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I. ERANSKINA: DOKTORETZA PROGRAMAREN 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. 

 

 

EGIAZTATU BEHARREKO PUNTUAK 

WEB ORRIAN 

ARGITARATUTAKO 

INFORMAZIOA ETA 

MEMORIARENA BAT 

AL DATOZ? 

OHARRAK  

 BAI EZ  
EZ 

DAGOKIO 
BAI EZ 

EZ 

DAGOKIO 
 

Hitzarmena duten unibertsitate eta erakunde 
parte-hartzaileak aipatzen dira? 

  --     

Eskainitako plaza kopurua agertzen da?   --     

Matrikulazio prozedura era argi batean azalduta 
dago ikaslearentzat? 

       

Titulaziorako sarbide profilak agertzen dira?   --     

Onarpena baloratzeko arauak eta irizpideak 
argitaratuta daude? 

  --     

Doktoretza egiteko bekak eta laguntza jasotzeko 
informazioa argitaratuta dago? 
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EGIAZTATU BEHARREKO PUNTUAK 

WEB ORRIAN 

ARGITARATUTAKO 

INFORMAZIOA ETA 

MEMORIARENA BAT 

AL DATOZ? 

OHARRAK  

 BAI EZ  
EZ 

DAGOKIO 
BAI EZ 

EZ 

DAGOKIO 
 

Titulazioaren web orriaren ingelesezko bertsioa 
dago? 

       

Baliabide materialei buruzko informazioa dago 
(ikasgelak, laborategiak, liburutegia, etab.)? 

  -- -- -- --  

Tituluaren adierazle nagusiei buruzko 
informazioa erraz eskura daiteke? 

  --     

Sortutako tesiei buruzko informaziorik badago?   --     

Baldin eta baleude, formakuntzako aktibitateak 
ikusgai daude? 

       

Ikasleek eskuratu behar dituzten gaitasunei 
buruzko informazioa azaltzen da? 

  -- -- -- --  

Ikastaroa zein hizkuntzan ematen den azaltzen 
da? 

  -- -- -- --  

Egiaztapen memorian formakuntza osagarriak 
emateko aukera jasotzen bada, informazio hau 
argitaratuta dago? 

 
 -- -- -- -- 

 

Tesiaren Zuzendaria eta Tutorea izendatzeko 
prozedurari buruzko argitaratutako informazioa 
egokia eta nahikoa da? 

 
 -- -- -- -- 

 

Doktoretzaren aurkezpenari eta irakurketari 
buruzko araudia eskuragarri dago? 

  -- -- -- --  

Mugikortasun aukerei buruzko informazioa 
azaltzen da? 

  --     

Tesiak zuzentzeko dauden irakasleak aipatzen 
dira? 

  --     

Ikerketa taldeak adierazten dira?   --     

Programaren ikerketa ildoak ikusgai daude?   -- -- -- --  

Irakasleen curriculumak argitaratuta daude?   --     

Nazioarteko adituen partaidetza argitara ematen 
da? 

  -- -- -- --  

Doktoregaien gogobetetze mailari buruzko 
informazioa azaltzen da? 

  -- -- -- --  

Egresatuen laneratzearen inguruko informazioa 
argitaratuta dago? 

  --     

Ba al dago tituluaren web orrian Kalitate 
Bermerako Sistemara bideratzen duen estekarik? 

  --     

Ba al dago kexa, iradokizun edo erreklamazio 
sistemara bidaltzen zaituen esteka bat? 

  -- -- -- --  
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EGIAZTATU BEHARREKO PUNTUAK 

WEB ORRIAN 

ARGITARATUTAKO 

INFORMAZIOA ETA 

MEMORIARENA BAT 

AL DATOZ? 

OHARRAK  

 BAI EZ  
EZ 

DAGOKIO 
BAI EZ 

EZ 

DAGOKIO 
 

Balorazio orokorra: 

………………………………… 

Indarguneak. Aurkitutako praktika onak.  

………………………………… 

Hobetzeko arloak: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Derrigorrez hobetu behar diren arloak: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Hobekuntzarako gomendioak: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 


