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Kaixo, 
 
2020-2021eko ikasturterako beka orokorraren deialdi berrian funtsezko aldaketa bat sartzen da 
aurreko ikasturteei begira; izan ere, eskaera eta beka orokorra tramitatzeko prozesu guztia era 
elektronikoan gauzatuko dira erabat eta ez da eskaera paperez aurkezteko aukerarik izango. 
Horretarako, beka eskatu ahal izateko eta Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan eskaeraren 
formulariora sartu ahal izateko, hurrengo ziurtagiri elektronikoarekin identifikatu beharko duzue 
zuen burua: BakQ, elektronikoki identifikatzeko metodo berria. Erabiltzeko oso erraza da eta 
ematen du administrazioekin era telematikoan harremanak izateko aukera (ADI: Bak ez da 
baliogarria bekaren eskakizuna egiteko). 
 
Mondragon Unibertsitateko ikasleak bazarete, dagoeneko matrikula egiteko duzuen ziurtagiria 
(SIA) erabil dezakezue.  

BakQ lehenbailehen ateratzea aholkatzen dizuegu, eskaerak aurkezteko epea irekitzearen zain 
egon gabe. Epea abuztuaren 25 hasiko dela aurreikusten da eta bi hilabete iraungo du. Horrela, 
epea ireki bezain pronto, beka eskatu ahal izango duzue. Horrez gain, kontuan izan behar duzue 
uztailaren 1etik aurrera, aurtengo edo aurreko ikastaroen inguruko kontsultak egiteko, ziurtagiri 
elektronikoa erabiltzea nahitaezkoa izango dela.  

BakQ lortu ahal izateko, eta gauden aparteko egoera kontuan hartuta, BakQ emateko puntu 
guztiak ez daude operatibo; bai, ordea, batzuk eta, gainera, emateko beste puntu batzuk ezarri 
dira, EHUn eta Deustuko Unibertsitatean. 

KZguneei dagokienez, gaur egun 16 daude irekita baina, deseskalatzean aurrera goazen heinean, 
gehiago irekitzea aurreikusten da (Portugaletekoa uztailak 2an irekiko da eta Santurtzikoa uztailak 
6an). Ondorengo loturan duzue zuengandik hurbilago dagoen KZgunearen benetako egoera 
egiaztatzeko aukera: https://www.kzgunea.eus/es/centros 

UPV/EHU eta Deustuko Unibertsitatearen puntuei dagokienez, uztailaren 13tik aurrera egongo 
dira irekita. 

Ziurtagiria lortzeko emateko guneen zerrenda gaineratzen dizuegu: 

ARABA 

 KZgune Aldabe (Gasteiz) (9:00-13:00); 
 KZgune Hegoalde (Gasteiz) (16:00-20:00); 
 San Martin gizarte-etxea (Gasteiz); 
 UPV/EHU: Errektoreordetza (Gasteiz); 

BIZKAIA 

 Bizkaiko Foru Aldundia (Bilbo); 
 KZgune Etxebarri (Etxebarri) (9:00-13:00); 
 KZgune Algorta (Getxo) (9:00-13:00); 
 KZgune Areeta (Getxo) (9:00-13:00); 
 KZgune Abanto Zierbena (Abanto Zierbena) (9:00-13:00); 
 KZgune Zalla (Zalla) (9:00-13:00); 
 KZgune Portugalete (Portugalete) (9:00-13:00); 
 KZgune Begoña (Bilbo); 
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 KZgune Deustu (Bilbo); 
 KZgune Santurtzi (Santurtzi) (9:00-13:00); 
 Barakaldoko Udala (Barakaldo); 
 UPV/EHU: 

o Zubiria Etxea. Sarriko (Bilbo) 9:00 - 12:00 (Tel. 946013737) 
o Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko baxuak (Leioa) 9:00 - 12:00  

(Tel. 946015210); 
 Deustuko Unibertsitatea: Laguntza Unibertsitarioa Saila (bekak) (Bilbo); 

 
GIPUZKOA  

 KZgune Alderdieder (Donostia) (10:00-14:00 eta 16:00-20:00); 
 KZgune Ernest Llunch (Donostia) (16:00-20:00); 
 KZgune Hernani (Hernani) (9:00-13:00); 
 KZgune Villabona (Villabona) (9:00-13:00); 
 KZgune Eibar (Eibar) (9:00-13:00); 
 KZgune Azpeitia (Azpeitia) (9:00-13:00); 
 KZgune Lasarte-Oria (Lasarte-Oria) (16:00-20:00) 
 Gipuzkoako Foru Aldundia (Donostia); 
 UPV/EHU: Kudeaketa Akademikorako Negoziatua, Ignacio Maria Barriola zentroa 

(Donostia); 
 Deustuko Unibertsitatea: Laguntza Unibertsitarioa Saila (bekak) (Donostia); 
 San Markos, Urola Erdi eta Urola Garaia mankomunitateak; 
 Udal hauek: 

 
Andoain Azkoitia Eskoriatza Lizartza Pasaia 
Abaltzisketa Azpeitia Getaria Mendaro Segura 
Aizarnazabal Baliarrain Hernani Mutiloa Urnieta 
Albiztur Beasain Hernialde Mutriku Usurbil 
Altzo Beizama Hondarribia Oiartzun Villabona 
Amezketa Bergara Ibarra Olaberria Zaldibia 
Anoeta Berrobi Idiazabal Oñati Zerain 
Aretxabaleta Bidania-Goiatz Ikaztegieta Ordizia Zestoa 
Arrasate Eibar Larraul Orendain Zumaia 
Asteasu Elgoibar Lazkao Orexa Zumarraga 
AstIgarraga Errenteria Legorreta Orio  
Ataun Errezil Lezo Ormaiztegi  

 
Halaber, BakQ erabiltzeko gida bat gaineratzen dizuegu. Gida horretan nola erabili behar den oso 
argi adierazten da. 

 
 


