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Laburpena

Asko dira EBn ikasteko aukerak eta eskaintzak: ikasturte batean aritzea, truke- 
programetan parte hartzea, EBren ERASMUS + tankerako programetan jardu-
tea, lanbide-heziketa dualean trebatzea, ikertzea, eta abar. Atal honetan horiei 
guztiei buruzko informazioa eman nahi dugu.

• Zure curriculumari begira oso garrantzitsua izan ahal da zure ikasketen zati 
bat atzerrian egitea.

• EBn lan egin nahi baduzu, edo ikasten jarraitu beste barik, zure kualifika-
zioak eta tituluak aintzatestea oso garrantzitsua izango da. Europako Txartel 
profesionalak urrats horiek guztiak erraztu ditzake.

• Gai konplexua da eta, zalantzarik izanez gero, jo Naric sarera edo Hezkuntza 
Ministeriora.

• LH dualaren garrantzia goranzkoa da. Alemaniako gobernuak berak LHko 
adar hori diruz laguntzen du.

• I+G direlakoak eta edozein herrialdetan ikertzea interesgarria bazaizu, herri-
rik herri antolatutako informazio-atala gaineratu diogu gida honi. Herrialde 
askok atzerriko ikasleei laguntzak ematen dizkiete.

• Europar Batasunerako lan egin nahi baduzu, amaieran informazio-atal la-
burra izango duzu. Nire gomendioa, dena den, Europako erakundeetan beka 
edo praktikak eskatzea da. Bertan lanean hasteko modua izan ahal da (Gida-
ren 5. atala).
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4.  EBN Ikastea, 
Oposizioak

4.1. PRESTAKUNTZA EBN

Atzerrian udako ikastaro bat egitea da aukera hedatuenetako bat udako oporrak 
beste kultura bat ezagutzeko eta, aldi berean, hizkuntza bat ikasteko aprobetxatu 
nahi dituzten gazte edo/eta ikasleen artean.

Ildo horretan, gero eta herrialde gehiagoren erakunde publikoek programa edo beka 
jakin batzuk eskaintzen dituzte, nazionalei atzerrian udako ikastaro bat egiteko edo 
udan prestakuntza hobetzeko aukera emateko.

Hala eta guztiz ere, litekeena da udako ikastaroarekin nahikoa ez izatea, eta egonal-
di akademikoak luzatu nahi izatea, nola mugikortasun-ekimen baten baitan, hala 
programa batean sartzeko baimen arrunta eskatuz. Kasu horretan, guretzat apropo-
sa den programa aurkitu beharko dugu, izapide korapilatsuago batzuei aurre egin 
beharko diegu, eta beste faktore batzuk kontuan hartu beharko ditugu.

Atal honetan, atzerrian ikasteko arrazoi garrantzitsuenak aztertuko ditugu, eta, ho-
rren haritik, Europar Batasunak eta estatu kideek eta autonomia-erkidegoek Euro-
pako Hezkuntza Esparrua sortzeko egindako ahaleginen laburpena ikusiko dugu. 
Gainera, atzerrian titulu bat nola homologa daitekeen ikusiko dugu, Europar Ba-
tasunak trukeak egiteko finantzatzen duen Erasmus+ egitasmoa aztertuko dugu, 
eta Ploteus atariaren eta EBn prestakuntza-aukera onenak bilatzeko beste baliabide 
ba tzuen berri emango dugu.

Oharra:  Jaso nahi duzun prestakuntzak, funtsean, hizkuntzak ikastearekin zer ikusirik 
badu, irakurri arretaz gidaren 7. atala, hizkuntzei buruzkoa.
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4.2. EBn IKASTEKO 10 ARRAZOI
 1. Zure espezialitatea ikasten aurrera egiteko eta zenbait irakaskuntza-meto-

do egiaztatzeko aukera izan dezakezulako.

 2. Zure curriculuma hobetuz, zure lan-aukerak zabal ditzakezulako. Atzerrian 
bizitzearen esperientzia oso erakargarria izan daiteke enpresentzat.

 3. Atzerriko ikasketak zure herrialdean edo lan egin nahi duzun herrialdean 
onartuko dizkizutelako. EBren programek erraztasunak ematen dizkizute beste 
toki batzuetan ikasteko eta kredituak transferitzeko, denborarik eta lanik galdu gabe.

 4. Hainbat helmugaren artean hautatzeko aukera duzulako.

 5. Hizkuntzak ikasteko edo hizkuntza-mailak hobetzeko aukera duzulako. Atze-
rrian ikasteak edo prestatzeak zure hizkuntza-trebetasunean eragin esangura-
tsua izan dezakeelako, eta, hizkuntza horretan tutik ere ez badakizu ere, hizkun-
tza horren oinarriez jabetzeko aukera ezin hobea delako.

 6. Beste kultura batzuk ezagutu ditzakezulako eta beste herrialde batzuetako 
jendearekin harremanetan jarri eta lagun berriak egin ditzakezulako. Atzerri-
ko kultura batean murgiltzeak bizitzaren ikuspegi berria eman diezazuke, zure 
moldagarritasunaren mesedetan.

 7. Heltzen lagunduko dizun aparteko esperientzia pertsonal batez gozatzeko 
aukera duzulako.

 8. Zure prestakuntza pertsonalean eta zure gizarte-gaitasunetan aurrera 
egingo duzulako. Atzerriko herrialde batean jardutea zure independentzia eta 
heldutasuna indartzeko lagungarri izan daiteke.

 9. Horrela malgutasuna eta ekimena dituzula erakusten duzulako.

10. Atzerrian ikasiz zure bizitzak hobera egingo duelako.

4.3. GOI-MAILAKO HEZKUNTZARAKO EUROPAR ESPARRUA

Europako hezkuntza-sistemetako egiturek oso bestelako ikuspegiak dituzte lanbide- 
heziketari, goi-mailako irakaskuntzari eta etengabeko prestakuntzari, azterketei eta 
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kualifikazioei dagokienez. Horregatik, Goi-mailako Hezkuntzarako Europar Espa-
rruak Europako goi-mailako elkargunea izan nahi du. Horrek ez du esan nahi 
ikuspegi guztiak bateratu behar direnik, estatu kideek beren hezkuntza-sistema 
ezartzeko autonomiari eutsiko diotelako.

Boloniako prozesua 1999an hasi zen, Europako 29 herrialdetako (Espainia tartean) 
ministroek Boloniako Adierazpena sinatu zutenean 2010erako Goi-mailako Hezkun-
tzarako Europar Esparrua ezartzeko xedearekin, Europako unibertsitate- sistemak 
elkarganatzeko eta alderatzeko, Europa osoan enplegagarritasuna, mugikortasuna 
eta unibertsitate-tituluen aintzatespena erraztuz. Orain arte Europako 46 herrialde 
ari gara ekimen horretan parte hartzen.

Goi-mailako Hezkuntzarako Europar Esparruak honako helburu hauek ditu:

— Graduko, masterreko eta doktoregoko ikasketak alderatzeko moduko sistema bat.

— Ikasleen lanaren eta ikasketen neurri bat, neurtzeko eta transferitzeko erraza, 
europar kreditua deiturikoa, ECTS: European Credit Transfer System.

— Europako eta nazioarteko mugikortasuna.

— Unibertsitateko erakunde eta titulazioen kalitatearen bermea.

— Edozeinek, bere aukera ekonomikoak edozein izanik ere, unibertsitatean sartzeko 
aukera izatea.

Hezkuntza-sistemen elkarganatze-testuinguru horren barnean, halaber, lortutako 
kualifikazioak berdindu nahi dira. Horregatik, Europar Batasunak ETENGABEKO 
IKASKUNTZARAKO PRESTAKUNTZEN EUROPAR ESPARRUA (EQF) ezarri du.

Erreferentziazko europar sistema komuna da, eta prestakuntzen esparru eta sistema 
nazional desberdinak lotuko ditu elkarren artean. Praktikan itzulpen-mekanismo 
baten antzera jardungo du, prestakuntzak errazago interpretatzeko aukera emango 
duena. Hori laguntza handikoa izango da ikasteko prozesuan murgilduta dauden 
pertsonentzat eta beste herrialde batera lanera joan nahi duten langileentzat. Siste-
ma horri esker, pertsonek, enpresek eta hezkuntza- eta prestakuntza-zentroek hain-
bat herrialdetako kualifikazio indibidualak eta hainbat prestakuntza-eta hezkuntza- 
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sistema alderatzeko aukera izango dute. Etengabeko ikaskuntza sustatzeko tresna 
den heinean, EQF sistemak irakaskuntza orokorra eta helduen irakaskuntza hartzen 
ditu eraginpean, baita lanbide-heziketa, lanerako prestakuntza eta goi-mailako hez-
kuntza ere.

Goi Mailako Hezkuntzarako Europar Esparrua

www.eees.es/

Espainiatik kanpo ikastea

Atzerriko unibertsitate batean ikasteari buruzko informazio guztia (nazioarteko 
agentzien nahiz Erasmus+ egitasmoaren bidez) eskaintzen du Hezkuntza Ministe-
rioak, Internacionalizacion.sepie.es atarian. Beste egitasmo batzuei instituzioetan 
praktikak egiteari buruzko informazioa ere eskaintzen du.

http://internacionalizacion.sepie.es/?tab=fuera_espa

4.4. LANBIDE HEZIKETA EUROPAN. LH DUALA

Lanbide Heziketako ikasketak dira lanbideekin eta lan-merkatuarekin lotuen dau-
denak. Gaur egun, oso aukera erakargarria gertatzen da, eskaintza zabala duelako, 
moduluka antolatuta dagoelako eta ikasketok egiteko erraztasun handiak eman ohi 
direlako (ikasketa batzuk Internet bidez ere egin daitezke) eta laneratze-maila altua 
duelako.

Lanbide Heziketak 150 heziketa-ziklo eskaintzen ditu Espainiako Estatuan. Eduki 
teorikoak eta praktikoak uztartzen ditu, askotariko lanbide-arloei egokituak.

Lanbide Heziketa EBn

2002tik aurrera, Kopenhageko prozesua abiarazi da, Boloniako prozesuaren antze-
koa, Europar Batasunean Lanbide Heziketaren errendimendua, kalitatea eta erakar-
garritasuna hobetzera bideratutako europar estrategia.

http://www.eees.es/
http://internacionalizacion.sepie.es/?tab=fuera_espa
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Testu inguru honetan, bi estrategia ezarri dira: lehenengoa, hezkuntzaren eta Lanbide 
Heziketaren kalitate-bermerako europar erreferentzia-esparrua —EQARF-EQAVET—, 
eta bigarrena, kreditu-transferentziarako europar sistema ezartzea (European Credit 
System for Vocational Education and Training).

Zehazki, urteotan ezarriko den kreditu-sistemari esker, kredituak beste titulazio 
batzuetara transferitu ahal izango dira, bai eta Europar Batasun osoan aintzatetsi 
ere. Horrela, beste herrialde ba≤tzuetan lanbideak aintzatestea errazagoa izango 
da, eta prestakuntza beste herrialde batean jarraitu ahal izango da.

Lanbide Heziketa duala
Lanbide Heziketa duala Lanbide Heziketaren eskaintzen modalitate berria da. 
Ikas- ekinezko araubideak egiten da, ikastetxearen eta enpresaren artean: 
enpresan eta ikastetxean ordu- edo egun-kopuru bat ematen da. Iraupena aldako-
rra da.

Nola egin dezaket Prestakuntza Lantokietan Europan?
Erdi- eta goi-mailako heziketa-zikloetako ikasleek Prestakuntza Lantokietan modu-
lua egin behar dute. Derrigorrezko lanbide-prestakuntzako modulua da, ziklo guz-
tietan egiten dena, eta Europar Batasuneko edozein herrialdetan gara daitekeena, 
Erasmus+ europar egitasmoaren bidez.

