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1. SARRERA 
 

 

2014ko urteko kudeaketa-plana (UKP-2014) Unibasqeko Gobernu Kontseiluak onartu zuen 
2014/01/23ko bileran eta planaren helburua honako hau da: Unibasqen 2013-2016 aldirako Plan 
Estrategikoan (Gobernu Kontseiluak onartu zuen 2013/02/28an) ezarritakoa betetzeko 2014an 
Unibasqek garatu beharreko ekintzak definitu eta zehaztea. 
 
UKP-2014 planak hiru helburu estrategiko izan ditu: 
 

1. ENQAn eta EQARen sartzea, autotxostena ebaluatu ondoren eta zegokion bisita egin eta gero. 
 

2. Ebaluazio-prozesuak etengabe hobetzea. 
 

3. ISO 9001:2008 arauan oinarriturik, kalitatea kudeatzeko duen sistema egiaztatzea.  
 
 
Aldi berean, garatu beharreko jardunak hiru taldetan banatu ziren eta talde horietan biltzen dira 
Unibasqen 2013-2016 aldirako Plan Estrategikoaren sei Ardatz Estrategikoak: 
 
Antolamendua hobetzeko jardunak 

1. ardatza. Zuzentzea eta antolatzea 
2. ardatza. Pertsonak 

 
Ebaluazio-programak hobetzeko jardunak 

3. ardatza. Ebaluazioa 
 
Komunikazioa, lankidetza eta interes-taldeen parte-hartzea sustatzeko jardunak. 

4. ardatza. Lankidetza 
5. ardatza. Komunikazioa 
6. ardatza. Ikasleak 

 
Dokumentu honetan, programatutako ekintzen gauzatze-maila aztertuko dugu, baita programen 
ezarpenaren emaitzak ere, eta, hala badagokio, garatu ez izanaren edo aurreikusitako emaitzekiko 
desbideratzeen arrazoiak. Egiturari dagokionez, ekintzak aztertuko ditugu UKP-2013 planeko eskema 
berari jarraiki, hau da, lehen aipatu ditugun hiru taldeetan bilduta; horrez gain, ardatz estrategikoak ere 
aztertuko ditugu. Puntu horien atzetik, ondorioak ateratzeko eta UKP-2015 plana egiteko gomendioak 
emateko atala txertatu dugu. 
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2. ANTOLAMENDUA HOBETZEKO JARDUNAK 
 

o 1. ardatza. Zuzentzea eta antolatzea 
 
1.1 helburua: Baliabideen erabilera eraginkorra ziurtatzea.  
Baliabideen erabilera eraginkorra ziurtatzeko, baliabide horiek mantentzeko eta mantentze hori egokia 
dela egiaztatzeko ekintza bat planifikatu zen. Horretarako, mantentze-kontratuen betetze-mailari eta 
gorabeheren kudeaketari buruzko txostena egitea proposatu zen. Gorabeheren kontrolik ez zegoela 
atzeman zen, eta horregatik, gorabeherei ezin zitzaien jarraipenik eta ebaluaziorik egin; beraz, 2014ko 
apirilean ez-adostasunak, hobekuntza-aukerak eta zuzenketa- eta prebentzio-ekintzak kudeatzeko 
prozedura bat garatu zen. Honenbestez, orain gorabeherak erregistratuta geratzen dira, eta gorabeherak 
konpontzeko lanei jarraipena egiten zaie, baita aplikatutako mantentzeen eraginkortasun-mailari ere. 
 
Azterketa horren bitartez egiaztatu zen, 2014ko azaroan, interneterako sarbide-abiadurarekin loturiko 
gorabeheren kopurua handia zela, hots, maiztasun handiz gertatzen zirela horrelako arazoak. Era 
berean, Unibasqen komunikazioen azterketa bat ere egin zen, eta horren bitartez, egiaztatu zen internet 
hornitzaileak eremu horretako beste batzuek baino zerbitzu okerragoa ematen zuela. Horregatik, 
hornitzailez aldatzea erabaki zen abenduan; horrela, zerbitzu-kalitatea hobetzeaz gain, fakturetako 
zenbatekoak ere nabarmen jaitsi ziren, eta 2015ean egiaztatu ahal izango da hori guztia. 
 
Halaber, zaharkituta geratu ziren edo mantentze-lanetan arazoak sortzen zituzten ekipo informatikoak 
berritu dira. 
 
1.2 helburua: Informazioaren segurtasuna bermatzea.  
Ildo horretan, konpromisoa dokumentazioaren antolamendua mantentzera eta hobekuntza posibleak 
aztertzera bideratzen zen. Horri dagokionez, Docuware-ren bitartez dokumentuak kudeatzeko aukera 
txertatzen jarraitu da Agentziaren hainbat programa eta lanetan, hala nola: ebaluatzaileen kudeaketa 
amaitu ondoren, eta kontuan izanik web-aplikazioaren birmoldaketa bat sartu dela kudeaketa horretan, 
eta horrenbestez, ebaluatzaileek eta ebaluatzailegaiek beren curriculumak mantentzen dituztela, orobat, 
izendapenak eraginkortasunez kudeatzeko fitxategi berri bat sortu da. Apurka-apurka, dokumentu-
erregistro berriak txertatzen dira. 
 
