
IKASTAROAREN HELBURUA

Enpresa pribatu edo publiko baten eragiketak antolatu eta garatu, 
arlo laboral, kontable, fiskal eta finantzieroan, indarrean dagoen 
araudia jarraituz. Administrazio publikoekin gestioak burutu, 
bezero, hornitzaile eta finantza erakundeekin komunikazioak 
gauzatu, eta enpresaren dokumentazioa antolatu.

LEHEN IKASTURTEA

GOI-MAILAKO ZIKLOA / ZIKLO BIKOITZA

• Giza baliabideak eta erantzukizun sozial
   korporatiboa. --------------------------------- 99or
• Bulegotika eta informazioaren prozesua ------ 231or
• Merkataritza-jardueraren prozesu integrala --- 198or
• Komunikazioa eta bezeroarenganako arreta --- 132or
• Ingelesa------------------------------------- 132or
• Giza baliabideen kudeaketa ----------------------- 99or
• Laneko prestakuntza eta orientabidea---------- 99or

• Dokumentazio juridikoaren eta 
    enpresakoaren kudeaketa---------------100or
• Finantza-kudeaketa---------------------120or
• Kontabilitatea eta fiskalitatea ------------180or
• Logistikako eta merkataritzako
    kudeaketa------------------------------- 80or
• Enpresa-simulazioa --------------------120or
• Administrazio- eta finantza-proiektua ----- 50or
• Lantokiko prestakuntza------------------360or

BIGARREN IKASTURTEA

AF

• Dokumentazio juridikoaren eta 
    enpresakoaren kudeaketa--------------100or
• Atzerriko bigarren hizkuntza------------120or
• Enpresa-protokoloa --------------------120or
• Enpresa-ekitaldien antolakuntza --------140or
• Informazioaren kudeaketa aurreratua ---120or
• Zuzendaritzari laguntzeko proiektua------ 50or
• Lantokiko prestakuntza-----------------360or

ZL

• Batxilergoko titulua
• Goi-teknikari titulua, edo teknikari
   espezialistarena
• Erdi-mailako teknikari titulazioa,
   eta goi-mailako zikloetarako berariazko
   trebakuntza-ikastaro bat gainditua izatea
• Goi-mailako trebakuntza-ikastaroetarako
   sarrera-proba (A aukera) gaindituta izatea
• Unibertsitatean ikasteko 25 urtetik
   gorakoentzako sarrera-proba (A aukera)
   gaindituta izatea

IZENA EMATEKO
BALDINTZAK
>

Arlo eta lanpostu
esanguratsuenak.
• Bulegoko, merkataritza-,
   kontulari, finantza-, logistikako 
   eta giza baliabideen administraria.
• Harreragilea
• Ekitaldien koordinatzailea
• Zuzendaritzaren laguntzailea

IRTENBIDE
PROFESIONALAK
>

NBA

- Titulu propioa
- Nazioarteko proiektua
- Europara bidaia
- Erasmus bekak

Ikasgaien                                      ingelesez

Formakuntza horiek hurrengo graduetara eta 
ziklo hezigarrietara sartzeko aukera ematen 
dute, besteak beste:

GRADUAK

Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza 
Administrazio eta Politika Zientziak 
Kudeaketa eta Administrazio Publikoa 
Zerga Sistema eta Administrazio Publikoa 
Finantza eta Kontabilitatea
Finantza eta Ekonomia
Finantza Banku eta Aseguruak
ISSA (School of Management Assistants) 

ZIKLOAK

Zuzendaritzarako Laguntza
Nazioarteko Merkataritza
Salmenten eta Merkataritza 
Esparruen Kudeaketa
Marketing eta Publizitatea
Garraio eta Logistika
Administrazio eta Finantzak  

UNIBERTSITATERAKO 
ETA ZIKLOETARAKO 
SARBIDEA

Administrazio eta Finantzak
Zuzendaritzarako Laguntza
Nazaret Business Administration

W > www.nazaret.eus
M > nazaret@nazaret.eus

T > (+34) 943 326 666
F > (+34) 943 326 384

Aldakonea, 36
20012, Donostia 
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PLAZA MUGATUAK


