I. Eranskina. Unibasq agentziako ebaluatzaileak hautatzeko baldintzak
Oro har, honako irizpide hauek ezarriko dira batzorde-ebaluatzaile edo aholkulari profiletan:
-

Irakasleak
Espainiako izangaiek baldintza minimo bezala modu positiboan ebaluatutako gutxienez bi
ikerketaldi (seiurteko) izan behar dituzte, edo horren baliokideak. Ebaluazio-batzordeko
presidentea izateko, beharrezkoa izango da hiru ikerketaldi edukitzea eta unibertsitateko
katedradun izatea. Kontuan hartuko da ikerketaldien (seiurtekoen) eta irakastaldien
(irakaskuntzan esperientzia, DOCENTIA programaren barruan tarte positiboa izatea onera
balioetsiko da) arteko erlazio orekatua izatea, eta, titulazioen ebaluazioaren kasuan, beharrezkoa
izango da irakaskuntzan hamabost urteko esperientzia izatea eta erakunde kudeaketako
karguetan esperientzia izatea onera balioetsiko da
Erakunde ebaluazio batzordearen kasuan, kontuan hartuko da kalitatearekin erlazionatutako
gaietan esperientzia izatea.
Eta ikerketa-batzorde batetan parte hartzeko gutxienez modu positiboan ebaluatutako hiru
ikerketaldi (seiurteko) izan behar dira, edo horren baliokideak.
Era positiboan balioetsiko da esperientzia izatea unibertsitate-tituluen diseinuan, kudeaketan eta
ebaluazioan, irakasleak egiaztatzeko ebaluazioan, goi-mailako hezkuntzaren kalitateari lotutako
beste jarduera batzuetan eta goi-mailako kudeaketa akademikoan.
Atzerriko irakasleen kasuan, kontuan hartu beharreko merituak Espainiako irakasleei
eskatutakoen baliokideak eta gaztelania ongi jakitea izango dira.
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-

Profesionalak
Dagokion enplegu-alorrean gutxienez hamar urteko ibilbidea izango dute. Modu positiboan
balioetsiko da ebaluazio-prozesuetan eta goi-mailako hezkuntzan kalitatea bermatzeari
dagokionez izandako esperientzia.

Berrikuntza teknologiko handiko eremuetan edo espezializazio handiko irakaskuntza berrien
ebaluazioan –graduondoko ikasketetan bereziki–, dagokion eremuan arlo horretan eskuratutako
jakintzak aplikatzea eskatzen duen jarduera bat garatzen duten profesionalen izendapena hartu
ahal izango da kontuan. Aditu horrek gutxienez bi urteko lanbide-esperientzia izan beharko du
adierazitako lanpostuan.

-

Ikasleak

Ebaluazioaren xede den jakintza-alorreko doktorego-titulu batean, master batean edo graduko
titulu baten azken bi urteetan matrikulatuta egon beharko dute. Prestakuntza, eta ahal bada,
esperientzia izango dute irakaskuntzak ebaluatzeko eta kalitatea ziurtatzeko prozesuetan. Era
positiboan balioetsiko da legez eratutako ikasleen elkarteen ordezkari gisa parte hartu izana,
baita egiten ari diren edo egin dituzten ikasketei dagozkien tituluen kalitate-batzordeetan parte
hartu izana ere.
Ebaluatzen duten titulua ematen duen unibertsitateaz bestelako unibertsitate batekoak izan
beharko dute.
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