Europan Prestakuntza Lantokietan modulua Europan egin ahal izateko, zure ikaste-
txea europar proiektu baten sustatzailea izan behar da. Hala bada, eskatu informa-
zio gehiago bertan.

http://www.todofp.es/todofp

4.4. A. LH duala Alemanian. THE JOB OF MY LIFE

The Job of my Life Alemaniako Lan Ministerioaren programa bat da. Helburu nagu-
sia da lanbide heziketa eta langabe dauden europar gazteen mugikortasuna 
sustatzea, izan ere Alemanian gaur egun lanbide heziketan dihardutenak ez dira 
asko eta bada langile- premia ere. Bide horretan pizgarriak emango zaizkie alema-

http://www.todofp.es/todofp


134

EUROPA HELMUGA GIDA 
4. EBN Ikastea, Oposizioak

niar enpresariei eta EBko beste herrialde batzuetako langile eta ikastunei. Babesa 
finantzen eta egituren alorrekoa izango da.

The job of my life programan sartzeko bi dira moduak: lanbide heziketa ikastea 
edo langile gaitu gisa jardutea. Bi kasuotan hainbat baldintza bete behar dira eta 
hautaketa-prozesua gainditzea.

Alemaniak beharginak ditu honako lanbide-familiatan:

• Ostalaritza eta Jatetxe-arloa

• Medikuntza

• Osasun-arloa eta Geriatrian langile kualifikatuak

• Erizaintza

• Ingeniaritza

• Langile tekniko gaituak

Zertan laguntzen dizu programa honek?

• Alemaniako enpresa askok hartzen du parte programa honetan.

• Alemaniako gobernuarekin eta enpresekin egin beharreko kudeaketa egiten 
dute.

• Alemana ikasteko doako aukera izango duzu Espainian, hara joan baino lehen, 
gerora bertan ikasten jarraitzeko

http://www.thejobofmylife.de/ [DE] [EN]

4.5. KUALIFIKAZIOEN ETA TITULUEN AINTZATESPENA

Besteak beste, harrerako herrialdean zure prestakuntzak aintzatesteko zer egin be-
har duzun jakin behar duzu. Oso premisa erraz batetik abiatzen da: zure jatorriko 
herrialdean lanbide jakin batean jarduteko prestatuta bazaude, Europar Ba-
tasuneko gainerako herrialdeetan jarduteko ere prestatuta zaude.

http://www.thejobofmylife.de/
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Lanbide-kualifikazioak dituztenentzat, lanbidea arautua dagoen edo ez jakitea da 
funtsezkoena. 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/ [EN][FR][DE]

Aurreko estekan herrialde horretan zuen lanbiderako «agintari eskuduna» zein den 
kontsultatu dezakezue (norekin hitz egin behar duzuen).

Kualifikazio jakin batzuk dauzkatenei bakarrik dagozkienak dira araututako lanbideak 
(abokatuak, kontulariak, irakasleak, ingeniariak, osasun-laguntzaileak, medikuak, ha-
ginlariak, albaitariak, kirurgialariak, farmazialariak eta arkitektoak, esaterako).

Hortaz, honako bi egoera hauek gerta daitezke:

1. Zure lanbidea arautu gabe dago lan egin nahi duzun herrialdean

Kasu horretan, ez dizute zertan titulua onartu, ezin izango delako eragozpen ju-
ridikorik alegatu zure prestakuntzari loturik bertan lan egitea galaraziko dizunik.

Zure titulua eta, izatekotan ere,«Tituluaren Europass Eranskinaren» itzulpena 
eraman besterik ez duzu; horren egitekoa titulua azaltzea da soilik, eta ez du, be-
rez, balio akademikorik. Tituluari erantsiko litzaioke, hura ingelesez argitzeko (zen-
bait kasutan, frantsesez edo alemanez ere izan liteke). Edozelan ere, helmugako he-
rrialdean lanbide horri dagozkion beharrezko prozedura guztiak errespetatu beharko 
dituzu, zuretzat ohikoak direnen desberdinak izan daitezkeela aintzat hartuta.

2. Zure lanbidea arautua dago

Zure lanbidea helmugako herrialdean araututa dagoela jakin ostean, zure 
ogibidea Espainian burutzeko baimena duzula ziurtatzeko «Egiaztagiria» eska 
dezakezu. (Espainian araututa badago, baina ez, ordea, helmugako herrialdean, EZ 
duzue zertan Lanbide Onarpena izapidetu).

Unibertsitateko tituluei dagokienez, hau da kontsultatu beharreko esteka: 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/ges-
tion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles.html

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles.html
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Titulua erdietsitako zentroan eskatu behar da egiaztagiria: 

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/diplo-
ma-supplement

LH titulua bada, zuen autonomia-erkidegoak eman beharko du egiaztagiria. Hemen 
dago azalduta:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-ti-
tulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/convalidaciones.html

Oso erraz lortzen da; hura lortutako herrialdeko katalogotik deskargatu besterik ez 
duzue:

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/certifica-
te-supplement/national-inventories

Askotan, osasun-lanbideetan batik bat, enpresek behe-mailako kontratuak eskain-
tzen dituzte Lanbide Onarpenaren eskurapenak dirauen hilabeteetan. Nahiz eta ti-
tulua onartuta ez izan, ez utzi interesgarri deritzozun lan-eskaintza bat eskatzeari.

Oharra:  Oraindik zalantzak izanez gero (eta litekeena da hala izatea, lanbide bakoitzak 
bere baldintzak ditu-eta), NARIC sarea tituluen baliokidetasunaz eta onarpenaz 
arduratzen da, bai arlo akademikoan bai arlo profesionalean. Horri buruzko 
informazio gehiago aurkituko duzu gida honetako 4.5.B atalean.

Tituluen kudeaketa (homologatzea, baliozkotzea, aintzatestea eta eskuratzea) 
Gaur egun, Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak du tituluak homologatzeko eskume-
na, eta, hortaz, horra jo beharko duzu horri buruzko zalantzak argitzeko. 

http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/naric/presentacion.html

Lanbide-kualifikazioen zuzentaraua: erabiltzailearen gida
Gidaren helburua honako hau da: lan-jarduera batean aritzeko, lanbide-kualifika-
zioak beste estatu kide batean aintzatetsi nahi duten herritarrak babesteko eskubideak 

https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/diploma-supplementL
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/diploma-supplementL
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/convalidaciones.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/gestion-titulos/estudios-no-universitarios/titulos-espanoles/convalidaciones.html
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/certificate-supplement/national-inventories
https://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/european-skills-passport/certificate-supplement/national-inventories
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/naric/presentacion.html
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azaltzea, modu errazean eta galdera-erantzunen bitartez. Informazio osoa eskain-
tzen du lanbide-kualifikazioen aintzatespenari buruz. 

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/directive-in-practice/use-
ful-documents/users_guide_es.pdf

Atzerrian egiaztatu behar diren eta unibertsitatekoak ez diren Euskadiko agiri akademiko 
ofizialen legalizazioa
Unibertsitatekoak ez diren titulu eta agiri akademiko ofizialak atzerrirako legaliza-
tzeko izapideei buruzko informazioa Eusko Jaurlaritzako webgunean aurki dezake-
zu. Ohiko galderei eta araudiari buruzko atalak daude, bai eta sinadurak aintzates-
teko eta agiriak legalizatzeko jarraibideak ere. 

http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-5473/eu/contenidos/informacion/dif9/
eu_5494/acreditacion_extranjero_e.html

4.5.A. Aintzatespena herrialdez herrialde

Atzerriko tituluak aintzatesteko hainbat herrialdetako politika eta prozedurei buruz-
ko informazioa:

ALEMANIA
Atzerriko Tituluak Aintzatesteko Informazioa http://anabin.kmk.org/
Atzerriko Hezkuntzaren Bulegoa  
https://www.kmk.org/themen/anerkennung-auslaendischer-abschluesse.html

AUSTRIA
http://wissenschaft.bmwfw.gv.at/home/studies/enic-naric-austria/general-recom-
mendations-concerning-recognition/

BELGIKA
Flandiar komunitatea: http://naricvlaanderen.be/
Frantziar komunitatea: http://www.equivalences.cfwb.be/
Germaniar komunitatea:  
http://www.bildungsserver.be/desktopdefault.aspx/tabid- 2289//4467_read-32048/

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/directive-in-practice/useful-documents/users_guide_es.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/directive-in-practice/useful-documents/users_guide_es.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-5473/eu/contenidos/informacion/dif9/eu_5494/acreditacion_extranjero_e.html
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/r43-5473/eu/contenidos/informacion/dif9/eu_5494/acreditacion_extranjero_e.html
http://anabin.kmk.org/
https://www.kmk.org/themen/anerkennung-auslaendischer-abschluesse.html
http://wissenschaft.bmwfw.gv.at/home/studies/enic-naric-austria/general-
http://naricvlaanderen.be/
http://www.equivalences.cfwb.be/
http://www.bildungsserver.be/desktopdefault.aspx/tabid-2289//4467_read-32048/
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BULGARIA
http://nacid.bg/bg/

ERRESUMA BATUA 
http://www.ecctis.co.uk/naric/Individuals/Code%20of%20Practice/default.aspx

ESLOVAKIA
http://www.minedu.sk/recognition-of-foreign-diplomas/

ESTONIA
http://www2.archimedes.ee/enic/index.php

FINLANDIA 
http://www.oph.fi/english/services/recognition

FRANTZIA
http://www.ciep.fr/es/node/8786

GREZIA 
http://www.doatap.gr/en/index.php

HERBEHEREAK
https://www.epnuffic.nl/en/diploma-recognition/evaluation-of-foreign-diplomas

HUNGARIA 
http://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/english/recognition_of_foreign_
qualifications

IRLANDA
http://www.qqi.ie/Pages/Recognition-of-Foreign-Qualifications-.aspx

ITALIA
Atzerriko titulu, prozedura eta agintaritza eskudunak:  
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0359Il_ric/index_cf2.htm

http://nacid.bg/bg/
http://www.ecctis.co.uk/naric/Individuals/Code%20of%20Practice/default.aspx
http://www.minedu.sk/recognition-of-foreign-diplomas/
http://www2.archimedes.ee/enic/index.php
http://www.oph.fi/english/services/recognition
http://www.doatap.gr/en/index.php
https://www.epnuffic.nl/en/diploma-recognition/evaluation-of-foreign-diplomas
http://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/english/recognition_of_foreign_qualifications
http://www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/english/recognition_of_foreign_qualifications
http://www.qqi.ie/Pages/Recognition-of-Foreign-Qualifications-.aspx
http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/0359Il_ric/index_cf2.htm
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Kualifikazioak Italian aintzatesteari buruzko informazioa:  
http://www.cimea.it

KROACIA 
https://www.azvo.hr/hr/

LETONIA
http://www.aic.lv/portal/en/arvalstu-diplomu-atzisana

LITUANIA 
http://www.skvc.lt/default/en/

LUXEMBURGO
Lanbide Heziketako atzerriko tituluen aintzatespena eta baliokidetza:  
http://www.men.public.lu/fr/professionnel/validation-acquis-experience/index.html

Goi-mailako atzerriko tituluak homologatzeko zerbitzua:  
http://www.mesr.public.lu/enssup/dossiers/homologation_diplomes/index.html

MALTA
Maltan kualifikazioak onartzeko prozedura:
https://ncfhe.gov.mt/en/services/Pages/All%20Services/mqric.aspx

POLONIA
Polonian araututako titulu akademikoak eta profesionalak aintzatesteko informazioa:
http://www.nauka.gov.pl/en/recognition-of-foreign-qualifications/

PORTUGAL
http://www.dge.mec.pt/concessao-de-equivalencias

ZIPRE 
http://www.kysats.ac.cy/index.php/el/?page=faq&lang=en

http://www.cimea.it
http://www.azvo.hr/hr/
http://www.azvo.hr/hr/
http://www.azvo.hr/hr/
http://www.aic.lv/portal/en/arvalstu-diplomu-atzisana
http://www.skvc.lt/default/en/
http://www.men.public.lu/fr/professionnel/validation-acquis-experience/index.html
http://www.mesr.public.lu/enssup/dossiers/homologation_diplomes/index.html
https://ncfhe.gov.mt/en/services/Pages/All%20Services/mqric.aspx
http://www.nauka.gov.pl/en/recognition-of-foreign-qualifications/
http://www.dge.mec.pt/concessao-de-equivalencias
http://www.kysats.ac.cy/index.php/el/?page=faq&amp;lang=en
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4.5.B. Naric sarea

Naric, EBko beste herrialde batean lan egiteko edo ikasteko tituluen homologazioa eta 
ain tzatespena
Naric sareak informazioa eskaintzen dizu Europar Batasuneko edozein herrialdetan 
ikasteko unibertsitate-titulua homologatu nahi baduzu. Oinarrizko informazioa ja-
sotzeko gunea ere bada, Europar Batasuneko beste estatu kide batean lan egiteko 
lanbide-onarpen bat lortu nahi duten pertsonentzat. Naricen abantaila da sarean 
lan egiten duela, eta, horrela, erabiltzaileari eskainitako informazioa, zuze-
nean, interesatzen zaion herrialdetik datorrela.

