
 
 

HEZKUNTZA SAILA: EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA MATXISTAREN BIKTIMEN KASUEN GAINEKO DATUEI BURUZKO GALDETEGIA 

UNIBERTSITATEKO IKASKETAK ORDAINTZETIK SALBUETSITAKO KASUEN GAINEKO DATUEI BURUZKO GALDERAK 

1. Azken ikasturtean unibertsitateko ikasketak ordaintzetik salbuetsitako emakumezko biktimen guztizko kopurua:  

1.1. Unibertsitateko ikasketak ordaintzetik salbuetsitako emakumezko biktimen kopurua, unibertsitatearen arabera: 

 Salbuespen kopurua EHUn: ( 

 Salbuespen kopurua Deustuko Unibertsitatean:  

 Salbuespen kopurua Mondragon Unibertsitatean:  

 Beste unibertsitate batzuetako kopurua:  
Zehaztu zer beste unibertsitate:  

1.2. Unibertsitateko ikasketak ordaintzetik salbuetsitako emakumezko biktimen kopurua, adinaren arabera:  

 18 eta 20 urte artekoen kopurua  

 21 eta 30 urte artekoen kopurua  

 31 eta 40 urte artekoen kopurua  

 41 eta 50 urte artekoen kopurua  

 51 eta 64 urte artekoen kopurua  

 65 urte edo gehiago dituztenen kopurua  

1.3. Unibertsitateko ikasketak ordaintzetik salbuetsitako emakumezko biktimen kopurua, nazionalitatearen arabera:  

 Nazionalitate espainiarra dutenen kopurua  

 Atzerriko nazionalitatea dutenen kopurua 

1.4. Unibertsitateko ikasketak ordaintzetik salbuetsitako emakumezko biktimen kopurua, jaioterriaren arabera:  

 Espainian jaiotakoen kopurua  

 Beste herrialde batean jaiotakoen kopurua  

1.5. Unibertsitateko ikasketak ordaintzetik salbuetsitako emakumezko biktimen kopurua, bizi diren lurralde historikoaren arabera:  

 Araban bizi direnen kopurua  

 Bizkaian bizi direnen kopurua  

 Gipuzkoan bizi direnen kopurua  

2. Azken ikasturtean unibertsitateko ikasketak ordaintzetik salbuetsitako biktimen seme-alaben guztizko kopurua:  

2.1. Unibertsitateko ikasketak ordaintzetik salbuetsitako biktimen seme-alaben kopurua, unibertsitatearen arabera: 

 Salbuespen kopurua EHUn:  

 Salbuespen kopurua Deustuko Unibertsitatean:  



 
 

 Salbuespen kopurua Mondragon Unibertsitatean:  

 Beste unibertsitate batzuetako kopurua:  
Zehaztu zer beste unibertsitate:  

2.2. Unibertsitateko ikasketak ordaintzetik salbuetsitako biktimen seme-alaben kopurua, sexuaren arabera 

 Nesken kopurua 

 Mutilen kopurua  

2.3. Unibertsitateko ikasketak ordaintzetik salbuetsitako biktimen seme-alaben kopurua, adinaren arabera:  

 18 eta 20 urte artekoen kopurua  

 21 eta 30 urte artekoen kopurua  

 31 eta 40 urte artekoen kopurua  

 41 eta 50 urte artekoen kopurua  

 51 eta 64 urte artekoen kopurua  

 65 urte edo gehiago dituztenen kopurua  

2.4. Unibertsitateko ikasketak ordaintzetik salbuetsitako biktimen seme-alaben kopurua, nazionalitatearen arabera:  

 Nazionalitate espainiarra dutenen kopurua  

 Atzerriko nazionalitatea dutenen kopurua  

2.5. Unibertsitateko ikasketak ordaintzetik salbuetsitako biktimen seme-alaben kopurua, jaioterriaren arabera:  

 Espainian jaiotakoen kopurua 

 Beste herrialde batean jaiotakoen kopurua  

2.6. Unibertsitateko ikasketak ordaintzetik salbuetsitako biktimen seme-alaben kopurua, bizi diren lurralde historikoaren arabera:  

