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1) HELBURU OROKORRAK ETA PLAN ESTRATEGIKOAREKIN DUTEN 
HARREMANA 
 
 
Agentzia aldaketa-egoera batean dago; batetik, zuzendaritza-aldaketa dagoelako, eta, 
bestetik, egungo hezkuntza-kudeatzaileek kalitatea, bikaintasuna, independentzia eta 
Euskal Unibertsitate Sistemaren jarduera integrala sustatu nahi dituztelako. Horri aurre 
egiteko Agentziak tresna berri bat du: kudeaketa-plana.  
 
 
Marko berri horretan, 2010. urtean garatzen ari garen jardueretako bat da plan 
estrategikoa berriz egitea, 2013. urtera arte iraungo duena. Beste jarduera bat existitzen 
diren ebaluazio-programei buruzko gogoeta da, baita programa berrien definizioa ere. 
Eta azken multzo handiak erakundea finkatzea du helburu, langile-politika egokiak 
definituz eta kudeaketa-sistema antolatu eta dokumentatua sortuz. 
 
Honako elementu hauek baldintzatzen dute 2010. urteko jarduera guztia: 
 

• 11/2009 Dekretuak, urtarrilaren 20koak, Gradu, Master eta Doktorego tituluak 
lortzeko gauzatu behar diren unibertsitate-ikasketa ofizialak ezartzeari eta 
kentzeari buruzkoak, ezartzen du Agentziak aldez aurreko txostena egin behar 
duela Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateen titulazio berrien 
proposamenei buruz. 2010. urtean, graduko titulazioen 87 proposamen 
ebaluatzen ari gara. Urte honetan bertan beste agentzia batzuekin hasiko gara 
lanean, baita ezarritako titulazioen jarraipen-prozesua egiteko eskumena duten 
Administrazioekin ere. 

• Lan-kontratuko irakasle eta ikertzaileak ebaluatu eta egiaztatzeko prozesuek 
hedapen handia izan dute. Prozesu horietan irakasle elkartu eta irakasle lankide 
izateko eskabide-kopuru handia nabarmentzen da.  

• Lan-kontratuko irakasle iraunkorren ikerketa-jarduera ebaluatuko duen 
programa garatzeko beharra (seiurtekoak).  

• Agentziaren estatutuak aldatzeko beharra, agentziaren funtzionamendua eta 
zerbitzua hobetzeko eta Europako estandarren kalitate- zein independentzia-
eskakizun eta -helburuetara egokitzeko. 

• Aurreko urteetan izandako esperientzia eta emaitzak aztertu ondoren, gaur 
egungo ebaluazio-programen araudia berraztertzeko beharra, bereziki 
egiaztapenarena eta irakasle eta ikertzaileen ordainsari osagarriarena. 

• Erakundearen barne-funtzionamendua hobetzeko beharra, kudeaketa-sistema 
egituratua sortzearekin batera, giza baliabide motibatuekin batera eta Kalitatea 
Kudeatzeko Sistema normalizatua (eta barrutik eta kanpotik aintzat hartutakoa) 
pixkanaka ezartzearekin batera. 

• Interesatutako aldeekin irudia eta komunikazioa hobetzeko beharra.  
• Agentzia kokatuta dagoen egoitzako lokalen desegokitasuna, jardueretan 

eragozpen larriak sor baititzake oso epe laburrera. 
 
Plan Estrategikoa hedatzeari dagokionez, jarduerak hiru multzotan biltzen dira: 
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• Izaera orokorreko jarduerak edo zeharkako jarduerak. 
• Programak sustatzeko jarduerak. 
• Barne-antolaketarekin lotutako jarduerak. 
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2) IZAERA OROKORREKO JARDUERAK EDO ZEHARKAKO JARDUERAK  
 
 
Atal honetan bildu ditugu plan estrategikoko 6. eta 7. ardatzetan proposatutako 
helburuak eta jarduerak, agentzia nazioartekotzera eta garapen korporatibora bideratuak. 
 
Agentziaren estrategiei dagokienez, honako jarduera hauek nabarmentzen dira: 
 
6. ARDATZA: EUROPAKO KONBERGENTZIA 
 
6.1 helburua. Agentzia homologatzea ebaluazio-agentzien nazioarteko estandarrekin. 
 
 
Nazioarteko estandarrekin agentzia homologatzea lortzeko, honako jarduera hauek 
garatuko ditugu2010. urtean: 
 

1. Agentziaren estatutuak aldatu, GHEEn (Goi Hezkuntzako Europar Eremuan) 
kalitatea bermatzeko prozedurei eta jarraibideei egokitzeko (6.1.1 ekintza eta 
6.1.2 ekintza). 

2. Ebaluatzaileak hautatzeko kodea egin (6.1.1 ekintza eta 6.1.2 ekintza). 
3. Protokoloak eta deialdiak aldaketa horietara egokitu (6.1.1 ekintza eta 6.1.2 

ekintza). 
 
6.2 helburua. ENQAn (European Network for Quality Assurance in Higher Education) 
egiaztapena lortzea, agentzien Europako erregistroan sartzearekin batera. 
 