Naric: unibertsitateko tituluen homologazioa
Naric sarea balio handikoa izan daiteke zuretzat, zure unibertsitate-titulua nola homo-
loga daitekeen jakin dezazun, Europar Batasuneko beste herrialde batean aintzatetsia 
izan dadin. Europar Batasuneko herrialde kide bakoitzak bere homologazio-sistema 
dauka, eta horregatik, prozesua ezagutzeko eta zer dokumentu eskatzen dizkizuten 
jakiteko, hobe duzu Naric korrespontsalarekin harremanetan jartzea titulua 
homologatu nahi zenukeen herrialdean, korrespontsal horiek orientatu behar 
zaituztelako homologazio- eta izapidetze-prozesu osoaren inguruan. Korres-
pontsal horrekin harremanetan jartzeko zalantzak edo zailtasunak badituzu, jo ezazu 
Naric sareak Espainian duen korrespontsalarengana, bitartekari jardun dezan.

Naric: lanbide-aintzatespena
Europar Batasuneko beste herrialde batera lanera joan nahi baduzu eta zure titu-
lua lanbide-xedeetarako bakarrik onartzea nahi baduzu (eta ez xede akademikoe-
tarako), onena duzu zure tituluaren lanbide-aintzatespena eskatzea. Estatu kide 
bakoitzak bere lanbide-aintzatespenen sistema dauka, eta horregatik, berriz, ere, 
onena duzu Naric korrespontsalarekin harremanetan jartzea titulua onartzea 
gustatuko litzaizukeen herrialdean. Zalantzarik baduzu, jar zaitez harremanetan 
Naric sareak Espainian duen korrespontsalarekin (behean dauzkazu haren datuak), 
bitartekotza- lanaren ardura har dezan. Gainera, horrelako aintzatespenengatik ez 
da inolako tasarik ordaindu behar.

Naric sarea:
www.enic-naric.net/index.aspx

http://www.enic-naric.net/index.aspx
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Naric Espainia:
Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioa
Tituluen, Aintzatespenen eta Kualifikazioen Zuzendariordetza Nagusia 
K/ Torrelaguna, 58-2. Pisua
28027 Madril
Tel.: 00 34 91 506 55 93
Faxa: 00 34 91 506 57 06
mail: naric@mecd.es
Web: http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/naric/presentacion.html 
Kontakturako pertsonak: Isabel Tolosana / Rosa Molina

4.5.C. Europako Txartel Profesionala

Europako Txartel Profesionala (European Professional Card, EPC), 2016ko ur-
tarriletik aurrera eskuragarri, ez da plastikozko txartel bat, zenbait kualifikazio 
onartzeko online igorritako ziurtagiri elektroniko bat baizik. Ohiko prozedura-
rekin baino azkarrago eta errazago kudeatzen da.

Momentuz, zainketa orokorrez arduratzen den erizaina, botikaria, fisiotera-
peuta, mendiko gida eta higiezinen jabetza-agentea bazara baino ezin duzu 
eskuratu. Gainerakoek, oraingoz, aurreko atalean ikusi ditugun prozedura arruntak 
baliatu beharko dituzte.

Ondorengo kasuetan erabili ahal izango duzu Europako Txartel Profesionala:

• Aldi baterako EBko beste herrialde batean lan egin nahi baduzu (aldi baterako 
mugikortasuna).

• EBko beste herrialde batean ezarri eta bertan lan egin nahi baduzu (kokapena).

Hurrengo webgunean aurkituko duzu Europako Txartel Profesionalari buruzko infor-
mazio guztia:

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-pro-
fessional-card/index_es.htm

mailto:naric@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/mc/naric/presentacion.html
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-
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NOLA ESKATU EUROPAKO TXARTEL PROFESIONALA
Europako Txartel Profesionala eskatzeko, ECASen sartu behar duzu lehenik eta be-
hin, Europako Batzordeko Autentifikazio Zerbitzuan, alegia. 
https://ecas.ec.europa.eu/cas/help.html

4.6. ERASMUS+ HEZKUNTZA
2014an Erasmus+ egitasmoaren indarraldia hasi zen. Europar egitasmo honek ikaske-
ten, prestakuntzaren, lan-esperientziaren eta boluntario-lanaren arloetako aukera be-
rriak eskainiko dizkie 4 milioi pertsonari baino gehiagori, 2014 eta 2020 urteen artean.

Egitasmo integrala da «Erasmus+», ez unibertsitateari buruzko bakarrik. Hezkuntza- 
aro guztiak hartzen ditu barne, eskola-hezkuntzatik hasi eta helduen etengabeko 
prestakuntzaraino.

Unibertsitatez kanpoko eskola-hezkuntzari dagokionez, mugikortasuna hezkuntza- 
komunitate osoari zuzenduko zaio: bai irakasleei, bai zuzendari-taldeei, bai ikasleei. 
Ikastetxearen proiektuak eta autonomia indartuko dira.

Lanbide Heziketari dagokionez, elkarlan transnazionalak ikasleen enple-
gu-aukerak hobetzen lagunduko du, bai eta enpresa-gaitasunak garatzen 
ere. Funtsezkoa da hezkuntza- eta prestakuntza-emaileen eta lan-munduaren ar-
teko aliantzak sustatzea eta lan-merkatuaren premiei egokitutako ikasketa-plan 
berriak sortzen laguntzea.

14700 milioi euroko aurrekontu osoa du «Erasmus +» egitasmoak, 7 urterako (2014-
2020). Europar Batasunaren egungo prestakuntza-programa guztiak hartzen 
ditu barne: Etengabeko Ikaskuntza Programa eta bere programa sektorialak 
(Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig); Gazteak Ekinean egitas-
moa eta nazioarteko lankidetzarako bost programak (Erasmus Mundus, Tem-
pus, Alfa, Edulink eta herrialde industrializatuekiko lankidetza-programa). 
Berritasun gisa, Kirolaren arloko jarduketak ere baditu.

Era berean, beste herrialde batzuetako profesionalekin sareak sustatze eta garatze al-
dera, milaka instituziori eta erakunderi laguntza emango die «Erasmus+» egitasmoak. 
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Hartara, irakaskuntzaren eta gazteen dinamizazioaren berrikuntza eta modernizazioa 
hobetuko da, ekintzailetza sustatu eta, horrela, enplegu-aukerak hobetzeko.

Goi-mailako hezkuntzarako mugikortasun-beken banaketa-irizpideak
Espainiak bekaren batez besteko zenbatekoa ezartzeko egin duen kalkulua 250 eu-
roen inguruan dago. Batez bestekoa da hori, beraz, harrerako herrialdearen arabera, 
laguntza 200 eurokoa izango da hilean, 250ekoa edo 300ekoa. Zenbatekoaren kalku-
lua egiteko jatorriko eta harrerako herrialdearen bizitza-mailak hartzen dira kontuan.

Egitasmo berriaren kudeaketan egon den berrikuntzetako bat Europako funtse-
tatik emandako laguntzei gutxieneko zenbatekoa ezartzea izan da. Horrela, funts 
horien bidez izapidetutako laguntzen kopurua jaitsi egiten da. Orain arte, kanti-
tate bera eman izan da (aurrekontu eskuragarri osoa eskatzaile guztien artean 
banatzen zen). Orain, kalitateari ematen zaio lehentasuna (zenbatekoa handiagoa 
izateko ahalegina egiten da, laguntzak hobeak izan daitezen eta erabakigarria-
goak ikasleen mantenurako, mugikortasun-aldiak dirauen artean).

Horri guztiorri 100 euro erantsi behar zaizkio, premia bereziak edo familia-errenta 
apalak dituzten ikasleen kasuan.

Mugikortasun-aldien iraupena
Goi Mailako Hezkuntzarako Europar Esparrua erabat ezarrita dago dagoeneko 
Europar Batasuneko herrialde guztietan. Goi Mailako Hezkuntzarako Europar Es-
parruko ikasketa-planen egitura seihileko akademikoetan oinarrituta dago. Hori 
dela-eta, Europar Batasuneko herrialde guztiak euren mugikortasun-proiektuak 
seihileko bat irautera bideratzen ari dira. Horren ondorioz, Europako herrialde ge-
hienetan egiten ari direnari jarraiki, ohiko mugikortasun-ekimenak egokituz joango 
dira, sei hileko iraupena izan dezaten. Praktikaldietarako mugikortasun-ekimenak 
ere Europako batez bestekora moldatuko dira, 3 hil iraun arte.

Bai ministerioaren bai autonomia-erkidegoen, unibertsitateen eta beste instituzio 
batzuen kofinantziazioa bi modutara uler daiteke: Europako funtsetako laguntzen 
osagarri gisa edo laguntza berri gisa.
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2014/01/20140121-erasmusplus.html

http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2014/01/20140121-
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Egitasmoari buruzko informazio guztia:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm

Erasmus

Erasmus esperientziei buruz gehiago jakin nahi baduzu, kontsultatu Erasmus ikas-
leen nazioarteko elkartearen web-orria.
www.esn.org/ [EN]

Oharra:  Eusko Jaurlaritzak ere Erasmus ikasleentzako bekak eskaintzen ditu, baita 
nazioarteko unibertsitate-mugikortasuneko eta goi-mailako arte- irakaskuntzetako 
beste programa batzuetarako bekak ere. Informazio gehiago gidaren 5. atalean, 
bekei eta praktikei buruzkoan.

4.7. PLOTEUS
PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space) Euro-
pako esparru osoko ikaskuntza-aukerei buruzko web-ataria da.

PLOTEUS atariaren helburu nagusia honako hau da: ikasleei, enplegu bila dabil-
tzanei, langileei, gurasoei, orientazioaren alorreko profesionalei eta irakasleei Euro-
pan ikasteko moduari buruzko informazioa aurkitzen laguntzea. Eskuragarri 
dauden hezkuntza-baliabideei buruzko informazioa eskaintzen du atariak, honako 
eremu hauei dagozkien datu-baseen bitartez:

Ikasteko aukerak:
Europar Batasunean ikasteko eta prestatzeko eskuragarri dauden aukerak. Goi- 
mailako irakaskuntzako erakunde eta unibertsitateetako web-orriekiko lotura ugari 
bildu dira atal honetan, baita ikastetxe eta lanbide-heziketako zentroei edota hel-
duentzako hezkuntza-ikastaroei buruzko datu-baseak ere.

