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BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO UNIBERTSITARIOAK UNIBERTSITATE AMERIKARRETARA 
MUGITZEKO 2020KO BEKEN PROGRAMA 

XEDAPEN OROKORRAK 

Bizkaiko Foru Aldundiak (aurrerantzean, BFA) Bizkaiko unibertsitarioak unibertsitate 
amerikarretara mugitzeko programaren 3. deialdia aurkeztu du. Programa horren bidez, bekak 
ematen zaizkie gazte unibertsitarioei, Bizkaiko Lurralde Historikoko etorkizun handiko gazteek 
nazioarteko prestakuntza egin dezaten, euren prestakuntza hobetu dezaten eta egoera global 
berrira egokitu daitezen. 

Hona hemen helburua: nazioarteko testuinguruan maila handieneko prestakuntza, jakintza eta 
gaitasunen garapena sustatzea lurraldeko unibertsitarioen artean, gizarte eta ekonomia 
globalizatuko erronkak gainditzeko asmoz. 

Tokiko instituzioek ospe handiko unibertsitateekin lan egitea funtsezkoa da, etorkizunari begira 
unibertsitarioei kalitateko prestakuntza eskaintzeko eta pertsonen zein kulturen arteko lotuneak 
suspertzeko, horrela nazioarteko praktika eta esperientzia onenak ezagutu eta eskuratu 
daitezke-eta. Hori dela eta, BFAk unibertsitateek eta jakintza-zentroek aliatu moduan duten 
zeregina sustatu nahi duenez, epe luzerako harreman-esparru egonkorra sortu du, Bizkaiko 
etorkizuneko oparotasuna eta garapena bultzatzeko asmoz. 

1.- HELBURUA 

Bizkaiko Lurralde Historikoko unibertsitarioak unibertsitate amerikarretara mugitzeko 
programak Bizkaiko graduko ikasle unibertsitario gazteak unibertsitate amerikarretan prestatzea 
dauka helburu. 

2020ko deialdirako hautatutako unibertsitate amerikarrak harrerako unibertsitateak izango dira 
Euskal Herriko Unibertsitateak, Deustuko Unibertsitateak eta Mondragon Unibertsitateak 
hautatutako Bizkaiko graduko ikasleentzat, eta honako hauexek izango dira: 

o Boise State University 
o Nevadako unibertsitateak: University of Nevada, Reno eta University of Nevada, Las 

Vegas 
o Duquesne University 

Bizkaiko Lurralde Historikoko unibertsitarioak unibertsitate amerikarretara mugitzeko 2020ko 
beken programaren onuradunei emango zaien bekaren kopurua, 9.000€-koa izango da lagun 
eta seihileko akademiko bakoitzarentzat. 

2.- ONURADUNAK - ESKAKIZUNAK 

Honako eskakizun hauek betetzen dituzten pertsona fisikoek parte hartu ahal izango dute 
Bizkaiko Lurralde Historikoko unibertsitarioak unibertsitate amerikarretara mugitzeko 
programan: 

https://www.boisestate.edu/
https://www.unr.edu/
https://www.unlv.edu/
https://www.unlv.edu/
https://www.duq.edu/
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a) Hiru euskal unibertsitateek Bizkaian dituzten unibertsitate-campusetako graduko ikasle 
unibertsitarioak. 

b) Euskal unibertsitateek lehenetsitako unibertsitate-titulazioetako graduko ikasle 
unibertsitarioak. Ahal den neurrian, hautatutako graduek Bizkaiko sektore estrategikoak 
indartzea izango dute helburu. 

c) Ingelesez jakitea: harrerako unibertsitate amerikarrak eskatutako ingeleseko titulua 
eduki beharko da. 

d) Bizkaian jaioak edo administrazio-egoitza bertan dutenak, gutxienez eskabideak 
aurkezteko epea zabaldu aurre-aurreko 12 hilabeteetan. 

3.- EUSKAL UNIBERTSITATEEN BETEBEHARRAK 

Honako hauxe egin beharko dute Bizkaiko unibertsitarioak unibertsitate amerikarretara 
mugitzeko programan parte hartu nahi duten euskal unibertsitateek: 

a) Mugikortasunerako programa honen helburu diren unibertsitate amerikarrekin 
hitzarmenak sinatzea edo berritzea (beharrezkoa izanez gero). 

b) Ikasleen trukerako fakultateak aztertzea eta, horretarako, hautatutako fakultateetako 
ikasleek beka eskatzeko aukera berberak izango dituzten zehaztea edo, aitzitik, bekak 
fakultate bakar bati eskainiko zaizkien eta gainerako fakultateek erreserbako edo 
itxaron-zerrendako ustezko bekak eskatuko dituzten. Euskal unibertsitateek Bizkaia 
Talenti jakinarazi beharko diote zer fakultateri eskainiko zaion mugikortasunerako 
programa hau, 2019ko abenduaren 31ra arte, gehienez ere. 

c) Harrerako unibertsitateetan plaza eskatuko duten ikasleak hautatzea. Izangaiak 
onuradunak izango dira, unibertsitate amerikarrek onartzen dituztenean eta harrerako 
unibertsitateek zein Bizkaian duten unibertsitateek eskatutako eskakizun guztiak 
betetzen dituztenean. 