1. Urtea amaitu baino lehen ENQAri eskabidea aurkeztea (6.2.1 ekintza). 
2. ENQAko egiaztatze-prozesurako autoinformea egiten hastea (6.2.1 ekintza). 

 
 
7. ARDATZA: GARAPEN KORPORATIBOA 
 
 
7.1 helburua. Unibertsitate-sistemaren kalitatea bermatzen duten agentzia eta sareekin 
harremana areagotu eta finkatzea. 
 

1. REACUn parte hartzen jarraitzea (7.1.1 ekintza). 
2. Agentziekin hitzarmenak egitea, alde batetik, ezagutza trukatzeko eta, bestetik, 

bertako langileak izateko gure langileei zuzendutako prestakuntza-ikastarorako 
(7.1.2 ekintza). 

3. Euskal Unibertsitate Sisteman dauden unibertsitateetako kalitate-unitateekin 
elkarlanean aritzea, titulazioen, AUDITen eta DOCENTIAren jarraipen-
programa garatzeko (7.1.3 ekintza).  

 
7.2 helburua. Agentzian prestakuntza-politika bat garatzea. 
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1. Gure langileentzat prestakuntza-plana diseinatzea (7.2.1 ekintza). 
2. Prestakuntza-plana abian jartzea (7.2.1 ekintza). 

 
7.3 helburua. Agentziaren irudia hobetzea komunikazio-politika berri baten bidez. 
 

1. Web-orria berritzea (1.5.5 ekintza eta 7.3.1 ekintza). 
2. Agentziaren jardueren komunikazio-plana diseinatzea, barruko eta kanpoko 

komunikazioa eta guzti (1.5.2 ekintza eta 7.3.2 ekintza).  
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3) PROGRAMAK ETA PROZESUAK 
 
 
Agentziaren lanari ematen ari zaion sustapenaren ardatzetako bat haren lanaren 
ebaluazioa izan behar da eta, ondoren, dagozkion proposamenak egin behar dira gure 
programak hobetze aldera.  
 
Eginkizun horrek bi jarduera-lerro ditu: jarduneko programak ebaluatu eta hobetzea 
(plan estrategikoko 2., 3. eta 4. ardatzak) eta programa berriak zehaztu eta abian jartzea 
(plan estrategikoko 4. eta 5. ardatzak). 
 
2009ko azken lauhilekoan programei buruzko gogoeta-prozesua hasi zen, eta 2010. 
urtean honako jarduera hauetan ari da gauzatzen: 
 
 
Uneko programak 
 
 
2. ARDATZA: IRAKASLEAK EBALUATU ETA EGIAZTATZEA 
 
 
2.1 helburua. Neurriak eta protokoloak ezartzea, irakasleak ebaluatu eta egiaztatzeko 
prozesuak etengabe hobetzeko: egiaztapena, osagarriak, seiurtekoak.  
  
Plan Estrategikoan aurreikusitako ekintzak 2010. urtean jarriko dira abian, baina 
ondorengo urteetan jarraipena izan behar dute, programak hobetzen jarraitzearren. 
 

1. Honela gauzatuko dugu irakasleak eta ikertzaileak egiaztatzeko programako 
ebaluazio- eta hobetze-prozesua:  

a. HUISera (Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailera) hainbat 
gomendio bidali ditugu 192/2007 Dekretua, irakasle eta ikertzaileen 
akreditazioa lortzeko prozedura erregularizatzen duena, aldatzeko. 
2010eko martxoko bigarren hamabostaldian dekretua izapidetzen 
hastea aurreikusten dugu (2.1.1 ekintza).  

b. Agentziako Adituen Batzordeak 159/2008 Dekretua, irakasle eta 
ikertzaileak egiaztatzeko irizpideak ezartzen dituena, aldatzeko 
proposamena egingo du. 2010eko martxoaren 29an Adituen 
Batzordeak onestea aurreikusten dugu, eta Administrazio Kontseiluak 
apirileko bigarren hamabostaldian berrestea, ondoren HUISek 
izapidetu dezan (2.1.1 ekintza). 

c. Agentziako Adituen Batzordeak irizpide orokorrak gauzatzeko 
proposamena egingo du, eta Ebaluazio Batzordeei helarazi. 2010eko 
martxoaren 29an Adituen Batzordeak onestea aurreikusten dugu 
(2.1.1 ekintza eta 2.1.2 ekintza). 

d. Agentziako Adituen Batzordeak proposamena egingo du irakasleak 
eta ikertzaileak egiaztatzeko erabiltzen den ebaluazio-protokoloa 
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gauzatzeko, eta Ebaluazio Batzordeei helaraziko die. 2010eko 
martxoaren 29an Adituen Batzordeak onestea aurreikusten dugu 
(2.1.1 ekintza eta 2.1.2 ekintza). 

e. Agentziako langileek eta sistema informatikoek eskabide-inprimakia 
protokolo eta irizpide berrietara egokituko dute, gaur egungo hiru 
dokumentuak dokumentu bakar batean biltzearren (2.1.2 ekintza). 

f. Eskatzailearen gida berrikusiko dugu, deskribatutako aldaketak 
kontuan hartuta (2.1.2 ekintza). 

g. Ebaluatzaileen bankua irekiko dugu Batzordeak arinago berritzeko 
eta, aldi berean, ebaluatzaileen kalitatea bermatzeko. 2010eko 
ekainean abian jartzea aurreikusten dugu (2.1.4 ekintza). 
 