PLOTEUS

http://ec.europa.eu/ploteus/es

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_es.htm
http://www.esn.org/
http://ec.europa.eu/ploteus/es
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4.8. IKASTURTEA ATZERRIAN IGAROTZEA

Hizkuntza bat ikasteko modurik eraginkorrena hiruhileko bat edo ikasturte bat beste 
herrialde batean ematea da. 13 eta 19 urte bitarteko ikasleentzat gehien gomenda-
tzen den programa da, hizkuntza-mailan egiten duten jauzi kuantitatibo eta kualita-
tiboa ez ezik, atzerrian ikastea esperientzia pertsonal garrantzitsua delako garapen 
pertsonala, independentzia eta heldutasuna areagotzeko.

Ahantzi ezineko esperientzia da, hezkuntzaren eta kulturaren arloetan ikasten dute-
nagatik: bizimodu berriak ikasten dituzte, beste herrialde batzuetako kulturak bar-
neratzen dituzte eta heldutasunez eta independentziaz moldatzen ikasten dute. Eta 
hori guztiori egunerokotasunaz gozatzeko aukera ematen duen eta bizitza osorako 
oroitzapenak ematen dituen familia-giroan.

Programaren onurak ikasturte akademikotik harago doaz: beste hizkuntza batean 
% 100ean murgiltzeak inongo akademiatan eskuratu ezineko mintzaerraztasuna 
emango dio parte-hartzaileari. Eta hizkuntza-maila hori erabakigarria izango da ge-
roko ikasketetan, karreran eta lan-munduan.

Atzerrian ikasturteak edo hiruhilekoak emateko programak eskaintzen dituzten 
agentziak

http://www.holausa.es/
http://juvycult.com/
http://www.cls-idiomas.com/
http://www.ihs-idiomas.com/
ESL goo.gl/VFhtNC
http://www.tecs.es/tecs/
http://www.interlink-idiomas.com/
http://www.itea-idiomas.com/
http://www.sfc-idiomayvacaciones.com/
http://www.eurobridge.net/curso-academico.php 
http://www.cie.es/

http://www.holausa.es/
http://juvycult.com/
http://www.cls-idiomas.com/
http://www.ihs-idiomas.com/
http://goo.gl/VFhtNC
http://www.tecs.es/tecs/
http://www.interlink-idiomas.com/
http://www.itea-idiomas.com/
http://www.eurobridge.net/curso-academico.php
http://www.cie.es/


146

EUROPA HELMUGA GIDA 
4. EBN Ikastea, Oposizioak

http://www.ccidiomas.es/
http://cursos.she.es/
http://www.getready.es/
https://www.kingsinternational.es/
https://www.traveltuition.com/ano-escolar-en-el-extranjero/ 
http://www.astex.es/
http://www.jobtransport.com/
http://www.barlingschool.com/
http://www.ef.com.es/highschool/
http://landings.newlink.es/landings/ano-escolar-en-el-extranjero
http://www.estudiarenusa.com/ano-escolar-en-estados-unidos.html
http://extranjero.globallinkidiomas.com/es/ano-academico/irlanda

4.9.  IKASTEKO ETA IKERTZEKO BALIABIDEAK HERRIALDEZ 
HERRIALDE

EURAXESS

Ikerketa arloko Europako deialdi eta lan-eskaintzei eta ikertzailearengan 
eta bere familiarengan herrialde batetik bestera lekualdatzean eragina duten 
administrazio- izapideei buruzko informazioa:
http://www.euraxess.es/

Europako prestakuntza-eskaintzaren bilatzaileak, gradu, master, doktoretza 
nahiz bestelako ikastaro laburrei buruzko informazioa ematen dutenak:
BachelorsPortal: http://www.bachelorsportal.eu/ [EN] 
MastersPortal: http://www.mastersportal.eu/ [EN] 
PhDPortal: http://www.phdportal.eu/ [EN] 
ShortCoursesPortal: http://www.shortcoursesportal.eu/ [EN] 
PromoDoc: http://www.promodoc.eu/ [EN]

http://www.ccidiomas.es/
http://cursos.she.es/
http://www.getready.es/
http://www.kingsinternational.es/
http://www.kingsinternational.es/
http://www.kingsinternational.es/
https://www.traveltuition.com/ano-escolar-en-el-extranjero/
http://www.astex.es/
http://www.jobtransport.com/
http://www.barlingschool.com/
http://www.ef.com.es/highschool/
http://landings.newlink.es/landings/ano-escolar-en-el-extranjero
http://www.estudiarenusa.com/ano-escolar-en-estados-unidos.html
http://extranjero.globallinkidiomas.com/es/ano-academico/irlanda
http://www.euraxess.es/
http://www.bachelorsportal.eu/
http://www.mastersportal.eu/
http://www.phdportal.eu/
http://www.shortcoursesportal.eu/
http://www.promodoc.eu/


147

EUROPA HELMUGA GIDA 
4. EBN Ikastea, Oposizioak

Estudios de Doctorado. xStudy.eu: http://xstudy.eu/ [EN] 
Eurobrussels.com http://www.eurobrussels.com/education.php [EN]
Erasmus ikasle sarea https://esn.org/sections [EN]

ALEMANIA

— Estatuko erakundeek eskainitako ikastaroak, unibertsitatera sartzeko behar 
den diploma ez daukaten atzerriko ikasleentzat propio egokituta: alemanezko 
prestatze- ikastaroak eta ikastaro tematikoak.  
http://www.studienkollegs.de/

— DAADren web-ataria, ikasle eta ikertzaileen nazioarteko trukeetan laguntzeko 
zerbitzu alemaniarra. Unibertsitateak, espezialitateak eta gradu-ondokoak auke-
ratzeko balio du. Eskainitako informazioa: unibertsitate-ikasketak, onarpenak, 
bekak eta finantziazioa.  
https://www.study-in.de/en/index.php

— Atzerriko ikasle eta ikertzaileentzako informazioa.   
https://www.daad.de/deutschland

— Alemanian ikastea. Nazioarteko ikasleentzako denetariko informazioa.   
http://www.dw.de/actualidad/estudiar-en-alemania/s-8011

— Doktoretza-ikastaroen gaineko informazioa: motak eta prestatzeko iradokizunak. 
https://www.daad.de/deutschland/promotion/doktoranden/de/

— Nazioarteko ikasleentzako Alemanian eskainitako doktoretzen datu-basea. Es-
katzeko argibideak.  
https://www.daad.de/deutschland/promotion/phd/en/

— Ikerketan diharduten Alemaniako erakundeen direktorio geolokalizatua, gaika 
eta beste zenbait irizpideren arabera antolatuta.  
http://www.research-explorer.de/research_explorer.en.html

— Atzerriko ikertzaileentzako informazioa, alemaniar erakundeei buruzkoa.   
https://www.daad.de/deutschland/promotion/forschen/en/

— Ikerketa eta berrikuntza Alemanian.   
http://www.germaninnovation.org/

http://xstudy.eu/
http://www.eurobrussels.com/education.php
https://esn.org/sections
http://www.studienkollegs.de/
http://www.study-in.de/en/index.php
http://www.study-in.de/en/index.php
http://www.daad.de/deutschland
http://www.daad.de/deutschland
http://www.dw.de/actualidad/estudiar-en-alemania/s-8011
http://www.daad.de/deutschland/promotion/doktoranden/de/
http://www.daad.de/deutschland/promotion/doktoranden/de/
http://www.daad.de/deutschland/promotion/doktoranden/de/
http://www.daad.de/deutschland/promotion/phd/en/
http://www.daad.de/deutschland/promotion/phd/en/
http://www.research-explorer.de/research_explorer.en.html
http://www.daad.de/deutschland/promotion/forschen/en/
http://www.daad.de/deutschland/promotion/forschen/en/
http://www.daad.de/deutschland/promotion/forschen/en/
http://www.germaninnovation.org/
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— Madrilgo Goethe Institutuaren web-orria. Alemaniar hizkuntzaren ziurtagiriak. 
http://www.goethe.de/ins/es/es/mad/lrn/prf.html

BALIABIDE GEHIAGO
https://www.study-in.de/en/
https://studieren.de/study-in-germany.0.html
https://www.uni-oldenburg.de/en/iso/
http://www.studentenwerk-oldenburg.de/en/
http://www.steinke-institut.de/engl_studium.htm
https://www.uni-bonn.de/studying/international-students
http://www.studentenwerk-bonn.de/

AUSTRIA
— Austriako hezkuntza-sistemaren informazio luze-zabala.   

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Austria:Overview

— Atzerriko ikasleentzako laguntza-zerbitzua. Informazio erabilgarria.  
https://www.oead.at/

— Austrian ikasteko behar den informazio guztia: unibertsitateak, eskolak, maila 
akademikoak, eta abar.  
https://www.oeh.ac.at/#/studieren-leben/studieren/studieren-in-oesterreich/

— Austrian onartutako hezkuntza-erakundeen zerrenda.   
http://wissenschaft.bmwfw.gv.at/home/studies/studying-in-austria/austrian- 
universities-universities-of-applied-sciences-private-universities-overview/

— I + G Austrian. Informazioa.   
http://www.rat-fte.at/ 

— Austriako Truke Akademikorako Zerbitzua (ÖAD). Beka- eta laguntza-bilatzailea, 
titulazioa duten ikasle, ikertzaile eta irakasleentzako.  
http://www.grants.at/

— Online aplikazioa Austrian ikasteko eta ikertzeko bekak eskatzeko. Jatorrizko he-
rrialdearen, beka-motaren eta helburuaren araberako bilatzailea.   
https://www.scholarships.at/default.aspx

http://www.goethe.de/ins/es/es/mad/lrn/prf.html
http://www.study-in.de/en/
http://www.study-in.de/en/
http://www.uni-oldenburg.de/en/iso/
http://www.uni-oldenburg.de/en/iso/
http://www.studentenwerk-oldenburg.de/en/
http://www.steinke-institut.de/engl_studium.htm
http://www.uni-bonn.de/studying/international-students
http://www.uni-bonn.de/studying/international-students
http://www.uni-bonn.de/studying/international-students
http://www.uni-bonn.de/studying/international-students
http://www.studentenwerk-bonn.de/
http://www.oead.at/index.php?id=3017&amp;L=1
http://www.oead.at/
http://wissenschaft.bmwfw.gv.at/home/studies/studying-in-austria/austrian-
http://www.rat-fte.at/
http://www.grants.at/
http://www.scholarships.at/default.aspx
http://www.scholarships.at/default.aspx
http://www.scholarships.at/default.aspx
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BALIABIDE GEHIAGO
http://www.fhv.at/en/studies/international/exchange-students-incomings/
http://www.fachhochschulen.ac.at/en/all_universities/vorarlberg_university_of_
applied_sciences
http://phv.www4.vobs.at/index.php?id=2
http://www.uni-graz.at/en/
http://www.studieren.at/
http://www.graz.net/studieren-in-graz/

BELGIKA
— Gobernu federalaren informazioa Belgikako hezkuntzaren gainean.   

http://www.belgium.be/en/education/coming_to_study_in_belgium/
— Hezkuntzaren alorreko informazio osotua, Belgikako hiru komunitateei lotua.  

http://www.diplomatie.be/madrid/media/madrid/PublicAffairsEducation2.pdf
— Frantses komunitatea. Unibertsitateen zerrenda eta eskainitako ikasketak. Sartze-

ko informazioa.   
http://www.ciuf.be/cms/images/stories/ciuf/Universites/univ2010_mult.pdf

