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MATRIKULAREN DIRULAGUNTZA JASOTZEKO ESKABIDEA EGITEKO 

 

 

ESKAERA EGITEA 
  
Formularioak eskaera egiteko behar dituen eremuak jasotzen ditu. 
 
Eskabide honetan eskatutako dokumentazioa eransteko, aukeren goiko barrako botoia erabili behar 
dugu. 
 

 
 

 
"Erantsi fitxategia" aukeran sakatuta, pantaila bat agertuko zaigu, eta, bertan klik eginda, gure 
ordenagailua arakatu dezakegu, eskabidean eskatutako dokumentua hautatzeko. 

 
 
Dokumentuak pdf formatuan erantsi beharko dira, eta honako izen hauek izan beharko dituzte: 

- Ordainagiria  
- Ziurtagiri akademikoa 
- Bertaratze agiria 
- Azterketaren ordezko dokumentua 

 
Gure ekipoan nahi dugun fitxategia hautatu eta ADOS esan. Erantsitako dokumentuak gure 
eskabidearen amaieran ikus ditzakegu. 
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Ekintza hori errepikatu beharko dugu eskaerari gehitu behar diogun dokumentu bakoitzeko. 
 
Dokumentua eransterakoan erratu egin bagara, agiria ezabatu ahal dugu. Horretarako,  "Ezabatu" 
sakatu. Ondoren, dagokion dokumentua erantsi. 
 
Eskabidea bete ondoren, "Gorde" sakatuko dugu eta bidalita geratuko da. Mezu elektroniko bat 
jasoko dugu gure eskaera erregistratu dela jakinarazteko. 
 
 

 

Mezu elektroniko hori jaso ez badugu, baliteke adierazitako helbide elektronikoa zuzena ez izatea. 

Kasu horretan, "Nire eskaerak" atalera sartu eta eskabidea zuzen dezakegu, honako esteka 

honetan: https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/eu/profesionales/plan-de-

euskaldunizacion/formacion-eusk/AyudasEOI/Orriak/Mis-solicitudes.aspx 
 
 

OSATU GABEKO ESKAERA  
 
Eskabidea osatu gabe badago, mezu bat jasoko dugu erantsi behar duzun agiria zein den zehaztuta. 
Mezuan eskatzen dena aldatu/erantsi ahal izateko esteka bat izango dugu: 
 

 

Hor, gure eskaera ikusiko dugu, eta ikonoan klik eginda, formularioa berriro ireki ahal izango dugu, 

eskatzen diguten dokumentua aldatzeko, egokitzeko, osatzeko edo eransteko.

 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/eu/profesionales/plan-de-euskaldunizacion/formacion-eusk/AyudasEOI/Orriak/Mis-solicitudes.aspx
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/eu/profesionales/plan-de-euskaldunizacion/formacion-eusk/AyudasEOI/Orriak/Mis-solicitudes.aspx
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NIRE ESKAERAREN EGOERA IKUSTEKO 

 

Gure eskaera prozesuaren zein fasetan dagoen jakin dezakegu, esteka honen bidez: 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/eu/profesionales/plan-de-euskaldunizacion/formacion-

eusk/AyudasEOI/Orriak/Mis-solicitudes.aspx 

 

Faseak: 

- Eskatuta: eskaera behar bezala jaso da Euskara Zerbitzu Korporatiboan 

- Informazioa betetzeke: eskaera ez dago osatuta, dokumenturen bat falta delako 

- Prozesuan: eskabidea osatuta dago eta Euskara Zerbitzu Korporatiboan aztertzen ari dira, onartu 

edo ukatzeko. 

 
Pertsona interesdunek aurkeztutako eskabideak eta dokumentazioa aztertu eta egiaztatu ondoren, 
Osakidetzako Giza Baliabideen zuzendariaren ebazpenaren bidez ebatziko dira. Ukatutako eskaeren 
kasuan, arrazoia adieraziko da. Ebazpen hori Osakidetzaren intranet korporatiboan eta zerbitzu-
erakundeetan zabalkunde handiena duen hedabideetan argitaratuko da 
 

https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/eu/profesionales/plan-de-euskaldunizacion/formacion-eusk/AyudasEOI/Orriak/Mis-solicitudes.aspx
https://www.osakidetza.eus/sites/Intranet/eu/profesionales/plan-de-euskaldunizacion/formacion-eusk/AyudasEOI/Orriak/Mis-solicitudes.aspx