d) Euskal unibertsitateek izangai hautatutakoen datuak eman beharko dituzte 2019ko 
abenduaren 31ra arte, gehienez ere. Unibertsitateek eskuragarri dauden beka beste 
izangai eta, gutxienez, erreserbako bi izangai aurkeztu beharko dituzte, bekaren bat 
esleitu gabe geratzen bada eskatzaileen itxaron-zerrenda osatzeko. Euskal 
unibertsitateek beka beste izangai aurkezten ez badituzte edo erreserbako izangairik 
aurkezten ez badute, esleitu gabe geratu den/diren beka/k eskuratzeko eskubidea 
galduko dute beste bi euskal unibertsitateen alde. 
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4.- BOISE STATE UNIVERSITY MUGIKORTASUNA 

Euskal unibertsitateek eta Boiseko Estatuko Unibertsitateak onartutako ikasleek 2020ko 
bigarren seihilekoan egin beharko dute mugikortasuna, 2020ko abuztu-abenduan, hain zuzen 
ere. 

Ikasleek honako hauxe egin beharko dute Bizkaiko Lurralde Historikoko unibertsitarioak 
unibertsitate amerikarretara mugitzeko 2020ko Beken Programako beka bat eskatzeko: 

1. Boise State Universityko onarpen-eskabidea egin baino lehen, ikasleek Bizkaian duten 
unibertsitatearen babesa eduki beharko dute. Horretarako, unibertsitate bakoitzeko 
arduradunekin jarri beharko dira harremanetan:  

a. EHU: Charles Pinto (charles.pinto@ehu.eus) 
b. Deustuko Unibertsitatea: Rebeca Cortazar (rebeca.cortazar@deusto.es) 
c. Mondragon Unibertsitatea: Dorleta Agiriano (dagiriano@mondragon.edu) 

2. Hiru euskal unibertsitateetako arduradunek mugikortasunerako bekako eskatzaileak 
erregistratuko dituzte Boise State Universityko on line sisteman. 

3. Unibertsitateak onartutako ikasleek euren eskabidea beteko dute Boise State 
Universityko on line sisteman, 2020ko martxoaren 15a baino lehen. 

4. Eskatutako agiriak: 
a. Ingeleseko tituluaren kopia (2 urteko antzinatasuna baino gutxiago). 

Gutxieneko emaitzak: 
- Paper-based  TOEFL: 520 
- Internet-based TOEFL: 68 
- IELTS: 6.0 
-Emaitzen antzinatasuna ez da bi urtetik gorakoa izango Boise State 
Universityko eskabidea egiteko orduan 

b. Espediente akademiko ofiziala ingelesez 
c. Indarreko pasaportearen fotokopia 

5. BSUk beka-eskatzailea onartzen badu, honako agiri hauek aurkeztu edota bete beharko 
ditu unibertsitateko on line sisteman: 

a. Agiri finantzarioen eskabidea: Bizkaia Talentek onuradunak direla egiaztatzeko 
ziurtagiria egingo die ikasle onuradunei, esleitutako bekaren zenbatekoa barne. 

b. Bankuaren karta (ingelesez), diru-kopuru eskuragarria zenbatekoa den 
adierazteko (gutxienez, 8.183$ seihileko). 

6. BSUko eskabidearen kostua $85 USDkoa da (zenbateko hori ez da itzuliko, eskatzailea 
onartzen ez badute edo mugikortasunari uko egiten badio). 

mailto:charles.pinto@ehu.eus
mailto:rebeca.cortazar@deusto.es
mailto:dagiriano@mondragon.edu
https://app.applyyourself.com/AYApplicantLogin/fl_ApplicantConnectLogin.asp?id=boisestate
https://www.boisestate.edu/globaleducation-international/admitted/student-visa-information/financial-documentation-forms/
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INFORMAZIO GEHIGARRIA: 

1. Webgune interesgarriak: 

Webgunea http://www.boisestate.edu 
Nazioarteko Ikasleentzako 
Zerbitzuak 

https://www.boisestate.edu/globaleducation-iss/ 

Nazioarteko onarpenak) https://globaleducation.boisestate.edu/international/ 
FACEBOOK https://www.facebook.com/BSUStudyAbroad 

2. Egutegi akademikoa: 2020ko 2. seihilekoa: abuztu-abendua. Udazkeneko seihilekoa (Fall 
Semester). Programa honek seihileko horretan mugikortasunean parte hartzen duten ikasleak 
baino ez ditu finantzatuko. 

3. Aseguru medikoa: asegurua DERRIGORREZKOA izango da. 
4. Ingeleseko titulazioa:  

 

 

http://www.boisestate.edu/
https://www.boisestate.edu/globaleducation-iss/
https://globaleducation.boisestate.edu/international/
https://www.facebook.com/BSUStudyAbroad
https://www.boisestate.edu/registrar/boise-state-academic-calendars/
https://www.boisestate.edu/globaleducation-iss/current-international-students/insurance/
https://www.boisestate.edu/globaleducation-international/international-admissions/apply/ia-international-transfer-admission/#english-proficiency-requirements