— Belgikako frantses eskualdean ikasi nahi duten nazioarteko ikasleentzako infor-
mazio garrantzitsua.  
http://www.studyinbelgium.be/en

— Flandiar komunitatea. Unibertsitateen zerrenda, goi mailako eskolak eta eskaini-
tako ikastaroak. Sartzeko informazioa.  
http://onderwijs.vlaanderen.be/ 

— Ikertzaileentzat eta akademikoentzako informazio eta laguntza  
http://www.ewi-vlaanderen.be/

— Ikerketaren gaineko informazioa Belgikan   
http://www.belspo.be/belspo/research/index_en.stm

BULGARIA
— Hezkuntza-sistemaren, programen eta gobernuaren proiektuen gaineko informazioa.  

http://www.minedu.government.bg/

http://www.fhv.at/en/studies/international/exchange-students-incomings/
http://www.fachhochschulen.ac.at/en/all_universities/vorarlberg_university_of_applied_sciences
http://www.fachhochschulen.ac.at/en/all_universities/vorarlberg_university_of_applied_sciences
http://phv.www4.vobs.at/index.php?id=2
http://www.uni-graz.at/en/
http://www.studieren.at/
http://www.graz.net/studieren-in-graz/
http://www.belgium.be/en/education/coming_to_study_in_belgium/
http://www.diplomatie.be/madrid/media/madrid/PublicAffairsEducation2.pdf
http://www.ciuf.be/cms/images/stories/ciuf/Universites/univ2010_mult.pdf
http://www.studyinbelgium.be/en
http://onderwijs.vlaanderen.be/
http://www.ewi-vlaanderen.be/
http://www.belspo.be/belspo/research/index_en.stm
http://www.minedu.government.bg/
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— Bulgariako hezkuntza-erakundeei buruzko direktorioa.   
http://www.mfa.bg/en/pages/110/index.html

— Unibertsitate eta unibertsitate-zentro garrantzitsuen zerrenda.   
http://www.neaa.government.bg/en/accredited-higher-education-institutions/hi-
gher-institutions

— Hizkuntza-ikastaro eta -ziurtagiriei buruzko informazioa. Bulgarierari zein Sofiako 
Unibertsitatean irakasten diren atzerriko hizkuntzei buruzkoa.  
http://www.deo.uni-sofia.bg/en/news

— Zientzia-ikerketa Bulgarian.  
http://www.bas.bg/

— Zientzia eta teknologia Bulgarian.   
http://www.icsti.su/portal/?lang=_e

DANIMARKA

— Danimarkako hezkuntza eta ikerkuntzaren gaineko informaziora eta web-orrieta-
ra jotzeko ataria.  
http://ufm.dk/en/

— Goi-mailako ikasketak Danimarkan. Informazio ondo osotua: unibertsitate-progra-
mak, erakundeak, bekak eta laguntzak, onartua izateko prozedurak, bizitzeko modua. 
http://studyindenmark.dk/

— Danimarkako goi-mailako hezkuntza-erakunde garrantzitsuenak. Haien eskain-
tzara sartzeko modua.  
http://studyindenmark.dk/study-options/danish-higher-education-institutions

— Study Danimarkan  
http://studyindenmark.dk/study-options/find-your-international-study-programme

— Maila guztietarako beka- eta laguntza-bilatzailea.  
http://www.scholarships-links.com/country/Scholarships-in-Denmark.html

— Atzerriko ikertzaileentzako beka eta laguntzak Danimarkan.   
http://euraxess.dk/

http://www.mfa.bg/en/pages/110/index.html
http://www.neaa.government.bg/en/accredited-higher-education-institutions/higher-institutions
http://www.neaa.government.bg/en/accredited-higher-education-institutions/higher-institutions
http://www.deo.uni-sofia.bg/en/news
http://www.bas.bg/
http://www.icsti.su/portal/?lang=_e
http://ufm.dk/en/
http://studyindenmark.dk/
http://studyindenmark.dk/study-options/danish-higher-education-institutions
http://studyindenmark.dk/study-options/find-your-international-study-programme
http://www.scholarships-links.com/country/Scholarships-in-Denmark.html
http://euraxess.dk/
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ERRESUMA BATUA
— Erresuma Batuko gobernuaren hezkuntzaren web-ataria.  

https://www.gov.uk/browse/education

— Ikastaro, ikasketa eta prestakuntzari buruzko informazioa. Erresuma Batuko bizi-
moduari buruzko zertzeladak.  
http://www.educationuk.org/global/  
http://www.britishcouncil.org/education

— Ingalaterra, Gales, Eskozia eta Irlandako unibertsitate, ikastaro eta dena delakoari 
buruzko informazioa.  
http://www.studyinbritain.com/

— Erresuma Batuko unibertsitateetan sartzeko eskabide-zentrala.  
https://www.ucas.com/

— Erresuma Batuan dauden ikertzaileentzako gida.  
http://www.euraxess.es/

— Ikerketa Erresuma Batuan  
http://www.rcuk.ac.uk/

— Maileguak eta ikasketa- eta ikerkuntza-bekak Erresuma Batuan.   
http://www.educationuk.org/global/articles/scholarships-financial-support/

ERRUMANIA
— Gobernuak eskainitako informazioa hezkuntza eta ikerketaren gainean.  

http://www.edu.ro/ 

— Errumanian ikasten dutenentzako informazio garrantzitsua biltzen duen gida: 
ikastaroak, ikasketak, erakundeak, bekak eta laguntzak, bisak, ostatua, eta abar.  
http://www.studyinginromania.com/

— Kerketa Errumanian. http://www.cncs-nrc.ro/home/

ESLOVAKIA
— Gobernuaren informazioa hezkuntza-sistemaren gainean, edozein mailatan eta 

ikerketa-alorretan.  
http://www.minedu.sk/about-the-ministry/

http://www.gov.uk/browse/education
http://www.gov.uk/browse/education
http://www.educationuk.org/global/
https://www.britishcouncil.org/education
http://www.studyinbritain.com/
http://www.ucas.com/
http://www.ucas.com/
http://www.euraxess.es/
http://www.rcuk.ac.uk/
http://www.educationuk.org/global/articles/scholarships-financial-support/
http://www.edu.ro/
http://www.studyinginromania.com/
http://www.cncs-nrc.ro/home/
http://www.minedu.sk/about-the-ministry/
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— I + G Eslovakian   
http://www.apvv.sk/agentura?lang=en

BALIABIDE GEHIAGO
http://office.studyin.sk/
http://www.minedu.sk/index.php?lang=en&rootId=23
http://www.host.sk/

ESLOVENIA

— Eslovenian Ljubljanako Unibertsitatean ikasten ari direnentzako informazio-gida. 
Ikaslearen bizitzari loturiko informazio interesgarriak.  
http://www.uni-lj.si/students_life/student_accomodation/

— Esloveniako hezkuntzaren eta hezkuntza-erakundeen gaineko oinarrizko informa-
zioetara jotzeko lotura-direktorioa.  
http://enic-naric.net/index.aspx?c=Slovenia

— Europako unibertsitateetara jotzen duten ikasleentzako laguntza-gida (hezkun-
tza-sistemen deskribapena, unibertsitateak, ostatua…).   
http://www.universia.es/estudiar-extranjero

— Esloveniako ikerketa-agentzia. Gazte ikertzaileentzako sekzioa dakar   
http://www.arrs.gov.si/en/novo.asp

— Esloveniako hainbat erakundek sustatutako beka eta laguntzei buruzko informa-
zioa ematen duten lotura interesgarriak.  
https://www.euraxess.si/

BALIABIDE GEHIAGO
http://www.studyineurope.eu/study-in-slovenia
http://www2.cmepius.si/en/about-slovenia/where-to-study.aspx

ESTONIA

— Unibertsitate-ikasketak Estonian. https://www.hm.ee/et?149587

http://www.apvv.sk/agentura?lang=en
http://office.studyin.sk/
http://www.minedu.sk/index.php?lang=en&amp;rootId=23
http://www.host.sk/
http://www.uni-lj.si/students_life/student_accomodation/
http://enic-naric.net/index.aspx?c=Slovenia
http://www.universia.es/estudiar-extranjero
http://www.arrs.gov.si/en/novo.asp
https://www.euraxess.si/
http://www.studyineurope.eu/study-in-slovenia
http://www2.cmepius.si/en/about-slovenia/where-to-study.aspx
http://www.hm.ee/et?149587
http://www.hm.ee/et?149587
http://www.hm.ee/et?149587
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— Atzerriko ikasleak onartzen dituzten Estoniako unibertsitateak.   
http://www.estemb.es/estudiar_en_estonia

— Bekak, tituluak aintzatestea, hezkuntza-sistema, goi-mailako erakundeen zerrenda. 
http://archimedes.ee/en/archimedes-foundation

— Hizkuntza-azterketa ofizialei buruzko informazioa eta beste ziurtagiri ofizial ba-
tzuei buruzkoa.  
http://www.ekk.edu.ee/124538

— I + G Estonian. https://www.etis.ee/
— Estophilus bekak: doktoretza-titulazioei begira eta doktoretza- edo master-ikasle-

entzat. Estoniari buruzko lanak diruz laguntzeko.   
http://www.studyinestonia.ee/scholarships-short-courses

FINLANDIA

— Finlandiako Hezkuntza eta Kultura Ministerioa.   
http://www.minedu.fi/OPM/

— Atzerriko ikasleentzako goi-mailako hezkuntza Finlandian.  
http://www.studyinfinland.fi/

— Unibertsitate eta goi-mailako eskola politeknikoen zerrenda, Finlandian onartu-
takoak. Haien web-orriekiko lotura.   
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/yliopistokoulutus  
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus

— Ikertzaileentzako informazioa   
http://www.minedu.fi/OPM/Tiede/?lang=en

— Finlandiako gobernuaren bekak atzerritarrentzat, bertako unibertsitate publikoe-
tan doktoretza-ikasketak egiteko.   
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/finnish_
government_scholarship_pool

— Atzerriko ikasleentzako beka-bilatzailea Finlandian ikasteko.   
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships

http://www.estemb.es/estudiar_en_estonia
http://archimedes.ee/en/archimedes-foundation
http://www.ekk.edu.ee/124538
http://www.etis.ee/
http://www.etis.ee/
http://www.studyinestonia.ee/scholarships-short-curses
http://www.minedu.fi/OPM/
http://www.studyinfinland.fi/
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/yliopistokoulutus
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus
http://www.minedu.fi/OPM/Tiede/?lang=en
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/finnish_government_scholarship_pool
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/finnish_government_scholarship_pool
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships
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FRANTZIA

— Ikasleentzako informazioa: eskola-sistema, onarpen-prozesurak, bekak, ikasleen 
bizimodua, eta abar. Goi-mailako hezkuntzari buruzko informazio zabala.   
http://france.fr/

— Unibertsitateak eta goi-mailako hezkuntza-erakundeak, onarpenak, bekak, ikas-
leen bizimodua.  
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24573/enseignement-superieur.
html

— Unibertsitate-ikasketak, izena emateko izapidetzea, bekak, ostatua, tituluen ho-
mologazioa, Espainiako eta Frantziako unibertsitateen tituluen erkaketa.   
http://www.espagne.campusfrance.org/es

— Ikerkeka Frantzian: informazio luze-zabala.  
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24888/recherche.html

— CampusBourse. Frantzian ikasketak diruz laguntzeko beken programei buruzko 
urtekaria.  
http://www.campusfrance.org/es/node/6233

— Atzerriko ikasleentzako bekak eta diru-laguntzak.   
http://www.etudiant.gouv.fr/

— Eiffel bikaintasun-bekak. Atzerriko ikasleentzako masterrak, ingeniaritza edo 
doktoretza.  
http://www.campusfrance.org/es/eiffel