Horrek guztiak prozedura aldatzeko aukera eman beharko du, 
arintasun eta zorroztasun handiagoa izan eta agentziaren irudi hobea 
eskaintze aldera (2.1.3 ekintza). 
 

2. EHUko irakasle eta ikertzaileen gehigarrizko ordainsari-osagarriak 
ebaluatzeko prozesua honela gauzatuko dugu:  

a. HUISera hainbat gomendio bidali ditugu 209/2006 Dekretua, 
osagarriak ebaluatu eta emateko prozedura erregularizatzen duena, 
aldatzeko (2.1.1 ekintza). 

b. Agentziako Adituen Batzordeak irizpide orokorrak gauzatzeko 
proposamena egingo du, eta Ebaluazio Batzordeei helarazi. 2010eko 
ekainaren 4an Adituen Batzordeak onestea aurreikusten dugu, eta 
Administrazio Kontseiluak ekainean berrestea, ondoren argitara 
dadin (2.1.1 ekintza). 

c. Agentziako Adituen Batzordeak proposamena egingo du 
ebaluazioaren protokoloa gauzatzeko, eta Ebaluazio Batzordeei 
helaraziko die. 2010eko ekainaren 4an Adituen Batzordeak onestea 
aurreikusten dugu (2.1.1 ekintza eta 2.1.2 ekintza). 

d. Agentziako langileek eta sistema informatikoek eskabide-inprimakia 
protokolo eta irizpide berrietara egokituko dute, gaur egungo 
dokumentuak laburtzearren (2.1.2 ekintza). 

e. Eskatzailearen gida egingo dugu, deskribatutako aldaketak kontuan 
hartuta (2.1.2 ekintza). 

f. EHUrekin hitzarmen bat negoziatuko dugu, EHUk agentziari eman 
diezazkion unibertsitateak egiazta ditzakeen eskatzaileen merituak, 
ahal den neurrian banakako egiaztagiriak kudeatzea saihesteko (2.1.2 
ekintza). 

g. Ebaluatzaileen bankua irekiko dugu Batzordeak arinago berritzeko 
eta, aldi berean, ebaluatzaileen kalitatea bermatzeko. 2010eko 
ekainean abian jartzea aurreikusten dugu (2.1.4 ekintza). 

 
Horrek guztiak prozedura aldatzeko aukera eman beharko du, 
arintasun eta zorroztasun handiagoa izan eta agentziaren irudi hobea 
eskaintze aldera (2.1.3 ekintza). 
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3. EHUko lan-kontratuko irakasle eta ikertzaileen ikerketa-seiurtekoak 

ebaluatzeko prozesua honela gauzatuko dugu:  
a. CNEAIrekin (Ikerketa Jarduera Ebaluatzeko Batzorde Nazionala) 

batera hitzarmen baten zirriborroa egingo dugu, ebaluazioaren 
enkargurako. Apirileko bigarren hamabostaldian aurreikusten dugu 
Administrazio Kontseiluan aurkeztea (2.1.1 ekintza). 

b. Behin hitzarmena onetsita, prozedura eta deialdiaren data jakitera 
emango ditugu EHUn (2.1.2 ekintza eta 2.1.3 ekintza). 

c. Hitzarmenarekin akordiorako deialdia egingo dugu 2010. urte 
amaieran (2.1.2 ekintza). 

 
Honek guztiak prozedura aldatzeko aukera eman beharko du, 
arintasun eta zorroztasun handiagoa izan eta agentziaren irudi hobea 
eskaintze aldera (2.1.3 ekintza). 

 
 
3. ARDATZA: TITULAZIOAK EBALUATZEA 
 
3.1 helburua. Titulazioak ebaluatu eta egiaztatzeko programak garatu eta hobetzea. 
 
Plan Estrategikoan aurreikusitako ekintzak 2010. urtean jarriko dira abian, baina 
ondorengo urteetan jarraipena izan behar dute, programak hobetzen jarraitzearren. 
 

1.  Honela gauzatuko dugu graduak, masterrak eta beste irakaskuntza batzuk 
ebaluatzeko programaren ebaluaketa-prozesua: 

a. Agentziako Adituen Batzordeak proposamena egingo du titulazioen 
ebaluazio-protokoloa gauzatzeko, eta bertan azalduko da ebaluatzaile 
profesionalak eta ikasleak izateko aukera (3.1.1 ekintza). 

b. Protokoloa aldatzeak prozedura aldatzea ere ekarriko du, eta 
irakaskuntza-mota guztiek (graduek, masterrek eta beste irakaskuntza 
motek) ebaluazio bikoitza izango dute. Lehenengo eta behin, 
ebaluatzaileen bankutik sortutako adituen panelekoak diren bi kidek 
ebaluatuko dute proposamen bakoitza; bigarren fase batean, txosten 
horiek batzorde bakar batek –Titulazioak Ebaluatzeko Batzordeak 
(TEB)– ebaluatuko ditu, eta bertan laburpen-txostena egingo du 
txostengile batek, ondoren TEBren osoko bilkuran onetsiko dena. 
Prozedura horren bidez orain artekoak baino berme handiagoa eskainiko 
duen prozesua ezarri nahi dugu, iraganean sortutako arazoak saihesteko 
(3.1.2 ekintza).  

