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UNIBASQ EUSKAL UNIBERTSITATE SISTEMAREN KALITATE AGENTZIAREN 
AHOLKU BATZORDEAREN OHIKO BILERAREN AKTA. 
 
2014ko ekainaren 10eko 10:00etan, Eusko Jaurlaritzaren Bilboko Lurralde Ordezkaritzan, 
Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Aholku Batzordea bildu da, 
honako kide hauek bertaratu direla: 
 
Batzordekideak: Agentziaren zuzendari Juan Andrés Legarreta jauna, Paz Frances 
andrea, Estibaliz Amorrortu andrea, Eneritz Garro andrea, Félix Pérez jauna, Néstor 
Torres jauna, Aintzane Asumendi andrea, Alfonso Hernández jauna, Perla Cohen andrea 
eta Jean-Michel Uhaldeborde jauna. 
 
Ezin etorria adierazi du: Jörn Grunewald jaunak. 
 
Unibasq-en aldetik José Manuel Valle (zuzendari-laguntzailea) eta Eva Fdz. de Labastida 
(ebaluazio-arduraduna) bertaratu dira. 
 
 
Gai-zerrenda 
 
1.- 2014ko martxoaren 26ko aurreko bilkuraren akta irakurri eta, hala badagokio, onartzea.  
 
2.- Zuzendariaren txostena. 
 
3.- Batzordeetako kideak ebaluatzeko eta hautatzeko programa. 
 
4.- Titulazioak egiaztatzeko batzordeak egituratzeko eta antolatzeko proposamena. 
 
5.- Titulazioen egiaztapena berritzea. 
 
 5.1. Borondatezko berrikuntza-planaren esperientziak. 
 5.2. Hurrengo ikasturterako (2014/2015) plana prestatzea. 
 
6.- Hainbat gai. 
 
7.- Galde-eskeak.  
 
 
 
 
 
1.- 2014ko martxoaren 26ko aurreko bilkuraren akta irakurri eta, hala badagokio, 
onartzea. 
 
 Aho batez onartu da akta.  
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2.- Zuzendariaren txostena. 
 
Zuzendariak, Agentziaren jardueraren garapenerako eta Agentzirako garrantzizkoak diren 
zenbait punturen berri eman du. 
 
• Irakasleen eta Ikertzaileen egiaztapena.  
• Kalitaterako Agentzien Espainiako Sarearen zuzendarien bilera. Maiatzaren 8an eta 9an 
egin zen bileran, egiaztapena berritzeari dagokionez agentzia bakoitzak izandako 
esperientziak aurkeztu zituzten agentziaren zuzendariek.  
• Eusko Jaurlaritzaren eta Unibasqen arteko kontratu-programa (2015-2018).  
• Hitzarmen bat sinatu da Euskalitekin.  
• III. Sinposioa. Bilera bat egingo da Eusko Jaurlaritzarekin, nazioarteko adituekin eta hiru 
unibertsitateetako ordezkariekin, nazioartekotzeko gaiari dagokionez intereseko taldeek 
zer premia izan ditzaketen ikusteko. 
• Eusko Jaurlaritzaren doktoratu aurreko eta ondoko beken eskatzaileen ebaluazioa.  
• UPV/EHUren ordainsari-osagarriak.  
 
3.- Batzordeetako kideak ebaluatzeko eta hautatzeko programa. 
 
“Ebaluatzaile Bankua” aplikazio informatikoaren gidaren paperezko bertsio berria eman 
da.  
 
4.- Titulazioak egiaztatzeko batzordeak egituratzeko eta antolatzeko proposamena. 
 
Bost batzorde —jakintza-eremu bakoitzeko bat— sortzeko proposamena onartu da; 
batzorde horiek egiaztatzeko, jarraipena egiteko eta ziurtatzeko zereginak garatuko dituzte 
eta irailean izendatuko dira 
 
5.- Titulazioen egiaztapena berritzea. 
 
 5.1. Borondatezko berrikuntza-planaren esperientziak. 
 
Bidalitako dokumentua aztertu da. Dokumentu horretan egiaztapenaren borondatezko 
berritzeari buruzko esperientziak laburbildu dira eta hainbat alderdi espezifiko aipatzen 
dira. 
 
 5.2. Hurrengo ikasturterako (2014/2015) plana prestatzea. 
 
Zentroan/unibertsitatean zer ebalua daitekeen aztertzea ebaluazioa sinplifikatu ahal 
izateko eskatzen zaio Batzordeari.  
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6.- Hainbat gai. 
 
Irakasle eta ikertzaileak egiaztatzeko irizpideei buruzko txosten baten egiteari buruz aritu 
da, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordeak eskatuta.  
 
 
 
7.- Galde-eskeak. 
 
Ez dago. 
 
 
Hurrengo bilera 2014ko urriaren 1erako programatu da. 
 
 
Aztertzeko beste gairik ez dagoenez gero, bilkura amaitutzat eman da 14:00etan. 
 
 