— Frantziar hizkuntza egiaztatzeko probei buruzko informazioa.  
http://www.institutfrancais.es/madrid/convocatorias-delf-dalf-2012/convocatorias

— DELF diplomak.   
http://www.ciep.fr/es/delf-dalf#0

BALIABIDE GEHIAGO
http://www.ceastudyabroad.com/explore/programs/paris
http://www.summerstudy.com/paris/

http://france.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24573/enseignement-superieur.html
http://www.espagne.campusfrance.org/es
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24888/recherche.html
http://www.campusfrance.org/es/node/6233
http://www.etudiant.gouv.fr/
http://www.campusfrance.org/es/eiffel
http://www.institutfrancais.es/madrid/convocatorias-delf-dalf-2012/convocatorias
http://www.ceastudyabroad.com/explore/programs/paris
http://www.summerstudy.com/paris/
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GREZIA
— Atzerriko ikasleentzako informazioa: ikasketak Grezian, goi-mailako hezkuntzako  

ikastetxeak, bekak, eta abar.  
http://www.studyingreece.gr/Bachelors/Default.aspx

— Ikasketak, hezkuntza-sistema, bekak eta abar.  
http://www.minedu.gov.gr/

— Grezian onartutako goi-mailako hezkuntza-erakundeak.  
http://www.doatap.gr/en/rechei.php

— Ikertzaile eta akademikoentzako informazio eta laguntza.  
http://mobility.certh.gr/pls/rmp/mobility.main

— Grezian jarduteko atzerriko ikertzaileentzako beka eta laguntzak.  
http://www.certh.gr/CAC9DAD0.en.aspx

— Onassis bekak, atzerriko ikasle eta ikertzaileentzat.   
http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php

BALIABIDE GEHIAGO
http://www.auth.gr/en
http://www.uom.gr/index.php?newlang=eng
http://www.teithe.gr

HERBEHERAK

— Gobernuaren informazioa, Herbeheretako goi-mailako hezkuntzari buruzkoa.   
https://www.government.nl/topics/secondary-vocational-education-mbo-and-hi-
gher-education

— Herbeheretan ikasteko oinarrizko informazioa.   
https://www.epnuffic.nl/en

— Herbeheretan ikasi nahi duten atzerriko ikasleentzako informazioa: goi-mailako 
ikasketak, hezkuntza-erakundeak, nazioarteko ikasleentzako bekak, Herbehere-
tako bizitzari buruzko informazio praktikoa.  
https://www.studyinholland.nl/

http://www.studyingreece.gr/Bachelors/Default.aspx
http://www.minedu.gov.gr/
http://www.doatap.gr/en/rechei.php
http://mobility.certh.gr/pls/rmp/mobility.main
http://www.certh.gr/CAC9DAD0.en.aspx
http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php
http://www.auth.gr/en
http://www.uom.gr/index.php?newlang=eng
http://www.teithe.gr
https://www.government.nl/topics/secondary-vocational-education-mbo-and-higher-education
https://www.government.nl/topics/secondary-vocational-education-mbo-and-higher-education
http://www.epnuffic.nl/en
http://www.epnuffic.nl/en
http://www.studyinholland.nl/
http://www.studyinholland.nl/
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— Herbeheretako unibertsitateen zerrenda: kontakturako eta web-orrietarako lotura. 
http://www.vsnu.nl/Universiteiten.html

— Goi-mailako ikasketetan sartzeko sistema zentralizatua.   
http://info.studielink.nl/en/studenten/Pages/Default.aspx

— Herbeheretan ikasteko beka-bilatzailea.   
https://www.studyinholland.nl/scholarships

HUNGARIA
— Goi-mailako hezkuntza Hungarian.   

http://www.nefmi.gov.hu/english/higher-education

— Hezkuntza Hungarian.   
http://www.oktatas.hu/

— Estatuak onartutako goi-mailako hezkuntza-erakunde guztietara jotzeko lotura- 
zerrenda.   
http://www.oktatas.hu/felsooktatas/felsooktatasi_intezmenyek/allamilag_elismert_
felsookt_int

— I + G Hungarian.   
http://nkfih.gov.hu/english

— Ikasle atzerritarrentzako Hungariako gobernuaren bekak.   
https://cwp.scholarship.hu/Welcome.asp?lang=eng

— Ikertzaileentzako Alain Bensoussan beka-programa.   
https://fellowship.ercim.eu/

BALIABIDE GEHIAGO
http://www.studyhungary.hu/
http://www.studyineurope.eu/study-in-hungary

IRLANDA
— Irlandako hezkuntzari buruzko informazio ofiziala.   

http://www.education.ie/en/

http://www.vsnu.nl/Universiteiten.html
http://info.studielink.nl/en/studenten/Pages/Default.aspx
http://www.studyinholland.nl/scholarships
http://www.studyinholland.nl/scholarships
http://www.nefmi.gov.hu/english/higher-education
http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/felsooktatas/felsooktatasi_intezmenyek/allamilag_elismert_felsookt_int
http://www.oktatas.hu/felsooktatas/felsooktatasi_intezmenyek/allamilag_elismert_felsookt_int
http://nkfih.gov.hu/english
http://www.studyhungary.hu/
http://www.studyineurope.eu/study-in-hungary
http://www.education.ie/en/
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— Ingeles ikastaro eta azterketa ofizialei buruzko informazio-zentro ofiziala.   
http://mei.ie/

— Unibertsitatera sartzeko eskaerak egiteko bulego zentrala.   
http://www.cao.ie/index.php

— Irlandako Ikerketa Kontseilu Nazionaleko web-ataria.   
http://www.research.ie/

BALIABIDE GEHIAGO
http://www.ucc.ie/en/
http://www.educationinireland.com/en/
http://www.studyinireland.ie/
http://www.dbs.ie/
http://www.dcu.ie/
http://www.galwaystudycentre.ie/

ITALIA

— Italiara bertaratzen diren ikasleei eragiten dieten gaiei buruzko informazio zabala. 
Ikasketa-mailak, hezkuntza-eskaintzaren bilatzailea, bekak, bisak, bizitzeko mo-
dua, kultura, eta abar.  
http://www.estudiar-en-italia.it/

— Italiako goi-mailako hezkuntza-sistema.  
http://www.cimea.it

— Italiako goi-mailako hezkuntza-erakundeak. Tipologia eta zerrendak.   
http://www.estudiar-en-italia.it/php5/study-italy.php?idorizz=2

— Italiako ikerketa erakunde nabarmenena.  
https://www.cnr.it/

— Italiako ikerketaren web-ataria.   
https://www.researchitaly.it/en/understanding/

— Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Ministerioaren ikerketa-sekzioa.  
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/home

http://mei.ie/
http://www.cao.ie/index.php
http://www.research.ie/
http://www.ucc.ie/en/
http://www.educationinireland.com/en/
http://www.studyinireland.ie/
http://www.dbs.ie/
http://www.dcu.ie/
http://www.galwaystudycentre.ie/
http://www.estudiar-en-italia.it/
http://www.cimea.it
http://www.estudiar-en-italia.it/php5/study-italy.php?idorizz=2
https://www.cnr.it/
http://www.researchitaly.it/en/understanding/
http://www.researchitaly.it/en/understanding/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/home
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— Unibertsitate italiarrek ematen dituzten lehenengo, bigarren eta hirugarren zi-
kloko ikasketen bilatzailea.  
http://offf.cineca.it/pubblico.php/ricerca/show_form/p/studiare

— CercaUniversità. Prestakuntza-eskaintzaren bilatzailea. Irakasleekin bat egiteko 
modua eskaintzen du eta bai unibertsitate-sistemari buruzko estatistikak ematen 
dituen behatokia ere.  
http://cercauniversita.cineca.it/

KROAZIA

— Kroaziako gobernuaren informazioa goi-mailako hezkuntzaren gainekoa.  
http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2510

— Bekak, programak, mugikortasuna, ikasketak, eta abar: hainbat informazio.  
http://www.mobilnost.hr/

— Atzerriko ikasleentzako informazioa: unibertsitate-programak, ikastaroak, bekak, 
kultura, eta abar.  
http://www.studyincroatia.hr/

— Kroaziako unibertsitate eta goi-mailako erakundeei buruzko informazioa.  
http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/institutions-and-programmes/
institution

— Kroaziako goi-mailako erakunde garrantzitsuen prestakuntza-eskaintza. Hainbat 
irizpideren araberako bilaketa egin ahal duzu.   
http://mozvag.srce.hr/preglednik/pregled/en/pocetna/index.html

— Kroaziako Hezkuntza Ministerioaren bekak, atzerriko ikasle, irakasle eta ikertzai-
leei zuzendutakoak.  
http://public.mzos.hr/Default.aspx

LETONIA

— Letonian hezkuntza garatzeko estatu-agentzia. Europar Batasunaren programen 
exekuzioa eta jarraipena.  
http://www.viaa.gov.lv/eng/

http://offf.cineca.it/pubblico.php/ricerca/show_form/p/studiare
http://cercauniversita.cineca.it/
http://public.mzos.hr/Default.aspx?sec=2510
http://www.mobilnost.hr/
http://www.studyincroatia.hr/
http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/institutions-and-programmes/
http://mozvag.srce.hr/preglednik/pregled/en/pocetna/index.html
http://public.mzos.hr/Default.aspx
http://www.viaa.gov.lv/eng/
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— Estatuak onartutako goi-mailako hezkuntza-erakundeen datu-basea, eta haien 
web- orrietara jotzeko loturak. Hainbat irizpideren araberako bilaketa.  
http://www.aiknc.lv/en/

— Letonian diren atzerriko ikasleentzako goi-mailako hezkuntza-programen bilatzailea.  
http://www.studyinlatvia.lv/niid_search?level_1=&qy=&x=38&y=18

— Bekak: ikasleentzat, ikertzaileentzat eta udako ikastaroetara doazenentzat.  
http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_
scholarships/

— Atzerritarrentzako bekak: ikasleak, ikertzaileak eta Letoniako hezkuntza-erakun-
deek antolatutako udako ikastaroetara bertaratuko direnak.  
http://www.studyinlatvia.lv/node/17

LITUANIA

— Lituniako hezkuntza-sistemari buruzko informazio orokorra.  
http://www.smm.lt/web/en/

— Lituanian egin daitezkeen goi-mailako ikasketen zerrenda, ematen dituzten ikas-
tetxeena eta ikastetxe horiekiko loturak.  
http://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx

LUXEMBURGO

http://www.mesr.public.lu/
http://www.men.public.lu/fr/index.html

— Luxenburgoko Unibertsitateak atzerriko ikasleentzat prestatutako informazioa, 
fakultateetan sartzeko bidea eta prestakuntza-eskaintza.  
http://wwwen.uni.lu/

— Ikerketa Luxenburgon. http://www.fnr.lu/en/

— Berrikuntza eta ikerketari buruzko web-ataria.  
http://www.innovation.public.lu/en/index.html

http://www.aiknc.lv/en/
http://www.studyinlatvia.lv/niid_search?level_1&amp;qy&amp;x=38&amp;y=18
http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/
http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/
http://www.studyinlatvia.lv/node/17
http://www.smm.lt/web/en/
http://www.aikos.smm.lt/Puslapiai/Pradinis.aspx
http://www.mesr.public.lu/
http://www.men.public.lu/fr/index.html
http://wwwen.uni.lu/
http://www.fnr.lu/en/
http://www.innovation.public.lu/en/index.html
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MALTA

— Atzerriko ikasleei Maltako Unibertsitateak eskaintzen dien informazioa. Herrialde-
ko unibertsitate bakarra da.  
http://www.um.edu.mt/for/students