c.  
d. Ebaluatzaileen bankua irekiko dugu, lehen ebaluazioa egingo duen 

adituen panela sortzea ahalbidetzeko. 2010eko ekainean abian jartzea 
aurreikusten dugu (3.1.4 ekintza). 
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Horrek guztiak prozedura aldatzeko aukera eman beharko du, arintasun eta 
zorroztasun handiagoa izan eta agentziaren irudi hobea eskainte aldera (7.3.1 
ekintza). 
 

 
4. ARDATZA: ERAKUNDEEN EBALUAZIOA 
 
4.1 helburua. Erakundeen ebaluazio-prozesuak etengabe hobetzeko neurriak eta 
protokoloak ezartzea. Audit, Docentia, programako kontratuak. 

 
Plan Estrategikoan aurreikusitako ekintzak 2010. urtean jarriko dira abian, baina 
ondorengo urteetan jarraipena izan behar dute, programak hobetzen jarraitzearren. 

 
1. Aurreko deialdiko AUDIT programan izandako emaitzak ebaluatu, hobeto 

gauzatzeko (4.1.1 ekintza eta 4.1.2 ekintza). 
2. Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateekin DOCENTIA programaren 

jarraipena egin (4.1.2 ekintza). 
3. Hurrengo kontratu-programarako protokolo bat egin, Hezkuntza Sailaren eta 

Euskal Unibertsitate Sistemaren artean kontratu-programa ondo bete ote den 
ebaluatzeko (4.1.2 ekintza). 

 
Horrek guztiak prozedura aldatzeko aukera eman beharko du, arintasun eta 
zorroztasun handiagoa izan eta agentziaren irudi hobea eskaintze aldera (4.1.3 
ekintza). 

 
 
 
Programa berriak 

 
 
3. ARDATZA: TITULAZIOAK EBALUATZEA 
 
3.2 helburua. Titulazioen jarraipena egiteko programa garatzea.  
 
 
Plan Estrategikoan aurreikusitako ekintzak 2010. urtean jarriko dira abian, baina 
ondorengo urteetan jarraipena izan behar dute, programak hobetzen jarraitzearren. 
 

1. Titulazioen jarraipena egiteko programaren diseinuan parte hartu (3.2.1 ekintza). 
2. Euskal Unibertsitate Sistemako titulazioen jarraipen protokoloa zehaztu, 

hitzartutako parametroei jarraiki (3.2.2 ekintza). 
3. Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateekin batera titulazioen jarraipena 

egiteko programa abian jarri (3.2.3 ekintza). 
 

 
4. ARDATZA: ERAKUNDEEN EBALUAZIOA 
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4.2 helburua. 2011-2014 Unibertsitate-planaren diseinuan parte hartzea. 

Ekintza hau 2010eko amaieran edo 2011ko hasieran amaituko dela aurreikusten dugu, 
Sailaren eskakizunen arabera.  
 
1. Proposamenak egin Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren eskakizunak 
asetzeko (4.2.1 ekintza). 
 
 
4.3 helburua. Erakundeen ebaluaziorako eta aurrera begirako ebaluaziorako programa 
berriak garatzea, era horretan hobekuntza sustatu eta barne-kudeaketa sistemak 
egiaztatzeko (bai unibertsitateenak, bai goi-mailako hezkuntzako erakundeenak, bai 
horiek eskaintzen dituzten zerbitzuenak). 
 

1. Erakundeen ebaluaziorako balioko duten programa berriak proposatu, hobetzeko 
proposamenak eskaini eta haien jarduera ona finkatzeko (4.3.1 ekintza). 

 
 

5. ARDATZA: IKERKETA EBALUATZEA 

 

5.1 helburua. Ikerketa ebaluatuko duen programa berria garatzea, agentzia 
ebaluazioaren erreferente izan dadin Euskal Autonomia Erkidegoan. 

 
1. Gobernuarekin eta unibertsitateekin gogoeta sustatu, agentzia ikerketa-

programen ebaluazioaren erreferente bihurtzeko aukerari buruz (bai gobernuaren 
ikerketa-programena, bai Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateena) (5.1.1 
ekintza eta 5.1.2 ekintza). 

2. Agentziako Aditu Batzordearen baitan gogoeta egin, agentzia ikerketa-
programen ebaluazioaren erreferente bihurtzeko aukerari buruz (bai gobernuaren 
ikerketa-programena, bai Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateena) (5.1.1 
ekintza eta 5.1.2 ekintza). 
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4) BARNE-ANTOLAKETA 
 
 
Hauxe da 2010. urtean garapen handia izango duen ataletako bat (1. ARDATZA). 
Aurreko urteetan egoera eskasetik abiatu ginen; honela laburbil daiteke: 
 

• Giza baliabideen politika desegokia. 
• Barne-kontrolerako eta arrisku-kontrolerako sistema baten zehaztapen falta. 
• Kudeaketa-prozeduren zehaztapen falta. 

