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UNIBASQ EUSKAL UNIBERTSITATE SISTEMAREN KALITATE AGENTZIAREN 
AHOLKU BATZORDEAREN OHIKO BILERAREN AKTA. 
 
2014ko urriaren 1eko 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, Estibaliz Amorrortu 
andrea, Aintzane Asumendi andrea, Perla Cohen andrea, Eneritz Garro andrea, Jörn 
Grunewald jauna, Alfonso Hernández jauna, Félix Pérez jauna, Néstor Torres jauna eta 
Jean-Michel Uhaldeborde jauna. 
 
Ezin etorria adierazi du Paz Francés andreak. 
 
Unibasqen aldetik José Manuel Valle (zuzendariaren ondokoa), Tamara Cantabrana 
(ebaluazio-teknikaria) eta Idoia Collado (ebaluazio-teknikaria) bertaratu dira. 
 
 
Gai-zerrenda 
 
1.- 2014ko ekainaren 10eko aurreko bilkuraren akta irakurri eta, hala badagokio, onartzea.  
 
2.- Zuzendariaren txostena. 
 
3.- Tituluen egiaztapena berritzeko autoebaluazio-gida. UPV/EHUk planteatutako 
kontsultei erantzutea. 
 
4.- Titulazioak egiaztatzeko batzordeak. 
 
5.- UPV/EHUko irakasleen osagarrien protokoloa eta balioespen-irizpideak. 
 
6.- Hainbat gai. 
 
7.- Galde-eskeak. 
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1.- 2014ko ekainaren 10eko aurreko bilkuraren akta irakurri eta, hala badagokio, 
onartzea. 
 
 Aho batez onartu da akta.  
 
2.- Zuzendariaren txostena. 
 
Zuzendariak ENQAn sartzeko behin betiko jakinarazpenaren berri eman du, eta onarpen-
gutuna eta Agentziak egiten dituen hamabost gomendioak biltzen dituen dokumentua 
eman da. Horri dagokionez, zuzendariak Aholku Batzordearen laguntza eskatu du 
hurrengo bileretan aipatutako 15 gomendioak eta irizpide berriak ondo betetzeko eman 
beharreko pausuak argitzeko. 
 
 
3.- Tituluen egiaztapena berritzeko autoebaluazio-gida. UPV/EHUk planteatutako 
kontsultei erantzutea. 
 
Adierazten da UPV/EHUko 44 master aurkeztu direla eta aurkezteke daudela UPV/EHUko 
7 master, Deustuko Unibertsitateko 13 eta Mondragon Unibertsitateko 2. 
 
Aholku Batzordeak onartu zuen dokumentazioa zenbait puntutan Gironan egindako 
REACUren (Unibertsitateen Kalitaterako Agentzien Espainiako Sarea) bileran 
adostutakoari egokitu zaio. 
 
UPV/EHUko tituluek ebaluazio-xede den titulazioan berariaz irakasten duten irakasleak 
aurkeztu beharko dituzte, jakintza-arloen arabera bananduta.  
 
Azkenik, prozesu-amaierako meta-ebaluazioa egiteaz gain, azterlan bat egitea proposatu 
da, hain zuzen ere adierazle baliagarrienak zein diren jakiteko eta zein adierazle kendu 
edo aldatu behar diren jakiteko. Hori guztia panelen presidenteekin lankidetzan. 
 
4.- Titulazioak egiaztatzeko batzordeak. 
 
Batzordeak osatzeko prozesuan aurrera egin da, baina oraindik zenbait izen falta dira; 
izen horiek Aholku Batzordean adostuko dira hurrengo bilera baino lehen. Bilera horretan 
aurkeztuko dira batzordeen behin betiko osaerak. 
 
5.- UPV/EHUko irakasleen osagarrien protokoloa eta balioespen-irizpideak. 
 
Zuzendariak programaren errepasoa egin du, Agentziaren hasieratik abiatuta.  

 
Gaiaren konplexutasuna eta jorratu beharreko dokumentazioaren (Paz Francések posta 
elektronikoz bidalitakoa barne) dentsitatea kontuan izanik, dokumentazioa jorratzea 
proposatu da eta aldiz, erabakiak hurrengo bileran hartzea. 
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6.- Hainbat gai. 
 
Batzordeak nabarmendu nahi izan du ENQAn sartzearen lorpena, Agentziaren lan egiteko 
moduaren onespentzat hartu behar delako. Talde osoak egindako lana eta epe laburrean 
eman den jauzia aintzat hartu beharra dago.  
 
7.- Galde-eskeak. 
 
Ez dira egin. 
 
 
Hurrengo bilera 2014ko azaroaren 7rako programatu da. 
 
 
Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, bilera amaitutzat eman da 15:00etan. 
 
 
        
        


