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Adituak Prestatzeko Bekak - 2009 

 

 

                                      ESPEDIENTE ZB.:        
ESKAERA 

INPRIMAKIA: BEPT – 1 
 

Izena:  1. deitura:  

NAN:   2. deitura:   

Jaiotza-eguna:   PK:  

Helbidea:   Udalerria:   

Herria:  Tlfnoa:  

E-mail:  Faxa:  
 
 

ESKATZEN DU: 
 
Hautagai izatea jatorri-merkatuetako turismo sustapenean adituak prestatzeko 2009ko bekaren batean honetan: 
 

OET-Lekua Eskatutako 
hizkuntza 

Lehentasun 
ordena 

 Frankfurt (Alemania) Alemana  
 Londres (Erresuma Batua) Ingelesa  
 New York (Estatu Batuak) Ingelesa  
 Paris (Frantzia) Frantsesa  

 
*leku bat baino gehiago aukera daiteke lehentasun ordena indikatuz (1., 2., …) 

 
 
 

MEREZIMENDUAK 
 

Ikasketa-espedientea: 
 
Titulazio akademikoa:  

Espezialitatea:  

Unibertsitatea:  
 

Karrera hasi duen urtea:    Ohorezko matrikula 
kop.: 

 Bikain kop.:  

Karrera amaitu duen urtea:   Oso ongi kop.:  Nahiko kop.:  

 
 

Hizkuntzen ezagutza-maila egiaztatzea: 
 

Idioma HEO Gaitasun Egiaztagiria edo baliokidea 
Alemana   
Frantsesa   
Ingelesa   
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INPRIMAKIA: BEPT – 2 

 
Izena:  1. deitura:  

NAN:   2. deitura:   

 
 
Informatikarekin edota Internetekin loturiko ikastaroak: 
 

IZENBURUA ERAKUNDEA ORDUAK 
   
   
   
   
   
   
   

 
 

Turismoarekin loturiko ikastaroak, gradu-ondoko ikastaroak edo masterra: 
 

IZENBURUA ERAKUNDEA ORDUAK 
   
   
   
   
   
   
   

 
 
Lanbide-esperientzia: 
 

ENPRESA LANPOSTUA IRAUPENA KONTRATU MOTA
  Hilak Egunak Lanekoa Prestakuntzakoa 
        
        
        
        
        
        

 
 

Hizkuntza gehigarriak: 
 

HIZKUNTZAK ZIURTAGIRIA 
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INPRIMAKIA: BEPT – 3 

 

ZINPEKO AITORPENA 
 
 

Aitortzen dut ez dudala jaso, bekaren helburuei dagokienez, berdinak edo antzeko ezaugarriak dituen 

bekari, eta gainera hitz ematen dut bestelako diru-laguntzarik, laguntzarik, sarrerarik edo baliabiderik 

lortzen badut, zeinahi administrazio edo erakunde publiko zein pribatuk emanik, jakinarazi egingo dudala. 

Era berean, aitortzen dut adierazita ez dudala administrazio-zehapenik edo zehapen penalik indarrean 

laguntza publikoak jasotzeko debekuarekin eta ez dudala horretarako gaitasunerako debeku legalik. 

 

_____________________________________(e)n, 200___ko______________aren____(e)(a)n. 

Sinadura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Formulario honetako datuak Eusko Jaurlaritzako Industria, Merkataritza eta Turismo Sailaren 
erregistro informatikoan sartuko ditugu. Eta horren berri jakinarazten dizuegu, 15/1999 Lege 
Organikoko (abenduaren 13ko legea, izaera pertsonaleko datuak babesteari buruzkoa) 5. artikuluan 
arautukoari jarraituz.”- 
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INPRIMAKIA: BEPT – 4 

 

ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 
 

Eskakizunak egiaztatzeko nahitaezko dokumentazioa 
 
Eskabide-orriarekin batera ondoren adieraziko diren agiriak aurkeztu behar dira, urteko deialdian ezartzen 
direnez gainera: 
 

 NANaren fotokopia edo, hala badagokio, eskatzailearen nortasuna eta nazionalitatea egiaztatzen 
dituen agiria, bi argazki berrirekin batera. 

 
 Unibertsitateko tituluaren fotokopia konpultsatua edo hura egina izateko eskubideak ordaindu direla 

egiaztatzen duen frogagiriarena. 
 

 Atzerrian edo Espainiako zentro ez homologatuetan eskuratutako tituluak Espainiako Hezkuntza, 
Kultura eta Kirol Ministerioak behar bezala homologatuta egon beharko dira eta homologazio horren 
fotokopia aurkeztu beharko da. 

 
 Hizkuntza Eskola Ofizialaren B2 ziurtagiria (B2.2), edo baliokidea Europako Erreferentzia 

Esparruarekin, bekari dagokion helburu-herrialdeko hizkuntza ahoz eta idatziz badakiela egiaztatzeko.  
 

 Erroldatze-egiaztagiria; bertan Euskal Autonomia Erkidegoan hamabi hilabete baino gehiago bizi 
izatea egiaztatu behar da. Goi-mailako ikasketak EAEtik kanpo egiteagatik, beste erkidego batean 
erroldaturik dagoenak honako dokumentu hauek aurkeztu beharko ditu: lehenago EAEn erroldaturik 
egon dela egiaztatzen duen errolda-ziurtagiria, eta goi-mailako ikasketak egiteagatik beste erkidego 
batean erroldaturik dagoela egiaztatzen duen errolda-ziurtagiria. 

 
 Antzeko bekak edo Industria, Merkataritza eta Turismo Sailak deituriko beste batzuk jaso ez dituela 

biltzen duen zinpeko aitorpena 
 
 
Merezimenduak balioesteko bestelako dokumentuak 
 

 Izangaiaren ikasketa-espedientearen ziurtagiria, kurtso guztietako kalifikazioekin. Ziurtagirian 
izangaiak goi-mailako bere ikasketak amaitu zitueneko datak agertu behar ditu (hala badagokio, 
karrera-amaierako proiektua eta lizentziatura-azterketa amaitu zirenekoak barne). 

 
 Eskatzailearen curriculum vitae; bertan adieraziko dira prestakuntza akademikoa eta burututako 

lanbide-jarduerak, hizkuntzen ezagutza-maila eta eskatzaileak interesgarritzat dituen beste 
merezimendu batzuk ere zehaztuz. 

 
 
Jatorrizko agiriak aurkeztu behar dira, edo behar bezala erkatutako fotokopiak. 
 
 
 

HARREMANETARAKO TELEFONOAK 
 
Industria, Merkataritza eta 
Turismo Sailaren Arabako 
Bulegoa 
Samaniego, 2 
01008 Vitoria-Gasteiz 
Tfnoa.: 945 01 70 55 
E-posta: ma-gonza@ej-gv.es 

Industria, Merkataritza eta 
Turismo Sailaren Bizkaiko 
Bulegoa 
Concha Jenerala, 23 
48010 Bilbao 
Tfnoa.: 94 403 14 00  
E-posta: a-lekue@ej-gv.es  

Industria, Merkataritza eta 
Turismo Sailaren Gipuzkoako 
Bulegoa 
Easo, 10 
20006 Donostia-San Sebastián 
Tfnoa.: 943 02 25 64 
E-posta: m-etxebeste@ej-gv.es 
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