 
Barne-antolaketa egoki baten faltan eta helburu argi eta irisgarriak lortzeko bideratuta 
dagoen talde baten faltan, ezinezkoa da agentziak eman behar duen eta gizarteak espero 
duen zerbitzua eskaintzea. 
 
Atal hau hainbat jardueratan banatzen da; jarduera batzuk aurten hasiko dira, nahiz eta 
beste batzuk hurrengo urteetan amaituko diren. 
 
 
1. ARDATZA. ANTOLAKETA, KALITATEA, BARNE-KONTROLA ETA GOBERNU 
ARDURATSUA.  
 
1. ardatzean proposatutako ekintzak modu berezian garatuko dira 2010ean. Izan ere, 
hutsune nabarmenak antzeman dira alderdi horietan, eta ondo funtzionatzea oinarrizkoa 
da gainerako jarduerak eta programak modu egokian garatzeko.  
 

1.1 helburua. Agentziari beharrezko giza baliabideak eta baliabide materialak ematea, 
helburuak modu eraginkorrean lor ditzan. 
 
1. Giza baliabideak. Jendearen motibazioak Agentziaren garapena sustatzen eta eragiten 
du. Agentzia ezin hobeto prestatutako langile gaztez eta dinamikoz osatuta dago. 
Agentziako langileen garapen profesionala lortzeko beharrezkoa da, lehenik eta behin, 
langileek Agentziarekin bat eginda begiztatzea haien etorkizun profesionala; horregatik 
egin genituen ekintza garrantzitsuak 2009. urtean: 
 

a) Oinarriak prestatu langileak 2010. urtean sendotzeko (1.1.1 ekintza). 
b) Lan- eta lanaldi-hitzarmenaren proposamena prestatu (1.1.2 ekintza).  
c)  
d) Prestakuntza-plan bat egiteko oinarriak prestatu (1.1.3 ekintza eta 7.2.1 ekintza).  
e)  
f) Presentzia kontrolatzeko tresna informatikoa eskuratu (1.1.5 ekintza eta 1.2.2 

ekintza). 
 
2010. urterako honako helburu hauek ditugu: 
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a) Langileak egonkortzea, aldi baterako kontratuak kontratu finko bihurtuta (1.1.1 
ekintza). 

b) Lan-hitzarmena onetsi eta garatzea (1.1.2 ekintza). 
c) Presentzia kontrolatzeko tresna baliatzea (1.2.2 ekintza). 
d) Prestakuntza-plana garatzea (1.1.3 ekintza eta 7.2.1 ekintza). Ikastaroak 

aurreikusten ditugu honako honi buruz: 
 

• Euskal Unibertsitate Sistema: unibertsitateen funtzionamendua. 
• Prozedura administratiboa: prozedura administratiboaren oinarriak eta 

atalak.  
• Kalitatea ebaluatu, egiaztatu eta bermatu. Uneko programak: Docentia, 

Verifica, Audit, lan-kontratuko irakasle eta ikertzaileak egiaztatu.  
•  
• Kudeaketa: kontratazioa, tresna informatikoak (Excel aurreratua, etab.), 

agirien kudeaketa, eta abar. 
• Kalitatearen kudeaketa: kalitatea kudeatzeko arauak eta sistemak. 

 
 
2. Baliabide materialak eta prozesuak. Programak dagokien epeetan ondo gauzatzeko 
gakoetako bat da, alde batetik, informazioa egoki kudeatzea bai barne-ikuspegitik, bai 
kanpo-ikuspegitik eta, bestetik, tresnak, prozesuak eta azpiegiturak hobetzea; 
laburbilduz, barne-kontrola hobetzea.  
 2009ko azken hiruhilekoan jarduera-arlo hori indartu dugu, honelako ekintzen bidez: 
 

a) Auditoretza informatikoa, informazioaren segurtasunaren ikuspuntutik instalazio 
teknikoak eta softwarea ebaluatzeko (1.2.2 ekintza eta 1.2.3 ekintza). 

b) Sistema informatikoa eta sarea mantentzeko zerbitzua kontratatu (1.1.6 ekintza 
eta 1.2.3 ekintza). 

c) Segurtasun informatikoarekin zerikusia duen hardwarea eta softwarea eskuratu 
(1.1.5 ekintza eta 1.2.3 ekintza). 

d) Agiriak kudeatzen aditua den pertsona bat kontratatu, beste ekitaldietako 
dokumentazioa artxibatze-irizpide normalizatuak erabiliz artxibatzeko (1.2.1 
ekintza eta 1.2.2 ekintza). 

e) Fitxategiak gaurkotu eta datuak babesteko legeari egokitu (1.2.3 ekintza). 
f) Kontabilitate analitikoa sortu (1.2.2 ekintza). 
g) Eskaeren edota erosketen kontrola ezarri (1.2.2 ekintza). 
h) Proiektuak kudeatzeko sistema ezarri (1.2.2 ekintza). 
i) Inbentarioak kontrolatzeko sistema ezarri (1.1.4 ekintza eta 1.2.2 ekintza). 
 

