
GLOBAL TRAINING BEKAK  2016 UPV/EHU – Eskabide Orria 

Persona de contacto y envío de solicitudes: Iñigo González - inigo.gonzalez@ehu.es  - 943 015986 

OFICINA RELACIONES INTERNACIONALES UPV/EHU, Edifico Ignacio María Barriola (Aulario), entreplanta, Plza. Elhuyar 1, 20018 

Donostia-San Sebastián 

Izangai bakoitzak eskabide bakarra aurkeztuko du, bestela, hautaketa prozesutik kanpo geratuko da. 

EHUren INTERESEKO ESKAINTZAK-LEHENTASUNAREN ARABERA AUKERATU: 

1º)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2ª)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3ª)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4ª)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ESKATZAILEAREN DATUAK

Izena: 

1. abizena: 2. abizena

NAN: Jaioteguna: Sexua: H ���� M ����

Lurraldea: Udalerria: 

Herria: PK: 

Kalea: ZK: Pisua: 

Tfnoa: Mugik: Emaila: 

A)-Unibertsitate / LH Titulazioa 

Titulazioa: 

Unibertsitatea/ Ikastetxea: 

Ikasketa/Karreraren hasiera-urtea: 
Ikasketa/Karreraren amanera-

urtea: 

* 2. Titulazioa: 

*Unibertsitatea/ Ikastetxea:

*Ikasketa/Karreraren hasiera-

urtea: 

Ikasketa/Karreraren amanera-

urtea: 

 Agiririk aurkeztu ditu Bai � Ez � 

* en caso de tener 2ª titulación

“Jakinarazten dizugu formulario hauetako datuak Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren erregistro informatiko batean 
sartuko direla,  Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluan xedatutakoari jarraiki”. 
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B)- Prestakuntza osagarria 

OHARRA: kreditu-kopurua ordu bilakatu behar da indarreango legediaren arabera. 

IKASTAROAREN IZENBURUA ERAKUNDEA 
ORDUAK / 

KREDITUAK 
Agiriak aurkeztu ditu 

Bai   � Ez    � 

Bai   � Ez    � 

Bai   � Ez    � 

Bai   � Ez    � 

Bai   � Ez    � 

Bai   � Ez    � 

Bai   � Ez    � 

Bai   � Ez    � 

Bai   � Ez    � 

Bai   � Ez    � 

Bai   � Ez    � 

Bai   � Ez    � 

C)- Esperientzia profesionala, 3 hilabetekoa gutxienez 

ENPRESA LANPOSTUA 
IRAUPENA 

hilabeteak 
Agiriak aurkeztu ditu 

Bai   � Ez    � 

Bai   � Ez    � 

Bai   � Ez    � 

Bai   � Ez    � 

Bai   � Ez    � 

Bai   � Ez    � 

D)- Hizkuntzak: 

Hizkuntza Maila/Titulua Agiriak 

aurkeztu dituBai   �  Ez    � 

Bai   � Ez    � 

Bai   � Ez    � 

Bai   � Ez    � 

Bai   � Ez    � 
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………………..e)n, 2016ko………………aren…………(e)an 

Sinadura: 
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Behean sinatu duenak jauna/Andrea 

Honako hau adierazten du: 

a) Eskabidean Curriculum Vitae-n eta gainerako agirietan adierazitako informazioa benetakoa del aeta egiarekin

bat datorrela.

b) Eskabide honez gain, Global Training 2016an parte hartzeko besterik aurkeztu ez izatea. Eskabideak bikoiztu

ezkero, ordea, hautatze prozesutik kanpo geratuko da. 

c) Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kargura antzeko ezaugarriak dituen bestelako

laguntzarik edo bekarik jaso ez izana, hau da, ICEX erakundeak, Administrazio Autonomikoek, Merkataritza

Ganberek, Turespañak, EBko Merkataritza Sustapeneko Erakundeek edo antzeko bestelako erakundeek

ematen dituztenak, ezta eskatutako titulazioa lortu ondoren Erakunde Multilateraletan edo enpresetan 6

hilabeteko edo gehiagoko praktikak atzerrian egiteko aukera eman dion beste edozein beka ere.

Zigor- eta administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zigortuta ez 

egotea eta hartarako ezgaitzen duen legezko ezein debekuren eraginpean ez egotea (sexu-diskriminazioaren 

ondoriozko debekuak barne), Emakumeen eta Gizonen arteko berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 

Legearen Azken Xedapenen arteko Seigarrenean xedatutakoari jarraiki. 

......................(e)n, 2016ko ..................aren ............(e)an

Sinadura: 

Persona de contacto y envío de solicitudes: Iñigo González - inigo.gonzalez@ehu.es  - 943 015986 

OFICINA RELACIONES INTERNACIONALES UPV/EHU, Edifico Ignacio María Barriola (Aulario), entreplanta, Plza. Elhuyar 1, 20018 

Donostia-San Sebastián



GLOBAL TRAINING BEKAK  2016 – Eskabide Orria 

DOKUMENTAZIOA 

◆ NANaren fotokopia. 

◆ Nortasun agirikoaren tamainako bi argazki, izen-abizenak atzealdean idatzita. 

◆ Curriculum vitae. 

◆ Administrazio-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea frogatzen duen ziurtagiria, eskabidea aurkezten den 

unetik zenbatzen hasi eta gutxienez aurreko 12 hilabeteetan, edo epe txikiagoan ikasketak direla medio izangaiak 

Euskal Herritik kanpoan bizi izan badira. 

◆ 1) Lortutako unibertsitate-tituluaren fotokopia , edo 2) titulua emateko eskubideak ordaindu 

izanaren frogagiria, edo 3) ikasketa-espedienteko nota, titulazioari dagokion proba orokorra gainditu izana 

edo/eta titulua lortzeko eskubideak ordaindu izana adierazten duela. 

Atzerrian edo publikoak ez diren Espainiako zentroetan lortutako tituluek homologatuta egon beharko dute, 

eskabideak aurkezten diren unean. 

◆    Egindako ikastaroen eta lanbide-esperientziaren ziurtagirien fotokopia . Ez dira kontuan hartuko 

eskabidea aurkezterakoan egiaztatu gabe dauden ikastaro edo lanbide eskarmentuak. 

◆ Zinpeko aitorpena Aginduarekin bat etorriz (inprimakia eskabidearekin batera doa). 

Frantsesaz edo ingelesaz bestelako hizkuntzaren batean idatzita dauden dokumentuak aurkezten badira, 

horien itzulpena ere aurkeztu beharko da EAEko edozein hizkuntza ofizialetan. 

Jatorrizko dokumentazioa edo horren fotokopia aurkeztu beharko da


