
Hautapen-prozesua amaitu aurretik graduko goi mailako unibertsitate titulua edo goi-mailako lanbide 
heziketako titulua eduki behar da.

Ingeleseko B1 maila eduki behar da (Goi Mailako Graduko Lanbide Heziketarako) eta B2 maila 
(Unibertsitate Tituludunentzat). Xede-herrialdeko hizkuntzan dituzun ezagutzak ere balioetsiko dira.

Deialdiaren urteko urtarrilaren 1ean 30 urte beteta ez edukitzea.

Administrazio auzotasuna Euskal Autonomia Erkidegoan izatea, eskabideak aurkezteko epea 
irekitzen den unea baino gutxienez 12 hilabete lehenagotik edo elkarren segidako 5 urtetan aurreko 
10 urteetan.

Unibertsitate-tituludunentzako antzeko prestakuntza helburu duen beste edozein laguntzaren 
onuradun ez izana, baldin eta, laguntza horren bidez, nazioarteko erakunde edo enpresetan 6 
hilabetez edo epe luzeagoz praktikak atzerrian egiteko aukera izan bada.

Praktikak egingo dituzun enpresa edo erakunde horrek eskatutako profilera egokitzea.

Global Training programak 400 plaza eskaintzen ditu, atzerrian 
esperientzia paregabe bat jaso dezazun.

Egin beharreko praktika horiek 6 hilabeteko gutxieneko iraupena izango 
dute, baina 12 hilabetetaraino luza daitezke.

Aurretiazko 50 formakuntza-ordu eskainiko dira.

Ikasketak amaitu badituzu, egin behar duzun hurrengo 
urratsa zein izango den aztertu beharko zenuke.

Global Training Programak atzerrian 
formakuntza profesional bat jasotzeko 
aukera eskaintzen dizu, zure espezialitate 
akademikora egokitutako enpresa edo 
erakundeetan praktika ordainduak eginez.

Proiektu honen bitartez, EAEko gazteen artean 
nazioz gaindiko mugikortasuna sustatu nahi dugu, 
beren formakuntza osatzeko eta etorkizun oparo 
bat eskaintzeko.
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