 
2010. urterako honako helburu hauek ditugu: 
 

a) Komunikazio- eta informatika-sistemen segurtasuna hobetzea (2009ko amaieran 
kontratatutako ekintzak hedatzea: bisitarientzako WIFIa, Firewall, etab.)  

b)  (1.1.4 ekintza, 1.1.5 ekintza eta 1.2.3 ekintza). 
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c) Urruneko kudeaketarako eta sarbiderako sistema ezartzea, une zehatzetan 
urrutiko lana errazteko, baita zerbitzuaren beharrengatik ere (1.1.5 ekintza eta 
1.2.3 ekintza).  

d) Web-orrialdea gaurkotu eta hobetzea, programei dagokienez (ikus 2. atala – 
Zeharkako jarduerak edo izaera orokorreko jarduerak; eta 3. atala – Programak 
eta prozesuak). 

e) Ebaluatzaileen datu-basea garatzea (ikus 3. atala – Programak eta prozesuak). 
f) Espedienteak kudeatzeko datu-base lekukotua garatzea (1.1.4 ekintza, 1.2.1 

ekintza eta 1.2.2 ekintza). 
g) Aplikazioak hobetu eta gaurkotzea (ikus 3. atala – Programak eta prozesuak). 
h) Agentziaren segurtasun-dokumentua egitea (1.1.4 ekintza eta 1.4.4 ekintza). 
i) Lokal berriak eskatzea (1.1.5 ekintza). 
j) Kontratazio publikoaren kudeaketari buruzko prestakuntza (1.1.3 ekintza eta 

7.2.1 ekintza). 
k) Proiektuei dagozkien orduak kontrolatzeko orria edo fitxa garatzea (1.2.2 

ekintza). 
l) Zeharkako kostuak kalkulatzeko irizpideak eta moduak ezartzea (egozpen 

formula), era horretan proiektu bakoitzaren gastu osoa zehazteko (1.2.2 ekintza). 
 
 
 
1.2 helburua. Kalitatea kudeatzeko sistema ezartzea, ISO 9001:2008 arauan oinarrituta. 
 
Kalitatea kudeatzeko sistema egokia ezartzea beharrezkoa da etengabe hobetzeko, 
barrutik zein kanpotik aintzat har gaitzaten eta Europako estandarrak lortzeko 
egiaztapen- eta ebaluazio-prozesuetako jarduera onei dagokienez. 
 
2009ko azken hiruhilekoan, zuzendaritza berria lanean hastearekin batera, lehen 
urratsak eman ditugu sistema hori ezartzeko. Zentzu horretan: 
 

a) Kalitate Batzordea sortu dugu (1.3.2 ekintza). 
b) Kudeaketa Batzordea sortu dugu (1.3.2 ekintza). 
c) Kalitate Batzordeko kideek prestakuntza-ikastaroak egin dituzte, bai mapa 

estrategikoei buruz, bai aginte-taulei buruz, baita prozesuen kudeaketari buruz 
ere (1.3.1 ekintza). 

 
2010. urterako honako helburu hauek ditugu: 
 
 
a) Prestakuntzarekin jarraitzea, baina arreta handiagoa jarrita ISO 9001:2008 arauan eta 
harekin zerikusia duten arauetan (1.3.1 ekintza).  
 
b) Programei dagozkien prozesurik nagusienak zehazten eta dokumentatzen hastea 
(1.3.3 ekintza eta 1.3.4 ekintza). 
c) Agentziaren kalitatearen gida egiten hastea (1.3.4 ekintza). 
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d) Dokumentazioaren kudeaketa hobetzea, artxibatzearen ikuspuntutik (1.2.1 ekintza eta 
1.2.2 ekintza). 
 
Hori guztia ziurtagiria zentzuzko epean lortzeko helburuarekin eta plangintza 
estrategikoaren etorkizunarekin lotuta, kontuan hartuta giza baliabideen mugak eta 
aurrekontuen egoera.  
 
 
1.3 helburua. Arriskuen kudeaketarako eta barne-kontrolerako funtzioa ezartzea, 
jarraibideek eta gidak diotena beteta (Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Herri 
Administrazio Sailak egindako gida). 
    
Sektore publikoak duen egitura gero eta konplexuagoaren aurrean, Eusko Jaurlaritzak 
barne-kontrolaren eta arriskuen kudeaketaren alde egin du, baita horiek enpresetan 
apurka-apurka ezartzearen alde ere. Izan ere, gobernu arduratsuaren ezaugarriak dira, 
eta erantzukizun zibil korporatiboaren jarduerak ere bai, eta gizarteak gero eta gehiago 
eskatzen ditu. 
 
Horrela, 2009ko amaieran gobernuak bi gida onetsi zituen, honako helburu honekin: 
 

• Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko erakunde, elkarte eta 
fundazioetan barne-kontrolerako funtzioa ezarri eta garatzeko gida.  

• Gobernu arduratsuaren gida Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko 
erakunde, elkarte eta fundazioentzat. 