— Ikerketaren eta prestakuntzaren ardura duen erakunde publikoa.  
https://www.opm.gov/

— Kualifikazioak aintzatesteko prozedurari buruzko informazioa.  
http://ncfhe.gov.mt/en/Pages/MQF.aspx

POLONIA

— Zientzia-ikerketa eta goi-mailako ikasketak Polonian.  
http://www.nauka.gov.pl/

— Zientzia-ikerketa Polonian.  
http://www.nauka.gov.pl/en/scientific-research/

— I + G Polonian.  
http://www.ncbr.gov.pl/en/

— StudyinPoland  
http://www.studyinpoland.pl/en/

— Ikasketa-trukeak Europan: bekak eta programak.  
http://www.nauka.gov.pl/en/higher-education/

BALIABIDE GEHIAGO
http://www.studies-in-poland.pl/s/2333/57926-Studies-in-Poland/379-Nicolaus-%20
Copernicus-University-Ludwik-Rydygier-Collegium-Medicum-in-Bydgoszcz.htm?k=5

PORTUGAL

— Portugaleko goi-mailako hezkuntza-erakundeen gaineko indormazioa, publikoak 
zein pribatuak.  
http://www.dges.gov.pt/pt

http://www.um.edu.mt/for/students
https://www.opm.gov/
http://ncfhe.gov.mt/en/Pages/MQF.aspx
http://www.nauka.gov.pl/
http://www.nauka.gov.pl/en/scientific-research/
http://www.ncbr.gov.pl/en/
http://www.studyinpoland.pl/en/
http://www.nauka.gov.pl/en/higher-education/
http://www.studies-in-poland.pl/s/2333/57926-Studies-in-Poland/379-Nicolaus-%20Copernicus-University-Ludwik-Rydygier-Collegium-Medicum-in-Bydgoszcz.htm?k=5
http://www.studies-in-poland.pl/s/2333/57926-Studies-in-Poland/379-Nicolaus-%20Copernicus-University-Ludwik-Rydygier-Collegium-Medicum-in-Bydgoszcz.htm?k=5
http://www.dges.gov.pt/pt
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— Portugaleko unibertsitate eta titulazioei buruzko informazioa.   
http://www.universia.pt/universidades/

— Zientzia eta teknologia Portugalen. Gradu-ondokoen prestakuntza laguntzeko 
beka- deialdiak: doktoretza- eta doktoretza-ondoko bekak.  
http://www.fct.pt/

SUEDIA
— Gobernuak eskainitako informazioa hezkuntza eta ikerketaren gainean.  

http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-education-and- 
research/

— Suediari buruzko informazioa nazioarteko ikasleentzat. Programa-bilatzailea, uni-
bertsitaeen gaineko informazioa, beka-bilatzailea, bisei buruzko laguntza, bizitze-
ko modua, eta abar.  
https://studyinsweden.se/

— I + G Suedian.   
http://www.vr.se/inenglish.4.12fff4451215cbd83e4800015152.html

— Suedian ikasteko bekak.  
http://www.swedenabroad.com/es-ES/Embassies/Madrid/Estudiar-en-Suecia/Es-
tudiar-en-Suecia/Becas/

BALIABIDE GEHIAGO
http://www.swedenstudy.se/
http://studera.nu/startpage/

TXEKIAR ERREPUBLIKA
— Txekiar Errepublikako hezkuntza- maila guztiei eta ikerketari buruzko informazioa.   

http://www.msmt.cz/

— Goi-mailako hezkuntza Txekiar Errepublikan. Prestakuntza-eskaintza, ikastaroen 
bilatzailea, bekak, bizitzeko modua, eta abar.  
http://www.studyin.cz/

— I + G + b Txekiar Errepublikan. http://www.vyzkum.cz/Default.aspx?lang=en

http://www.universia.pt/universidades/
http://www.fct.pt/
http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-education-and-research/
http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-education-and-research/
http://www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-education-and-research/
http://www.vr.se/inenglish.4.12fff4451215cbd83e4800015152.html
http://www.swedenabroad.com/es-ES/Embassies/Madrid/Estudiar-en-Suecia/Estudiar-en-Suecia/Becas/
http://www.swedenabroad.com/es-ES/Embassies/Madrid/Estudiar-en-Suecia/Estudiar-en-Suecia/Becas/
http://www.swedenstudy.se/
http://studera.nu/startpage/
http://www.msmt.cz/
http://www.studyin.cz/
http://www.vyzkum.cz/Default.aspx?lang=en
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— Txekiar Errepublikan udako ikastaroetan ikasketa eslaviarrak egiteko bekak, es-
painiar hiritarrei zuzenduak.  
http://www.mzv.cz/madrid/es/cultura_becas_cursos/cursos_de_verano_de_estu-
dios_eslavos.html

BALIABIDE GEHIAGO
http://studyabroadczech.com/

ZIPRE
— Goi-mailako hezkuntzaren gaineko informazio ofiziala Zipren. Gainera, Zipreko 

unibertsitateen zerrenda, eta haietara jotzeko loturak.  
http://www.highereducation.ac.cy/en/

— Zipreko hainbat erakundetan jarduteko ikerketa-bekak eta -laguntzak eskatzeko 
lotura interesgarriak.  
http://www.euraxess.org.cy/

4.10. TRUKEAK ETA IKASTETXEEN ARTEKO ELKARLANA

4.10. A. Prestakuntza eskolan

Etwinning European Portal
eTwinning atariak eskola-lankidetza sustatzen du IKTen bitartez, Europako ikaste-
txeak eta ikasleak elkar daitezen edozein gairi buruzko proiektuetan elkarrekin lan 
egiteko.
www.etwinning.net/

School Education Gateway
Plataforma hau 23 hizkuntzatan dago eskuragarri, eta leihatila bakarra da irakas-
leentzat, ikastetxeentzat eta irakaskuntzan adituak diren pertsonentzat. Erasmus+ 
delakoak finantzatzen du, eta truke-aukerak, irakasleentzako akademiak, berrikun-
tzak, esperientziak eta beste baliabide asko daude bertan.
schooleducationgateway.eu

http://www.mzv.cz/madrid/es/cultura_becas_cursos/cursos_de_verano_de_estudios_eslavos.html
http://www.mzv.cz/madrid/es/cultura_becas_cursos/cursos_de_verano_de_estudios_eslavos.html
http://studyabroadczech.com/
http://www.highereducation.ac.cy/en/
http://www.euraxess.org.cy/
http://www.etwinning.net/
http://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/index.htm
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Eskola Elkartuak Aurkitzeko
Webgune honetan, EBko eskolekin trukatzeko eskaera indibiduala sar dezakezu. 
www.aede.eu/ [EN]

Eurydice
EBko eta Europako beste herrialde batzuetako hezkuntza-sistemei buruzko infor-
mazioa aurkituko duzu helbide honetan. Herrialde bakoitzeko informazioa ingelesez 
eta dagokion herrialdeko hizkuntzan dago. 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice [EN] [FR] [DE]

Kultura Arteko Ikaskuntzarako Europako Federazioa
Bigarren hezkuntzako ikasleei beste herrialde batean ikastea eta harrerako familia 
batekin bizitzea ahalbidetzeko programei buruzko informazioa. Iraupen laburreko 
eta luzeko trukeak.
www.efil.afs.org/ [EN]

4.10. B. Lanbide Heziketa

Lanbide Heziketa online
Zure aisialdian lanbide bat ikasi nahi duzu? Direktorio honetan, LHko online ikasta-
roen eta ziurtagiriak lortzeko programen hainbat hornitzaile aurkituko dituzu, go-
goko duzun aukera hautatzeko lagungarri.
www.worldwidelearn.com/career-training/vocational-training.htm

EURO APPRENTICESHIP
Ikastunen mugikortasuna sustatzeko, inplementatu eta bultzatzeko europar sarea. 
Ikasteko mugikortasunari buruzko informazioa, bekak ematen dituzten enpresak, 
EBn ikasteko baliabide erabilgarriak eta beste.
http://www.euroapprenticeship.eu/

Youth@Europeantrainingvillage
Lan-prestakuntza txikiko gazteentzako prestakuntza- eta berrikuntza-proiektuei, 
mugikortasunari eta lanbide-prestakuntzari buruzko informazio bila zabiltza? Web-

http://www.aede.eu/
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice
http://www.efil.afs.org/
http://www.worldwidelearn.com/career-training/vocational-training.htm
http://www.euroapprenticeship.eu/
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gune honek lanbide-prestakuntzari buruzko hainbat txosten, estatistika eta azterlan 
aurkezten dizkizu.
http://www.cedefop.europa.eu/en [EN]

4.10. C. Unibertsitatean ikastea

European university association
Europako Unibertsitateen Elkartearen web-orria, Boloniako prozesuari buruzko hain-
bat artikulu eta txosten biltzen dituena.
www.eua.be/Home.aspx

Move on net
Mundu osoko 6.653 unibertsitate biltzen dituen direktorio zabala eta nazioarteko 
harremanen bulegoen arteko komunikaziorako tresnak eskaintzen ditu. 
http://www.moveonnet.eu/

EuroHezkuntza 
Europako herrialdeetako irakaskuntza-sistemen gida da. Informazio-iturri garran-
tzitsua da, eta helburutzat lehen eta bigarren zikloko ikasleei ikastaro akademiko 
eta lan-ikastaro ugariren artean aukeratzen laguntzea du.
http://www.euroeducation.net/

Hobsons 
Munduko edozein lekutan ikasteko aukerei buruzko informazio-iturri baliotsua da. 
Ikastaroak, nazioarteko programak eta hizkuntza-zentroak aurkitu ditzakezu bertan, 
bai eta Europako goi-mailako irakaskuntzako zenbait erakunderi buruzko informa-
zioa ere.
https://www.hobsons.com/emea

EURYDICE - The Education Information Network in Europe
Europako hezkuntzari buruzko informazio-sarea 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php [EN] [FR] [DE]

http://www.cedefop.europa.eu/en
http://www.eua.be/Home.aspx
http://www.moveonnet.eu/
http://www.euroeducation.net/
https://www.hobsons.com/emea
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php
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Irakaskuntza-tituluari atxikitako dokumentua

EBren webgunea, goi-mailako irakaskuntza-tituluari atxikitako dokumentuari bu-
ruzkoa, prestakuntzen (tituluak, diplomak, ziurtagiriak eta abar) onarpen akade-
mikoa eta profesionala errazteko eta nazioarteko «gardentasuna» hobetzeko hel-
burua duena.

http://ec.europa.eu/education/resources/diploma-supplement_en [EN] [FR] [DE]

AEGEE Europa

Europako ikasleen diziplina arteko elkarte nagusietako baten webgune honetan as-
kotariko gaiak aurkituko dituzu: kultura-trukea, goi-mailako irakaskuntzako europar 
dimentsio baten aldeko presio-taldeak, nazioarteko politika, giza eskubideak eta ga-
rapen iraunkorra, besteak beste. Udako unibertsitate-programa interesgarri bat ere 
badu.

http://www.aegee.org/ [EN]

CORDIS

Ikerketari eta Garapenari buruzko Komunitateko Informazio Zerbitzua.

