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UNIBASQ EUSKAL UNIBERTSITATE SISTEMAREN KALITATE AGENTZIAREN 
AHOLKU BATZORDEAREN OHIKO BILERAREN AKTAREN LABURPENA. 
 
 
2014ko abenduaren 12ko 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 dutenak: 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 azaroaren 7ko aurreko bilkuraren akta irakurri eta, hala badagokio, onartzea.  
2.- Zuzendariaren txostena. 
3.- UPV/EHUko irakasleen osagarriak balioesteko protokoloa eta irizpideak. 
4.- Titulazioen egiaztapena. Adierazleak ezabatzea. 
5.- Irakasle eta ikertzaileak egiaztatzeko eta osagarriak egiaztatzeko ebaluazio-
batzordeak. 
6. -Galde-eskeak. 
 
 
1.- 2014ko azaroaren 7ko aurreko bilkuraren akta irakurri eta, hala badagokio, 
onartzea. 
 
Aho batez onartu da akta. 
 
2.- Zuzendariaren txostena. 
 
Unibasq-en jarduerari buruzko hainbat gairen berri eman du zuzendariak: 
 

 Osagarrien programaren egoera. 

 Azken Gobernu Kontseiluan, kargua uzteko asmoa adierazi zuen zuzendariak, 
ezarritako helburuak lortzeko hartu zuen konpromisoa beteta dagoelako: ENQAn 
eta EQARen sartzea. Gainera, kargua uzten duten Aholku Batzordeko kideak berriz 
izendatzeko posibilitateari buruz Eusko Jaurlaritzak egindako txosten juridiko bat 
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aztertu zen. Bi kide lehendik berritu zirenez, hiru geratzen ziren berritzeko: ikaslea, 
nazioarteko kideetako bat eta Euskal Unibertsitate Sistematik kanpoko kideetako 
bat. Azken batean, honako hauek uzten dute kargua: Paz Francések, Perla 
Cohenek eta Néstor Torresek. Batzordeak benetan eskertzen du hiru kide horiek 
egindako lana batzordean lanean aritu diren denboran. Era berean, zuzendariak 
animatu egin ditu beste postu batzuetatik ere Agentziarekin elkarlanean jarrai 
dezaten. 

 
 
3.- UPV/EHUko irakasleen osagarriak balioesteko protokoloa eta irizpideak. 
 
Alfonso Hernándezek labur azaldu du zer pauso eman dituen protokoloa eta irizpideak 
garatzeko batzordeak, honako hauek osatutakoak: Alfonso Hernándezek, Aintzane 
Asumendik, Paz Francések, Unibasq-eko zuzendariak eta Unibasq-eko langile teknikoek, 
betiere Néstor Torresen eta Félix Pérezen laguntzarekin. 
 
Aholku Batzordearen azpibatzordeak proposatutako aldaketak aztertu, eztabaidatu eta 
egokitu dira, eta onartu egin dira. Agentziaren zerbitzuek idazkuntza berria emandakoan 
eta Aholku Batzordearen kide bakoitzak berrikusitakoan, behin betiko onartuko dira. 
 
4.- Titulazioen egiaztapena. Adierazleak ezabatzea. 
 
Graduko lehen kurtsoan irakaskuntza-lanetan ari diren irakasleen profilaren erreferentziari 
buruz eztabaidatu eta erreferentzia hori egiaztapena berritzeko dokumentaziotik 
ezabatzea onartu da. 
 
5.- Irakasle eta ikertzaileak egiaztatzeko eta osagarriak egiaztatzeko ebaluazio-
batzordeak. 
 
Irakasle eta ikertzaileak egiaztatzeko eta osagarriak egiaztatzeko batzordeak eratzeko 
ebaluatzaileen proposamenak onartu dira.  
 
6. -Galde-eskeak. 
 
Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, bilkura amaitutzat eman da 14:45ean. 
 
 
 
 
 
 
 
 