 
Gobernuak 2010eko abenduaren 31ra arteko epea eman du bi gida horietan agertzen 
dena betetzeko.  
 
Agentzia 2009. urtean hasi zen gomendioak betetzen: 

a) Horrela, Administrazio Kontseiluari jakinarazi zitzaion barne-
kontrolerako eta arriskuen kudeaketarako funtzioaren sorrera (1.2.2 
ekintza eta 1.4.1 ekintza).  

b) Ondoren, proiektuaren arduradun bat izendatu genuen argitalpen-
faserako eta funtzioaren arduradun bat kontrolatzeko eta jarraipena 
egiteko behar bezala ezarrita dagoenerako (1.2.2 ekintza eta 1.4.1 
ekintza). 

c) Gobernu arduratsuaren gida garatzen eta aztertzen hasi ginen (1.5.3 
ekintza eta 1.5.4 ekintza). 

 
2010. urterako honako helburu hauek ditugu: 
 

a) Barne-kontrolerako funtzioaren gida hedatzen hasiko gara, prozesuen eta 
arriskuen mapak eta ezarpenerako plan zuzentzailea prestatzearekin batera (1.4.2 
ekintza eta 1.4.3 ekintza). 

b) Gobernu arduratsuaren gidako ekintzak eta gomendioak aztertuko ditugu, 
gehienak agentziari egokitzeko; kontuan hartuko ditugu neurria, aurrekontuen 
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eta legeen mugak eta agentziaren jarduera-eremuko zerbitzuak eta sektorea 
(1.5.3 ekintza eta 1.5.4 ekintza).  
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5) KUDEAKETA-PLANAREN JARRAIPENA EGITEKO AGINTE-TAULA 
 
 
UNE 66175:2003 arauaren (adierazleen sistemak ezartzeko gida) gomendioak 
erreferentziatzat hartuta egina dago. 
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1. ARDATZA: Antolaketa, kalitatea, barne-kontrola eta gobernu arduratsua 
HELBURUAK ADIERAZLEAK NEURKETA EKINTZAK 

1.1. 

Kontratuen bilakaera: kontratu finkoen kopurua 
Lan-hitzarmenaren erabilgarritasuna 
Prestakuntza-plana egin eta haren erabilgarritasuna 
Baliabideak aztertu eta haien erabilgarritasuna eta 
gorabeheren tipologia 
Erabiltzaileen gorabehera informatikoen tasa 

Kontratu finkoen %100 
Lan-hitzarmena onetsi eta erregistratu 
Prestakuntza-plana abian jarri: 5 ikastaro 
 
Inbentarioa urtean behin egin, adostasun ezaren tasa: %0 
Mantentze-kontratua sinatzen denetik, gorabehera informatikoak 
%10 murriztu 

1.1.1., 1.1.2., 1.1.3,  
1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. 

1.2. 

Dokumentazioa ordenatu eta haren erabilgarritasuna 
Segurtasun-erasoen bilakaera, gorabeheren tipologia 
aztertu 
Erabakiak hartzeko kudeaketa-informazioaren 
erabilgarritasuna 

Lokalizatu gabeko dokumentuak: 5etik behera 
Suebakiaren performantzia. Urrakortasuna: 0 
 
Barne-kontrolerako eta kudeaketarako bost prozesu ezarri eta hobetu 
 

1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. 

1.3. 

Kalitate Batzordea sortu 
Prozesuak zerrendatu, aztertu eta deskribatu 
ISOri buruzko ikastaro eta mintegien kopurua 

Kalitate Batzordearen bilera-kopurua: 12tik gora 
Kalitate Batzordearen bilera-kopurua: 6tik gora 
Dokumentatutako eta berrikusitako prozesuen kopurua: 3tik gora 
Gida-kopurua: 1 
Ikastaro-kopurua: 1 

1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 
1.3.4. 

1.4. 
Ekintza-planaren erabilgarritasuna 
Egindako arrisku-mapen kopurua 

Ekintza-plana onetsi 
Arrisku-mapen kopurua: 3 

1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 
1.4.4. 

1.5. 
Interneteko informazioaren erabilgarritasuna 
Kontseiluari dokumentuetako informazioa bidaltzeko epea 

Interneteko informazioaren tipologia: Kontabilitate-informazioa, 
deialdiak eta berriak 
Dokumentazioa 10 eguneko epean bidali 

1.5.1., 1.5.2, 1.5.3., 
1.5.4. 
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2. ARDATZA: Irakasleak ebaluatu eta egiaztatzea 
HELBURUAK ADIERAZLEAK NEURKETA EKINTZAK 

2.1. 

Araudia aldatu 
Prozesuak aldatu 
Erabiltzaileei emandako informazioaren erabilgarritasuna 
areagotu 
Prozesuak kudeatzeko eta ebazteko epeak erraztu eta 
murriztu 
Ebaluatzaileen kudeaketa-epea eta hobekuntza 
 

EGIAZTAPENA: 192/2007 eta 149/2008 Dekretuak eta ebaluaziorako 
irizpideak aldatu 
OSAGARRIAK: 209/2006 Dekretua eta ebaluaziorako irizpideak aldatu 
SEIURTEKOAK: CNEAIrekin hitzarmena sinatu 
Web-orrialdea birmoldatu: erabilerraztasuna 
Eskabide telematikoak ezarri 
 
Egiaztatze epea eta gastua %10 murriztu 
Ebaluatzaileen bankurako aplikazio informatikoa garatu 
Ebaluatzaileak erregistratzeko bankua ireki 
Ebaluazio Batzordeak sortzeko epea %10 murriztu 

2.1.1., 
2.1.2.,  
2.1.3,   
2.1.4. 

