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UNIBERTSITATE BEKEN OSAGAIAK ETA ZENBATEKOAK         2022-2023 IKASTURTEA 

OSAGAIAK IZENAK BALDINTZAK ZENBATEKOAK 

OINARRIZKO 
ZENBATEKOA 

Matrikularen prezio publikoa 
 

- 60 kreditu gutxienez, 24. artikuluaren salbuespenak izan ezik * 
- Errendimendu akademikoa gainditzea aurreko ikasturtean (26. 

art.) * 
- Errentaren eta ondarearen muga ez gainditzea * 
- Baldintza orokorrak (10. artikulua)* 

 Euskal Autonomia Erkidegoan prezio 
publikoa: ikasketa horiek egiteko 
UPV/EHUn matrikulatzearen kostua  

Familia-errentari lotutako 
oinarrizko zenbatekoa 
(Ikaskuntzari laguntzeko 
zenbatekoari bateraezina) 

- 1. Mugan eta gizarte-laguntzak jasotzen direla justifikatzea 
- Ikasketa presentzialetan 60 kreditu matrikulatzea 
- 29. artikuluaren arabera eskatutako errendimendu 

akademikoa gainditzea 
 

1.700€ 

Egoitzari lotutako oinarrizko 
zenbatekoa 
(Hiriarteko joan-etorriekin 
bateraezina) 

- Ikasketa presentzialak 
- Iraupena = > 3 hilabete 

- Ohiko bizilekutik ikastetxera 50 kilometroko edo gehiagoko 
distantzia 

- Ostatu-gastua egiaztatzea 

1. muga 3.600€ 

2. muga 3.250€ 

3. muga 2.400€ 

Aprobetxamendu akademikoari 
lotutako oinarrizko zenbatekoa 

- Gradua: Ondoko taulan exijitutako batez besteko nota izatea 
(27. artikulua). 

- Aurreko ikasturtean matrikulatutako kredituen % 100 gainditu 
izana. 

- Masterra:9koa izatea batez besteko gutxienezko nota 
(gehienezko zenbatekoa kobratzen dute) 

- Ikasleak 1. mugan: Kobratu beharreko zenbatekoa bikoiztuko 
zaie 

6,50 - 6,99 100€ 

7,00 - 7,49 125€ 

7,50 - 7, 99 150€ 

8,00 - 8,49 175€ 

8,50 - 8,99 200€ 

9,00 - 9,49 225€ 

9,50 - 10 250€ 

ZENBATEKO 
OSAGARRI 
ALDAKORRA 
 

Ikaskuntzari eta eraldaketa 
digitalari laguntzeari lotutako 
zenbateko osagarria 

- Ez ditu baldintza espezifikoak baina orokorrak aplikatzen dira 

1. muga 475€ 

2. muga 375€ 

3. muga 300€ 

Hiriarteko joan-etorriari lotutako 
zenbateko osagarri aldakorra 
 

-  Euskadin kokatutako ikastegi batean ikastea 
- Bakarrik 1. eta 2. errenta mugetarako 
- > 5 kilometro izatea helbidearen eta ikastegiaren arteko 

distantzia 

> 5 -10 kilometro arte: 192€ 
> 10-30 kilometro arte: 386€ 
> 30-50 kilometro arte: 763€ 

> 50-200 kilometro arte: 993€ 

14/2022 E.D. Zenbateko osagarria  -       Ez du betekizun espezifikorik, baina orokorrak aplikatzen dira Zenbateko bera muga guztietan: 400€ 

*Osagai guztiei aplikatzeko moduko baldintza orokorrak: oinarrizko zenbatekoa eta zenbateko osagarri aldakorra. 


