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UNIBASQ EUSKAL UNIBERTSITATE SISTEMAREN KALITATE AGENTZIAREN 
AHOLKU BATZORDEAREN OHIKO BILERAREN AKTA. 
 
2014ko azaroaren 7ko 10:30ean, 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, Estibaliz Amorrortu andrea, Aintzane 
Asumendi andrea, Paz Francés andrea, Eneritz Garro andrea, Alfonso Hernández jauna, 
Félix Pérez jauna, Néstor Torres jauna eta Jean-Michel Uhaldeborde jauna. 
 
Ezin etorria adierazi du: Perla Cohen andreak eta Jörn Grunewald jaunak 
 
Unibasq-en aldetik José Manuel Valle (zuzendari-laguntzailea) eta Eva Fdz. de Labastida 
(ebaluazio-arduraduna) bertaratu dira. 
 
Gai-zerrenda 
 
1.- 2014ko urriaren 1eko aurreko bilkuraren akta irakurri eta, hala badagokio, onartzea.  
 
2.- Zuzendariaren txostena. 
 
3.- UPV/EHUko irakasleen osagarriak balioesteko protokoloa eta irizpideak. 
 
4.- Titulazioak eta Irakasleak Egiaztatzeko Batzordeak. 
 
5.- Apelazio-batzordea. Eginkizunak aztertzea eta definitzea. 
 
6.- Hainbat gai. 
 
7.- Galde-eskeak.  
 
 
1.- 2014ko urriaren 1eko aurreko bilkuraren akta irakurri eta, hala badagokio, 
onartzea. 
 
 Aho batez onartu da akta.  
 
 
2.- Zuzendariaren txostena. 
 
Unibasqen jarduerari buruzko hainbat gairen berri eman du zuzendariak: 
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 ENQAn sartu ondoren, eta laster EQAR Erregistroan sartuko denez, agentziak 
ahalmena izango du titulazio ofizialen egiaztapena gauzatzeko eta berritzeko; 
horregatik, ebaluazio-protokolo berri bat egin beharko da. 

 

 ENQAren bisita-txostenaren gomendioak lantzen ari dira.  
 
 

 Egiaztatzeko ezohiko deialdia irakasleen bi figurarentzat egin da, hau da, irakasle 
atxikientzat eta irakasle agregatuentzat.  
 

 UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak osagarrien deialdia onartu zuen atzoko bilkuran. 
 

 Kalitaterako Agentzien Espainiako Sareak 2014ko azaroaren 5ean Zaragozan egin 
zuen bileraren laburpen txiki bat egin du zuzendariak.  
 
 

 Egiaztapena berritzeko bisitak egiten ari dira orain.  
 

 José Manuel Vallek laburpen txiki bat egin du Akredita QArekin izandako elkarlanari 
buruz.  

 
 
3.- UPV/EHUko irakasleen osagarriak balioesteko protokoloa eta irizpideak. 
 
UPV/EHUko Gobernu Kontseiluak duela gutxi onartu du osagarrien deialdia.  
 
Jarraian, protokoloa eta irizpideak aztertu dira, gai batzuk argitu dira, baina beste batzuk 
argitu gabe utzi direnez, azpibatzorde batean landuko dira. Azpibatzorde horrek behin 
betiko proposamena ekarriko du hurrengo aholku-batzorderako.  
 
4.- Titulazioak eta Irakasleak Egiaztatzeko Batzordeak. 
 
Onartzen da titulazioetarako batzordeak osatzea, baina oraindik ez dira zehaztu irakasle 
eta ikertzaileak ez ezik, osagarriak ere egiaztatzeko batzordeetako kide batzuk.  
 
Dagoeneko 14:40 direnez, erabaki da 5. puntua hurrengo Batzorderako (Apelazio 
Batzordea. Eginkizunak aztertzea eta definitzea) uztea, eta abenduaren 12ko 10:30erako 
atzeratu da. 
 
 
Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, bilera amaitutzat eman da 14:45ean. 
 
 
 