Europako programetan parte hartu nahi duten ikertzaile gazteentzako informazio 
baliagarria. Informa zaitez europar ikerketa-beketarako diru-laguntzen eta beken 
inguruan.

http://cordis.europa.eu/
http://www.iaeste.org/

UNIBERTSITATEAK ALDERATZEKO

U-Multirank hainbat alor aztertzen dituen aplikazioa da, erabiltzaileek hezkuntzako 
goi-mailako erakundeak nazioarteko sailkapen batean sartu ahal dituzte. Aldagaiak 
dira irakaskuntza eta ikaskuntza, ikerketa, ezagutzen transferentzia, nazioarteko 
orientabidea eta eskualdeko konpromisoa.

http://www.umultirank.org/

http://ec.europa.eu/education/resources/diploma-supplement_en
http://www.aegee.org/
http://cordis.europa.eu/
http://www.iaeste.org/
http://www.umultirank.org/
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UNIPLACES

Erreserbatu ikasleentzako ostatua online Portugal, Italia, Erresuma Batua, Austria, 
Polonia, Herbehereak eta Holandako hiri nagusietan. 
https://www.uniplaces.com/es/

Studyabroad.Com

Atzerriko ikasketa-programak bilatzeko tresna aproposa. Urtearen edo seihileko 
akademikoaren, udako ikastaroen, hizkuntzen edo gaien arabera bila dezakezu, edo 
bestela herrialdeetako hasierako orrietara jo dezakezu herrialde bakoitzari buruzko 
berariazko informazioa aurkitzeko.
www.studyabroad.com [EN]

UNESCO: Estudios en el extranjero

Atzerrian egiteko ikasketei buruzko berariazko gunea hezkuntza-sistemak, aintza-
tespena, ikerketa-bekak eta bestelako informazio baliagarriak. Kontsultatu atzerri-
ko ikasleentzako bigarren mailakoen ondoko ikasketetarako UNESCOren nazioarte-
ko gida eta 129 herrialdetako goi-mailako irakaskuntzako erakundeek eskainitako 
bekak.
http://en.unesco.org/themes/education-21st-century

Worldstudent.com

Beste herrialde batean ikasteko jakin behar duzun guztia. Aukeratu nahi duzun 
herrialdea, eta informazio orokorra lortuko duzu herrialdeari buruz, hezkuntza- 
erakundeei buruz, finantziazioari buruz eta gai praktikoei buruz, hala nola ostatua 
edo osasuna.
www.worldstudent.com/uk/studyabroad/index.shtml

iAgora: Erasmus programei eta atzerriko ikasketei buruzko informazioa

Atzerrira ikastera zoaz eta aholku praktikoen bila zabiltza? Ezagutu ERASMUS edo 
CEMS esperientziak eta ikasleen nazioarteko trukeetarako beste zenbait ekimen. 
Bestela, bat egin ikasle komunitatearekin iAgora webgunean. 
http://www.iagora.com/studies/ [EN]

http://www.uniplaces.com/es/
http://www.uniplaces.com/es/
http://www.studyabroad.com/
http://en.unesco.org/themes/education-21st-century
http://www.worldstudent.com/uk/studyabroad/index.shtml
http://www.iagora.com/studies/
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Braintrack unibertsitate-aurkibidea

170 herrialdetako unibertsitateen, institutu politeknikoen, akademien eta goi-mai-
lako irakaskuntzako bestelako erakundeen helbide elektronikoetarako ataria. 
www.braintrack.com [EN]

4.11. EBn OPOSIZIOAK EGITEKO

4.11. A. EBn lan egitea

40 000 enplegatu publiko propio daude Europar Batasuneko administrazioan. Asko-
tariko jatorri, heziketa, kultura eta lanbidetako pertsonak dira, lan-kontratu finkoa 
edo aldi baterakoa dutenak. Langile finkoak oposizio orokorren bidez hauta-
tzen dira. Oposizio horien deialdiak ez dira lanpostu jakin batzuk betetzeko izaten, 
kontratazio- premiak betetzeko lan-poltsa osatzeko baizik.

Funtzionario (administrazioa eta laguntzaileak) eta agente (aldi baterakoak eta 
kontratupekoak) izateko hautaketa-prozesuen deialdiak egiten dira urtero. Oposi-
zio orokorrak dira, Europar Batasuneko Estatu kide guztiei irekiak. Ez dago 
nazionalitatearen araberako kuporik, ez eta parte hartzeko adin-mugarik 
ere.

Honako hau da eskatzen den profila: pertsona gaituak, motibatuak eta oso kualifi-
katuak, honako arloetako gaitasun orokorrak dituztenak: arazoak aztertzea eta eba-
ztea, komunikazioa, kalitatea eta emaitzak, ikaskuntza eta garapena, lehentasunak 
ezartzea eta antolakuntza, erresilientzia, talde-lana eta lidergoa.

Hautagairik egokienak aukeratzeko probak test gisako galderetan eta ebaluazio- 
zentro batean egiten diren probetan oinarritzen dira. Proba gehienak «lanerako» 
hizkuntzetako batean egiten dira: ingelesez, frantsesez edo alemanez. Horretarako, 
B2 mailatik gorako ezagutzak eskatzen dira.

Informazio gehiago:
Trabajar en la UE - LOS PROCESOS SELECTIVOS.pdf

http://www.braintrack.com/
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Documents/TRABAJAR%20EN%20LA%20UE%20-%20LOS%20PROCESOS%20SELECTIVOS%20EPSO%20REV.pdf
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4.11. B. Enplegu-motak

EBko instituzioek hainbat motatako enplegu-motak eskaintzen dituzte. Hauek dira 
bertako langileen kategoriak.

— Funtzionarioak.

— Kontratupeko agenteak.

— Aldi baterako langileak.

— Behin-behineko langileak.

— Bekadunak.

— Zerbitzu-eginkizunetan dauden aditu nazionalak.

— Parlamentuko laguntzaileak.

Enplegu-mota horiei, kontratazioari, sustapenei, soldatei eta prestazioei buruzko in-
formazio zehatza nahi baduzu, bisita ezazu webgune hau: 
https://epso.europa.eu/how-to-apply_es

4.11. C. Enplegu-profilak

EBko langileei dagozkien gaitasunen, esperientziaren eta atazen arabera, langi-
leen eginkizuna politikak lantzea eta EBko legeria aplikatzea izan daiteke, 
proiektuak kudeatzea, komunikazio-estrategiak garatzea, aholkularitza 
juridikoa ematea edo hainbat erantzukizun-esparrutako askotariko jardue-
rak.

Aldian-aldian honako enplegu-profil hauetarako lanpostuetarako deialdiak argita-
ratzen dira.
https://epso.europa.eu/career-profiles_es

https://epso.europa.eu/how-to-apply_es
https://epso.europa.eu/career-profiles_es
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Europako herri-
administrazioa Zuzenbidea Ekonomia/ 

Estadistika Auditoretza

• Politiken arduraduna • Legelaria
• Legalaria-hizkuntza-

laria

• Economialaria
• Estadistikaria

• Auditorea

Hizkuntzak Komunikazioa Informazioaren 
teknologiak Laguntzaileak

• Itzultzailea
• Hitzaldietako inter-

pretaria
• Hizkuntza-berrikus-

lea/ editores
• Legelaria-hizkuntza-

laria

• Komunikazioko 
arduraduna

• Komunikazioko 
laguntzailea

• IKTetako langilea • Idazkaria/ Administra-
zio-laguntzailea

• Giza baliabideetako 
laguntzailea

Kanpoko-
harremanak Finantzak

• Politiken arduraduna • Finantza 
kudeatzailea

• Finantza-kudeake-
tako laguntzailea/
kontabilitatea

4.11. D. EBko instituzioak eta agentziak

Europako enplegu publikora sartzeko, hautaketa-prozesu zentralizatu bat gainditu 
behar da. Hautagaiak honako instituzio eta agentzia hauetako batean lan egiteko 
kontratatuak izan daitezke.
https://epso.europa.eu/why-eu-careers/overview_es

4.11. E. Hautaketa-prozesua

Hautaketa-prozesuaren formatua kontratu-motaren (funtzionarioa, aldi baterako 
agentea edo kontratupeko agentea) eta eskatutako profilaren araberakoa da.

https://epso.europa.eu/why-eu-careers/overview_es
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Ondoko estekan langileen profilei eta kategoriei, enplegu-aukerei eta bestelako la-
guntzei eta informatzeko saioei buruzko informazioa aurkituko duzu, bai eta proben 
ereduak ere.

https://epso.europa.eu/how-to-apply_es

4.11. F. Oposizioak egiteko baliabideak

Langileak hautatzeko Europar Bulegoa
Langileak hautatzeko prozesuak egiteaz arduratzen den organoa da. Era be-
rean, bere ardura da Europar Batasuneko instituzioetako eta organoetako 
lan-aukeren —aldi baterakoak nahiz iraunkorrak— berri ematea. Ondoko es-
tekan Europako Batzordeko lan-aukerei buruzko informazioa aurkituko duzu: hauta-
gaitza-prozedurak, galderarik ohikoenak eta nora jo informazio osagarria jaso nahi 
baduzu. 

https://epso.europa.eu/home_es

Espainiaren Ordezkaritza Orokorra EBn
EBko Espainiaren Ordezkaritza Orokorrak informazioa ematen du honako gai 
hauei buruz: oposizioak, praktikak, kontratupeko agenteak, adituak, lanpos-
tu hutsak, Europako curriculuma... Europar Batasunerako oposizioak prestatzen 
ari bazara, Ordezkaritza Orokorrak ikastaroak antolatzen ditu aldiro, Espainiako Es-
tatuko hautagaiei laguntza emateko. Webgunean azterketen ereduak eta beste ba-
liabide batzuk aurkituko dituzu.

http://representacionpermanente.eu/trabajar-en-la-ue/

Profesional Gazteak EBko Ordezkaritzetan
EBko Kanpo Harremanetarako Europako Zerbitzuak eta Nazioarteko Lankidetzarako 
Europar Agentziak kudeatzen dute Profesional Gazteak EBko Ordezkaritzetan pro-
grama. Bere helburua da garapen-bidean dauden herrialdeetan EBk dituen or-
dezkaritzetan ezarritako lankidetza-politiken eta -programen ezagutza prak-
tikoa erraztea. 

http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/
Paginas/Practicas/J%C3%B3venes-profsionales-en-Delegaciones-.aspx

https://epso.europa.eu/how-to-apply_es
https://epso.europa.eu/home_es
http://representacionpermanente.eu/trabajar-en-la-ue/
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/J%C3%B3venes-profsionales-en-Delegaciones-.aspx
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/TrabajarenUE/Paginas/Practicas/J%C3%B3venes-profsionales-en-Delegaciones-.aspx
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Informazio orokorra
Europako instituzioek oposizio eta lehiaketen deialdiak egiten dituzte Europako fun-
tzio publikoan hutsik dauden plazak betetzeko; hala eta guztiz ere, beste zenbait 
plaza betetzeko, bestelako prozedurak erabili behar dira. Web-orri honetan, 
deitutako oposizioak ez ezik, beste zenbait plaza huts ere aurkituko dituzu. Kon-
tsulta ezazu aldian-aldian. Gainera, plaza eskatzean zuretzat baliagarri izango den 
informazioa aurkitzeko aukera izango duzu.

http://ec.europa.eu/spain/education_en

Europar liburutegia
The European Bookshop web-orrian test moduko galderak biltzen dituzten liburuak 
dituzu eskura, azterketak prestatzeko.

www.libeurop.be

Enplegua Erkidegoko ingurunean
Erkidegoko ingurunean lana bilatzeko bidea errazten du web-orri honek. 

www.eurobrussels.com/

Oposizioen gida osoa
Europar Batasuneko Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren oposizio orokorren gida 
osoa. Guida:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:184A:0001:0014:ES:PDF

Enplegu-aukerak Europako Batzordean
EBko funtzio publikoari buruzko informazio zehatza duen Europako Batzordearen 
webgunea.

http://ec.europa.eu/index_es.htm

http://ec.europa.eu/spain/education_en
http://www.libeurop.be/
http://www.eurobrussels.com/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2010%3A184A%3A0001%3A0014%3AES%3APDF
http://ec.europa.eu/index_es.htm