 Araban bizi direnen kopurua 

 Bizkaian bizi direnen kopurua  

 Gipuzkoan bizi direnen kopurua  

 

HEZKUNTZAKO BEKEN (UNIBERTSITATEKOAK ETA UNIBERTSITATEZ KANPOKOAK) KASUEN GAINEKO DATUEI BURUZKO GALDERAK  

3. Azken ikasturtean unibertsitateko eta unibertsitatez kanpoko ikasketetarako hezkuntza-bekak jaso dituzten emakumezko biktimen guztizko kopurua:  

3.1. Hezkuntza-bekak jaso dituzten emakumezko biktimen kopurua, ikasketa mailaren arabera: 

 Unibertsitatez kanpoko ikastetxeetarako hezkuntza-beken kopurua:  

 Unibertsitateetarako hezkuntza-beken kopurua: 
 



 
 

Oharrak: ___________________  

3.2. Hezkuntza-bekak jaso dituzten emakumezko biktimen kopurua, beka motaren arabera: 

 Unibertsitatez kanpoko ikasketetarako beken kopurua:  

 Unibertsitatez kanpoko eskola-garraiorako beken kopurua:  

 Unibertsitatez kanpoko ikasmaterialerako beken kopurua: 

 Unibertsitatez kanpoko jangelarako beken kopurua:  

 Unibertsitateko ikasketetarako eta goragoko ikasketetarako beken kopurua:  

 Mugikortasun-arazo bereziak dituzten ikasleentzako garraio-gastuetarako laguntzen kopurua:  

 Bikaintasun akademikorako beken kopurua:  
 

Oharrak: ___________________  

3.3. Hezkuntza-bekak jaso dituzten emakumezko biktimen kopurua, adinaren arabera:  

 18 eta 20 urte artekoen kopurua  

 21 eta 30 urte artekoen kopurua 

 31 eta 40 urte artekoen kopurua  

 41 eta 50 urte artekoen kopurua  

 51 eta 64 urte artekoen kopurua  

 65 urte edo gehiago dituztenen kopurua  

3.4. Unibertsitateko ikasketak ordaintzetik salbuetsitako emakumezko biktimen kopurua, nazionalitatearen arabera:  

 Nazionalitate espainiarra dutenen kopurua  

 Atzerriko nazionalitatea dutenen kopurua  

3.5. Unibertsitateko ikasketak ordaintzetik salbuetsitako emakumezko biktimen kopurua, jaioterriaren arabera:  

 Espainian jaiotakoen kopurua  

 Beste herrialde batean jaiotakoen kopurua  

3.6. Unibertsitateko ikasketak ordaintzetik salbuetsitako emakumezko biktimen kopurua, bizi diren lurralde historikoaren arabera:  

 Araban bizi direnen kopurua  

 Bizkaian bizi direnen kopurua  

 Gipuzkoan bizi direnen kopurua 

4. Azken ikasturtean unibertsitateko eta unibertsitatez kanpoko ikasketetarako hezkuntza-bekak jaso dituzten biktimen seme-alaben guztizko kopurua:  

4.1. Unibertsitateko eta unibertsitatez kanpoko ikasketetarako hezkuntza-bekak jaso dituzten biktimen seme-alaben kopurua, ikasketa mailaren arabera: 

 Unibertsitatez kanpoko ikastetxeetarako hezkuntza-beken kopurua:  



 
 

 Unibertsitateetarako hezkuntza-beken kopurua:  
 
Oharrak: ___________________  

4.2. Hezkuntza-bekak jaso dituzten biktimen seme-alaben kopurua, beka motaren arabera: 

 Unibertsitatez kanpoko ikasketetarako beken kopurua:  

 Unibertsitatez kanpoko eskola-garraiorako beken kopurua:  

 Unibertsitatez kanpoko ikasmaterialerako beken kopurua:  

