da, informazio osoa eta dokumentua (.pdf 
formatuan) ikusi ahal izateko, zerrendako osagai bakoitzaren ezkerretan 
agertzen den   ikonoan klik egin behar da. 

 

Tesiaren fitxa  

Pantaila honetan tesiaren inguruko informazioa hiru ataletan agertuko da.  

 

Deskribapena  

Tesiaren informazio orokorra agertzen da: titulua, egilea, unibertsitatea, 
fakultatea, saila, jakintza-arloa, urtea eta ISBNari buruzko informazioa. 
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Laburpena 

Tesiaren euskarazko eta ingelesezko laburpenak agertuko dira bertan. 

 

Dokumentua  
Tesiari lotutako .pdf dokumentua ikusteko. Tesiak .pdf luzapena dute eta 
hauek ikusi ahal izateko, beharrezkoa da Acrobat Reader bezalako 
programa bat ordenagailuan instalatua izatea. 
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