 
 
3. ARDATZA: Titulazioak ebaluatzea 
HELBURUAK ADIERAZLEAK NEURKETA EKINTZAK 

3.1. 

Araudiaren funtzionamendua ebaluatu 
Prozesuak aldatu 
Ebaluatzaileen kudeaketa epea eta hobekuntza 

Araudiaren emaitzak balioesteko dokumentua egin 
Ebaluazio-protokoloa aldatu 
Irakaskuntzen ebaluazioa bateratu, adituen panel batek lagundutako titulazioak 
ebaluatzeko batzorde batean 
Ebaluatzaileen bankurako aplikazio informatikoa garatu 
Ebaluatzaileak erregistratzeko bankua ireki 
Ebaluazio Batzordeak sortzeko epea %10 murriztu 
 

3.1.1., 3.1.2., 
3.1.4. 

3.2. 

Jarraipena egiteko oinarrizko dokumentua 
Jarraipena egiteko dokumentua 
Jarraipena egiten hasi 

Titulazioen jarraipena zehazteko dokumentu komuna egin 
Euskal Unibertsitate Sistemako titulazioen jarraipena egiteko protokoloa egin 
Gutxienez 2 gradu-tituluren eta 2 master-tituluren jarraipen-txostena egin 
unibertsitate bakoitzean. 

3.2.1., 3.2.2., 
3.2.3. 
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4. ARDATZA: Erakundeen ebaluazioa 
HELBURUAK ADIERAZLEAK NEURKETA EKINTZA

K 

4.1. 

Araudiaren funtzionamendua ebaluatu eta aztertu  
Prozesuak ebaluatu eta aztertu 
Erabiltzaileei informazio gehiago eskaini 

Araudiaren emaitzak balioetsiko dituen dokumentua egin. 
Protokoloak eta prozedurak balioetsiko dituen dokumentua egin 
Web-orrialdeko informazioa hobetu 
Programa hauek unibertsitateetan aurkeztu eta zabaltzeko ekimenetan 
agentziak parte hartzea: 2 ekimen  

4.1.1., 
4.1.2.,  
4.1.3. 

4.2. 
Unibertsitate-plana betetzeari buruzko jarraipen-protokoloa 
proposatu 

Unibertsitate-planeko protokoloarentzat eta jarraipen-adierazleentzat 
proposamena egin 

4.2.1. 

4.3. 
Erakundeen ebaluaziorako programa berriak proposatu Txostena egin erakundeen ebaluaziorako eta aurrera begirako 

ebaluaziorako programa berriei zuzenduta dauden proposamenekin 
4.3.1. 

 
 
5. ARDATZA: Ikerketa ebaluatzea 
HELBURUAK ADIERAZLEAK NEURKETA EKINTZA

K 

5.1. 
Ikerketa ebaluatzeko programen egoera aztertu Interesatutako aldeekin kontu honi buruzko gogoetari ekin 

Erreferentziazko agentzien egoerari buruzko lehen dokumentu bat egin 
5.1.1. 

 
 
6. ARDATZA: Europako konbergentzia 
HELBURUAK ADIERAZLEAK NEURKETA EKINTZAK 

6.1. 

Agentziaren araudia aldatu Agentziaren estatutuak aldatu 
Ebaluatzaileak hautatzeko kodea egin 
Agentziaren etika-kodea egokitu  
Ebaluatzaileek sinatzen dituzten interes-gatazkei buruzko dokumentuak egokitu 
Ebaluazio-protokoloak arau-aldaketa berrietara egokitu 

6.1.1., 6.1.2. 

6.2. 
Integrazio prozesua ireki Eskabidea prestatu 

Agentziaren autoinformea prestatzen hasi 
6.2.1. 

 
 
7. ARDATZA: Garapen korporatiboa 
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HELBURUAK ADIERAZLEAK NEURKETA EKINTZAK 

7.1. 
REACUren bilera eta proiektu 
komunetan parte hartu 

Bileren %100ean parte hartu 
Proposatutako proiektuen %100ean parte hartu 

7.1.1., 7.1.2., 
7.1.3. 

7.2. Prestakuntza-plana Edukiak, irakasleak eta datak zehaztuko dituen prestakuntza-plana egin 7.2.1. 

7.3. 

Web-orria itxuraldatu 
Komunikazio-plan bat diseinatu 

Web-orriaren diseinu berria egin, ebaluazio-programei eta agentziaren funtzionamenduari 
buruzko informazio gehiago –eta argiagoa– emateko 
Dokumentu bat egin, agentziaren barruko eta kanpoko komunikaziorako ardatz estrategikoei 
buruz 

7.3.1., 7.3.2. 
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