 Unibertsitatez kanpoko jangelarako beken kopurua:  

 Unibertsitateko ikasketetarako eta goragoko ikasketetarako beken kopurua:  

 Mugikortasun-arazo bereziak dituzten ikasleentzako garraio-gastuetarako laguntzen kopurua:  

 Bikaintasun akademikorako beken kopurua:  
 

Oharrak: ___________________  

4.3. Hezkuntza-bekak jaso dituzten biktimen seme-alaben kopurua, sexuaren arabera: 

 Nesken kopurua  

 Mutilen kopurua  

4.4. Hezkuntza-bekak jaso dituzten biktimen seme-alaben kopurua, adinaren arabera:  

 14 urte baino gutxiagokoen kopurua  

 14 eta 17 urte artekoen kopurua  

 18 eta 20 urte artekoen kopurua  

 21 eta 30 urte artekoen kopurua  

 31 eta 40 urte artekoen kopurua  

 41 eta 50 urte artekoen kopurua  

 51 eta 64 urte artekoen kopurua  

 65 urte edo gehiago dituztenen kopurua  

4.5. Hezkuntza-bekak jaso dituzten biktimen seme-alaben kopurua, nazionalitatearen arabera:  

 Nazionalitate espainiarra dutenen kopurua 

 Atzerriko nazionalitatea dutenen kopurua  

4.6. Hezkuntza-bekak jaso dituzten biktimen seme-alaben kopurua, jaioterriaren arabera:  

 Espainian jaiotakoen kopurua  

 Beste herrialde batean jaiotakoen kopurua  



 
 

4.7. Unibertsitateko ikasketak ordaintzetik salbuetsitako biktimen seme-alaben kopurua, bizi diren lurralde historikoaren arabera:  

 Araban bizi direnen kopurua  

 Bizkaian bizi direnen kopurua  

 Gipuzkoan bizi direnen kopurua  

 

IKASKETA ESPEDIENTEEN LEKUALDATZEEN GAINEKO DATUEI BURUZKO GALDERAK 

5. Azken ikasturtean ikasketa-espedientea lekualdatu dieten emakumezko biktimen guztizko kopurua: 

5.1. Ikasketa-espedientea lekualdatu dieten emakumezko biktimen kopurua, ikasketa mailaren arabera: 

 Unibertsitatez kanpoko zentroen artean lekualdatutako ikasketa-espedienteen kopurua: 

 Unibertsitateen artean lekualdatutako ikasketa-espedienteen kopurua:  
 
Oharrak: ___________________  

5.2. Ikasketa-espedientea lekualdatu dieten emakumezko biktimen kopurua, adinaren arabera:  

 18 eta 20 urte artekoen kopurua  

 21 eta 30 urte artekoen kopurua  

 31 eta 40 urte artekoen kopurua  

 41 eta 50 urte artekoen kopurua  

 51 eta 64 urte artekoen kopurua  

 65 urte edo gehiago dituztenen kopurua 

5.3. Ikasketa-espedientea lekualdatu dieten emakumezko biktimen kopurua, nazionalitatearen arabera:  

 Nazionalitate espainiarra dutenen kopurua  

 Atzerriko nazionalitatea dutenen kopurua  

5.4. Ikasketa-espedientea lekualdatu dieten emakumezko biktimen kopurua, jaioterriaren arabera:  

 Espainian jaiotakoen kopurua  

 Beste herrialde batean jaiotakoen kopurua  

5.5. Unibertsitateko ikasketak ordaintzetik salbuetsitako emakumezko biktimen kopurua, bizi diren lurralde historikoaren arabera:  

 Araban bizi direnen kopurua  

 Bizkaian bizi direnen kopurua  

 Gipuzkoan bizi direnen kopurua 

6. Azken ikasturtean ikasketa-espedientea lekualdatu dieten biktimen seme-alaben guztizko kopurua:  



 
 

