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I. ERANSKINA: TITULAZIOAREN INFORMAZIO PUBLIKOAREN JARRAIPENERAKO EBALUAZIO TXANTILOIA 

 

IZEN-ABIZENAK ………………………………… 

TITULAZIOA ………………………………… 

ZENTROA ………………………………… 

UNIBERTSITATEA ………………………………… 

WEB ORRIA ………………………………… 

DATA  ………………………………… 

 

Txantiloia tituluaren egiaztatutako txostenean dagoen informazioa, hala balegokio egindako aldaketak, eta titulazioaren web 

orrian agertzen den informazioa alderatuz bete behar da. 

 

1. TITULUAREN INFORMAZIO OROKORRA 

EGIAZTATU BEHARREKO PUNTUAK 

WEB ORRIAN 

ARGITARATUTAKO 

INFORMAZIOA ETA 

TXOSTENEKOA BAT 

DATOZ? 

OHARRAK  

 BAI EZ  

EZ 

DAGOKIO 

BAI EZ 

EZ 

DAGOKIO 

 

Titulua zein zentrotan ematen den azaltzen da?   --     

Titulazioaren irakaskuntza-urteak adierazten dira 

bai kredituetan bai urteetan? 
  --     

Aipuak (graduaren kasuan) edo espezialitateak 

(masterraren kasuan) badituzten azaltzen dute? 
       

Modalitatea presentziala, semi-presentziala edo 

lineazkoa den agertzen da? 
  --     

Eskainitako plaza kopurua agertzen da?   --     

Egiaztapen txostenean titulazioak ikaslea 

araututako lanbide baten jarduerarako 

prestatzen duela azaltzen bada, web orrian hau 

zehazten da? 
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EGIAZTATU BEHARREKO PUNTUAK 

WEB ORRIAN 

ARGITARATUTAKO 

INFORMAZIOA ETA 

TXOSTENEKOA BAT 

DATOZ? 

OHARRAK  

 BAI EZ  

EZ 

DAGOKIO 

BAI EZ 

EZ 

DAGOKIO 

 

Titulaziorako, egonez gero, sarbide probeei 

buruzko informazioa erakusten dute? 
       

Matrikulazio prozedura era argi batean azaltzen 

dute ikaslearentzat? 
  -- -- -- --  

Titulaziorako sarbide perfilak agertzen dira?   --     

Onarpena baloratzeko arauak eta irizpideak 

argitaratuta daude? 
  --     

Egiaztapen Txostenean egokitzapen ikastaroak 

(graduaren kasuan) edo formakuntza osagarriak 

(masterraren kasuan) emateko aukera jasotzen 

bada, informazio hau argitaratuta dago? 

 

  

  

 

 

Titulazioaren web orriaren ingelesezko bertsioa 

dago? 
  -- -- -- --  

Eskola-egutegia argitaratuta dago?   -- -- -- --  

Tituluaren adierazle nagusiei buruzko 

informazioa eskuragarri dago? 
  -- -- -- --  

Tituluaren interes taldeek duten asetze mailari 

buruzko informazioa argitaratuta dago? 
  -- -- -- --  

Egresatuen laneratzearen inguruko informazioa 

argitaratuta dago? 
  -- -- -- --  

BALORAZIO OROKORRA 

………………………………… 

HOBEKUNTZARAKO GOMENDIOAK 

………………………………… 

ANTZEMANDAKO JARDUTE ZUZENAK 

………………………………… 
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2. FORMAKUNTZA PROGRAMA 

EGIAZTATU BEHARREKO PUNTUAK 

TXOSTENEAN 

ARGITARATUTAKOA 

ETA WEB ORRIAN 

AGERTZEN DEN 

INFORMAZIOA BAT 

DATOZ? 

OHARRAK  

 BAI EZ 

EZ 

DAGOKIO 

BAI EZ 

EZ 

DAGOKIO 

 

Ikasleek eskuratu behar dituzten gaitasunei 

buruzko informazioa azaltzen da? 
  --     

Irakasgai bakoitzeko ECTS kredituak agertzen 

dira? 
  --     

Irakasgai bakoitza zein hizkuntzatan ematen den 

azaltzen da? 
  --     

Irakasgaia derrigorrezkoa edo aukerazkoa den 

agertzen da? 
  --     

Irakasgai ezberdinen gai-zerrenda agertzen da?   -- -- -- --  

Irakasgai bakoitza ebaluatzeko sistemei buruzko 

informazioa dago? 
  --     

Irakasgaiaren ordutegia argitaratuta dago?   -- -- -- --  

Ebaluazio proben datak azaltzen dira?   -- -- -- --  

Gradu edo master bukaerako lanari buruz 

eskuragarri dagoen informazioa nahikoa eta 

egokia da? 

 
 -- 

  
 

 

Kanpo praktikei buruzko informazio publikoa 

egokia eta nahikoa da? 
  --     

Enpresekin praktikak egiteko dituzten 

hitzarmenak jasota daude? 
  -- -- -- --  

Mugikortasun aukerei buruzko informazioa 

azaltzen da? 
  --     

Irakasgai bakoitza ematen duten irakasleen 

izenak agertzen dira? 
  -- -- -- --  

Irakasleen tutoretza ordutegiak jasotzen dira?   -- -- -- --  

Irakasleen curriculumak argitaratuak daude?   -- -- -- --  

BALORAZIO OROKORRA 

………………………………… 

HOBEKUNTZA GOMENDIOAK 

………………………………… 

ANTZEMANDAKO JARDUERA ZUZENAK 

………………………………… 
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3. KALITATE BARNE-BERMERAKO SISTEMA 

 

EGIAZTATU BEHARREKO PUNTUAK 

TXOSTENEAN 

ARGITARATUTAKOA 

ETA WEB ORRIAN 

AGERTZEN DEN 

INFORMAZIOA BAT 

DATOZ? 

OHARRAK  

 BAI EZ 

EZ 

DAGOKIO 

BAI  EZ 

EZ 

DAGOKIO 

 

Ba al dago tituluaren web orrian Kalitate Barne 

Bermerako Sistemara bideratzen zaituen 

estekarik? 

 
 -- 

  
 

 

Ba al dago kexa, iradokizun edo erreklamazio 

sistemara bidaltzen zaituen esteka bat? 
  --     

BALORAZIO GLOBALA 

………………………………… 

HOBEKUNTZARAKO GOMENDIOAK 

………………………………… 

ANTZEMANDAKO JARDUERA ZUZENAK 

………………………………… 

 


