IZEN EMATE ESKAERA ORRIA 2018-2019
Irakaslea Haur Hezkuntzako Berrikuntzan
I. DATU PERTSONALAK
Deiturak ............................................................................... Izena .............................................
Helbidea: ......................................................................................................................................
Kalea......................................................... Zenb .................. Hiria .............................................
Probintzia ....................................... Posta Kodea .................... Telefonoa ....................................
Jaioteguna ................................................. NAN ........................... .............................................
E-mail: .........................................................................................................................................

II. DATU AKADEMIKOAK
Goi-mailako Unibertsitate Titulua edo azken ikasturtea egiten:
...................................................................................................................................................
Unibertsitatea ...............................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Beste goi-mailako ikasketa batzuk...................................................................................................
...................................................................................................................................................

III. ORDAINKETA MODUA
Ordainketak helarazitako kontu korrontean gauzatuko dira ordainagiri bidez. Faktura formala behar
izanez gero hurrengo datuak betetzea eskertuko dizugu. .
Erakunde edo persona fisikoaren Izen Soziala: ………………………………………………………………..
IFZ: ………….……………………….
Helbidea: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Harremanetarako pertsona: …………………………………………… E-mail-a: .....................................
Oharra: kasu honetan SEPA dokumentua ez da nahitaezkoa izango.

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak IKASLEAK fitxategian
sartuta daudela eta horren helburua ikasleen historial akademikoa momentuoro eguneratuta mantentzea eta kudeaketa administratiboa burutzea dela. Datu horiek
erakundeak sortzen dituen komunikazio tresnetan eta jarduera akademikoetan erabili ahalko dira eta taldeko erakundeei, praktika eta proiektuak burutzen dituzten
erakundeak, Administrazio Publikoari eta Kirol Zerbitzuari laga ahalko zaizkie, goian zehaztutako helburuak betetzeko xedez. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian aitortu
dugu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu.
Fitxategi horien erantzulea HUMANITATE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatutako Legean aurreikusitako
sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezu; horretarako lopd.huhezi@mondragon.edu e-mail helbidera eskaera bat bidali behar duzu NA
edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri batekin batera.

IV. FUNDACIÓN TRIPARTITA
Aukera honen berri izan nahi baduzu jar zaitez gurekin harremanetan ondorengo helbidean
administrazioa.huhezi@mondragon.edu. Epea garrantzitsua da, kurtsoa hasi baino gutxienez 20 egun
lehenago eskatu beharko da honen inguruko informazioa. Horrela egin ezean aukera galduko da.

V. MUKIDE
Mondragon Unibertsitateko ikasle ohien elkartea da.
MUkide naiz: BAI/EZ
Informazio gehiagorako: www.mondragon.edu/mukide

VI. AURKEZTU BEHARRREKO DOKUMENTAZIOA ESKAERA ORRIAREKIN
AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
-Egindako ikasketen ziurtagiri akademikoa edo titulua
-Curriculum Vitae (ziurtagiriak erantsi)
-NANaren fotokopia
-NAN tamainako argazkia.
-Kontu korronte zenbakiaren fotokopia.
-SEPA dokumentua beteta eta sinatuta (erantsita doakizu)
NON AURKEZTU BEHAR DUZU:
- Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko ikasleen arreta zerbitzuan aurkeztuz,

Mondragon Unibertsitatea, Dorleta auzoa z/g, 20540 Eskoriatza.

- Helbide elektronikora bidaliz: jurbieta@mondragon.edu

OHIKO INSKRIPZIO EPEA: apirilak 9tik irailaren 17ra
DOKUMENTAZIOA AURKEZTU: azken eguna irailak 17
ELKARRIZKETAK: irailak 18tik 25era
OHIKO MATRIKULA EPEA: irailak 26 eta 27

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, jakinarazten dizugu zure datu pertsonalak IKASLEAK fitxategian
sartuta daudela eta horren helburua ikasleen historial akademikoa momentuoro eguneratuta mantentzea eta kudeaketa administratiboa burutzea dela. Datu horiek
erakundeak sortzen dituen komunikazio tresnetan eta jarduera akademikoetan erabili ahalko dira eta taldeko erakundeei, praktika eta proiektuak burutzen dituzten
erakundeak, Administrazio Publikoari eta Kirol Zerbitzuari laga ahalko zaizkie, goian zehaztutako helburuak betetzeko xedez. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian aitortu
dugu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu.
Fitxategi horien erantzulea HUMANITATE ETA HEZKUNTZA ZIENTZIEN FAKULTATEA da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatutako Legean aurreikusitako
sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezu; horretarako lopd.huhezi@mondragon.edu e-mail helbidera eskaera bat bidali behar duzu NA
edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri batekin batera.

