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CÓDIGO BECA 1       (Lehenengo lekuan aukeratzen den bekaren kodea ipini) 

CÓDIGO BECA 2       (Bigarren lekuan aukeratzen den bekaren kodea ipini) 

CÓDIGO BECA 3       (Hirugarren lekuan aukeratzen den bekaren kodea ipini) 

 

Izena:       

1. abizena:       2. abizena       

NAN:       Jaioteguna:       Sexua: H M 

Lurraldea:       Udalerria:       

Herria:       PK:       

Kalea:       ZK:     
  

Pisua:       

Tfnoa:       Mugik:       Emaila:       

 

A)-Unibertsitate / LH Titulazioa 
 
 

Unibertsitatea/ 
Ikastetxea: 

      

Titulazioa:        

Ikasketa/Karreraren 
hasiera-urtea: 

      
Ikasketa/Karreraren 
amanera-urtea: 

      

Agiririk aurkeztu ditu Bai Ez  

 

B)- Prestakuntza osagarria 
 

Master  edo  gutxienez  50  orduko  ikastaroak  eta  ziurtagirik  baldin baduzu eskaerarekin 
atxikitu. 

 

 
IKASTAROAREN IZENBURUA 

 
ERAKUNDEA 

 
ORDUAK 

 
Agiriak aurkeztu ditu 

                  Bai    Ez   

                  Bai    Ez   

                  Bai    Ez   

                  Bai    Ez  

                  Bai    Ez  

                  Bai    Ez  
 

 

EUSKO GANBERAK ESKABIDE-ORRIA 

Eskaearen erregistroa:  
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C)- Esperientzia profesionala 
 

ENPRESA LANPOSTUA 
IRAUPENA 
hilabetea 

 

Agiriak aurkeztu ditu 

                  Bai    Ez  

                  Bai    Ez  

                  Bai    Ez  

                  Bai    Ez  

                  Bai    Ez  

                  Bai    Ez  

 

D)- Hizkuntzen ezaguera 
 

HIZKUNTZA MAILA Agiriak aurkeztu ditu 

EUSKARA       Bai    Ez  

INGELESA       Bai    Ez  

FRANTSESA       Bai    Ez  

ALEMANA       Bai    Ez  

            Bai    Ez  

            Bai    Ez  

 

Unibertsitate graduatuak B2 titulua edo baliokide bat eta Goi Mailako Formazio Profesionaleko 
titulatuak, B1 edo baliokidea dutenek, ez dute ingeles azterketa egin beharko, baldin eta lau urte 
baino iraunaldi gutxiagokoa den. Beste pertsona guztiek, ingeleseko azterketa egitera behartuak 
daude beraien maila neurtua izan dadin. 
 

Markatu zure ingeles maila ondorengo kasuetan aurkitzen baldin bada: 
 

Unibertsitate graduatuak B2 antzinatasuna < 4 urte (Ziurtagiria atxikitu) Bai  Ez  

Goi Mailako F.P. B1 antzinatasuna < 4 urte (Ziurtagiria atxikitu) Bai  Ez  

 

ABISU GARRANTZITSUA:  
- Izangaiek ezin izango dute enpresa eskatzaileekin inongo kontakturik ezarri; alderantziz gertatzen bada, 

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

 
 
 
 

      (e)n, 2021ko            aren       
 

 
e)an sinadura:                        

 

 

Dokumentu honen sinadurarekin, bekako eskatzaileak onartzen du espresuki bere datu pertsonalak komunika 

daitezkeela administrazio publikoei eta “DESTINOS BECA” dokumentuan esandako enpresei, dokumentu berean 

esandako herrietan GT2021 bekarekiko erlazionatutako jarduerak burutzeko 

 
 

ESKAERA HAU FORMATU PAPEREAN EMAN AURKEZTEKO DOKUMENTAZIOAREKIN BATERA 
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ZINPEKO AITORPENA 
 

 
Behean sinatzen duenak      : 
 
Aitortzen du: 
 

a) Eskaeran jasotako informazioa, curriculum vitaea eta erantsitako dokumentuak egiazkoak direla eta 
errealitatearekin bat datozela. 

 
b) Horrez gain, ez duela bete beste eskaera bat Global Training 2021 bekarako hautagai moduan; bestela, 

hautaketa prozesutik kanpo geratuko da, eskaerak bikoizteagatik. 
 

c) Beka normaltasunez garatzea eragozten duen gaixotasunik edo muga fisiko edo psikikorik ez izatea; edo 
beka onartzeko orduan ez izatea eguneroko bizitzako jarduerak mugatzen dituen patologiarik. 

 
d) Ez duela jaso antzeko ezaugarriak dituen beste laguntza edo bekarik Euskal Autonomia Erkidegoko 

aurrekontu orokorren kargura, ezta hauek emandako laguntza edo bekarik ere: ICEX, beste administrazio 
autonomiko batzuk, merkataritza ganberak, Turespaña, EBko Merkataritza Sustapenerako Erakundeak 
edo antzeko beste erakunde batzuk; eta, era berean, ez duela jaso beste bekarik, eskatutako titulazioa 
lortu ondoren, atzerrian praktikak egiteko aukera eman dionik 6 hilabetez edo denbora gehiagoz erakunde 
multilateraletan edo enpresetan. 

 
e) Diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten dion zigor administratiborik edo penalik ez izatea 

edota horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik ez izatea, sexua medio diskriminatzeagatik 
gertatutakoak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeko 
Seigarren Azken Xedapenean ezarritakoaren arabera". 

 
f) Indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteta izatea. 

 
g) Inola ere ez naiz jarriko harremanetan harrera-enpresarekin hautapen-prozesutik kanpo geratzeko arriskua 

izanez gero. 
 

h) Onartzen dituela bekaren baldintzak. Horren arabera, beka emateko unean langabezian egon behar da.  
 

i) Bekadunarena izango da bekaren denboraldi osoan zehar dagokion dokumentazio guztia indarrean eta 
behar bezala izateko erantzukizuna. 

 

 
 
             -n, 2021ko             aren      .(e)an. 
 
 
 
 
Sinadura:  
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DOKUMENTAZIOA 
 
 

 NANaren fotokopia. 
 

 Nortasun agirikoaren tamainako argazki bat, izen-abizenak atzealdean idatzita. 
 

 Curriculum vitae gasteleraz eta ingelesez. 
 

 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 konpultsatua, 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 

konpultsatua. 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. 
 
Hautatutako pertsonei paperean eskatuko zaie dokumentazioa, fotokopia 
konpultsatuan (Ganberara bidaliko dute dokumentazio ofizialarekin eta fotokopia 
konpultsatu batekin). Konpultsa Merkataritza Ganberan ere egin ahal izango da. 
Hautatutako pertsonak jatorrizkoa eta kopia aurkeztu beharko ditu). 
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