6.1. Ikasketa-espedientea lekualdatu dieten biktimen seme-alaben kopurua, ikasketa mailaren arabera: 

 Unibertsitatez kanpoko zentroen artean lekualdatutako ikasketa-espedienteen kopurua:  

 Unibertsitateen artean lekualdatutako ikasketa-espedienteen kopurua: 
 
Oharrak: ___________________  

6.2. Ikasketa-espedientea lekualdatu dieten biktimen seme-alaben kopurua, sexuaren arabera: 

 Nesken kopurua  

 Mutilen kopurua  

6.3. Hezkuntza-bekak jaso dituzten biktimen seme-alaben kopurua, adinaren arabera:  

 14 urte baino gutxiagokoen kopurua  

 14 eta 17 urte artekoen kopurua  

 18 eta 20 urte artekoen kopurua 

 21 eta 30 urte artekoen kopurua  

 31 eta 40 urte artekoen kopurua  

 41 eta 50 urte artekoen kopurua  

 51 eta 64 urte artekoen kopurua  

 65 urte edo gehiago dituztenen kopurua  

6.4. Ikasketa-espedientea lekualdatu dieten biktimen seme-alaben kopurua, nazionalitatearen arabera:  

 Nazionalitate espainiarra dutenen kopurua  

 Atzerriko nazionalitatea dutenen kopurua 

6.5. Ikasketa-espedientea lekualdatu dieten biktimen seme-alaben kopurua, jaioterriaren arabera:  

 Espainian jaiotakoen kopurua 

 Beste herrialde batean jaiotakoen kopurua  

6.6. Unibertsitateko ikasketak ordaintzetik salbuetsitako biktimen seme-alaben kopurua, bizi diren lurralde historikoaren arabera:  

 Araban bizi direnen kopurua  

 Bizkaian bizi direnen kopurua  

 Gipuzkoan bizi direnen kopurua  

 

ESKOLA JAZARPENEKO KASUEN GAINEKO DATUEI BURUZKO GALDERAK (JAZARPEN EDO ABUSU SEXUALA ETA/EDO JAZARPEN SEXISTA) 

7. Azken ikasturtean Jazarpen edo abusu sexualagatiko eta/edo jazarpen sexistagatiko protokoloa aktibatu duten haurren eta nerabeen guztizko kopurua:  



 
 

7.1.  Haurren eta nerabeen kopurua, jazarpen motaren arabera: 

 Jazarpen edo abusu sexualagatik aktibatutako protokolo kopurua:  

 Jazarpen sexistagatik aktibatutako protokolo kopurua:  
 
Oharrak 

7.2. Haurren eta nerabeen kopurua, ikasketa mailaren arabera: 

 Haur Hezkuntzan aktibatutako protokolo kopurua: 

 Lehen Hezkuntzan aktibatutako protokolo kopurua:  

 Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan aktibatutako protokolo kopurua:  
 

Oharrak: ___________________  

7.3. Haurren eta nerabeen kopurua, sexuaren arabera: 

 Neskato eta neska kopurua:  

 Mutiko eta mutil kopurua:  

7.4. Haurren eta nerabeen kopurua, adinaren arabera:  

 14 urtetik beherakoak:  

 14 eta 17 urte artekoen kopurua:  

7.5. Haurren eta nerabeen kopurua, nazionalitatearen arabera:  

 Nazionalitate espainiarra dutenen kopurua  

 Atzerriko nazionalitatea dutenen kopurua  

7.6. Haurren eta nerabeen kopurua, jaioterriaren arabera:  

 Espainian jaiotakoen kopurua  

 Beste herrialde batean jaiotakoen kopurua  

7.7. Azken ikasturtean Jazarpen edo abusu sexualagatiko eta/edo jazarpen sexistagatiko protokoloa aktibatu duten haurren eta nerabeen kopurua, bizi diren lurralde 
historikoaren arabera:  

 Araban bizi direnen kopurua  

 Bizkaian bizi direnen kopurua  

 Gipuzkoan bizi direnen kopurua  

 