Unibasqen fitxategi-zerbitzaria eguneratu da, eta segurtasun-kopiak mantentzen dira, batetik, barnekoak 
eta bestetik, hodeian, segurtasuna eta informazio-erabilerraztasuna bermatzeko. 
  
 
1.3 helburua: Datuak babesteari buruzko Legea aplikatzea.  
Datuak babesteari buruzko Legea aplikatzeari dagokionez, prestakuntza-ikastaro bat planifikatu zen; 
Datuak Babesteko Euskal Bulegoak eman zuen ikastaro hori, bi saiotan egin zen, zehazki, 
2014/03/25ean eta 2014/11/05ean, eta Agentziako langileak joan ziren bertara.  
 
Aurreikusitako bigarren jarduna prozedura berri bat egitean zetzan, agentziaren baitan datuak babesteari 
buruzko Legearen jarraipen egokia egiteko urratsak eta bitartekoak ezartzea ahalbidetuko ziguna. 
Ikastaroa egin ondoren, lege horri zegokionez Unibasqen egoera zein zen jakiteko diagnosia egin behar 
zela ikusi zen. Horregatik, Ticdatum enpresari enkargatu zitzaion diagnosi hori, 2014ko abenduan egin 
zen, eta 2015aren hasieran jasotzea espero da. 
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1.4 helburua: Barne-antolamendua hobetzea.  
Kalitate Eskuliburua egitea zen atal honetan aurreikusitako bi ekintzetako bat; eskuliburu hori jada 
osatuta dago eta 2014/09/25ean onetsi zuen Kalitate Batzordeak. 
 
Lana eraginkortasunez banatzea ahalbidetuko lukeen lan- eta jarduera-mapa bat lantzeari dagokionez, 
2014an, zuzendariaren ondokoak pertsonen kudeaketari buruzko ikastaro bat jaso du, bi saio 
presentzialekin Unibasqen (langileek parte hartu dute saio horietan), eta ikastaro horren ondorioz, 
eskumenak kudeatzeko diseinu bat sortu da, jardueraren betetze-mailaren ebaluazioarekin. Hori 
geroagoko kudeaketa-planetan garatu eta txertatuko da. 
 
1.5 helburua: Kalitatea bermatzeko barne-sistema egiaztatzea. 
Agentziaren prozedurak arauaren baldintzetara egokitzeko prozesuan modu esanguratsuan aurrera egin 
bada ere, atal honetan proposatutako ekintzetatik ez da nagusia bete, hau da, kalitatea bermatzeko 
barne-sistema egiaztatzea lortzea; hala eta guztiz ere, egiaztapen hori lortzeko ia pauso guztiak eman 
direla esan behar dugu. ENQAn eta EQARn sartzeko prozesuak Agentziari ekarri dizkion premiek eta 
lan-karga handiko ebaluazio-programen garapenak, jarduera horretarako behar zirenak baino giza 
baliabide gehigarri gutxiago erabiltzea eragin dute. Halere, izandako aurrerakada kontuan hartzekoa da, 
Kalitate Eskuliburua amaituta baitago; horrez gainera, eskuliburuak, jarraibide teknikoak, formularioak eta 
prozedurak orokorrean txertatu dira agentziako lanen eguneroko garapenean. AQU Catalunya 
agentziarekin lehen barne-auditoria egin da; egiaztapen hori lortzeko funtsezkoa izan da lehen auditoria 
hori. Eta azkenik, Kalitate Batzordearen jarduera finkatu da; Kalitate Batzordeak KBS osoaren 
garapenean lan egiten jarraitzen du, Etika Batzordearekin batera; azken urtean, Etika Batzordea Etika 
Kodea berrikusten hasi da; era berean, Etika Kodea eta horrek agentziaren esparru guztietan duen 
inplikazioa hedatzeko ekintza-plan bat ere zehaztu du Etika Batzordeak. 
 
1.6 helburua: Arriskuen kudeaketako eta barne-kontroleko eginkizuna ezartzea.  
2014an, Eusko Jaurlaritzak auditoria egin dio Unibasq agentziari, Barne Gobernuari eta Gobernu 
Arduratsuari buruz, eta bi ebaluazioen emaitza oso positiboa izan da agentziarako; horrela, maila 
ertain/altuetan kokatzen da Unibasq, administrazioarekin loturiko gainerako erakundeekin alderatuz, eta 
gainera, eguneroko jardueretan txertatzen ari diren hobekuntza-aukera jakin batzuk ere eman dizkigu; 
horregatik, geroagoko ebaluazioetan emaitza are gehiago hobetuko dela aurreikus dezakegu. 
 
Arrisku-kudeaketaren txertatze-garapena gauzatzeke geratu zen, eta beraz, aurten ez da 
aurrerapausorik eman ildo horretatik. 
 
 
1.7 helburua: Agentziaren jardueraren onespena lortzea, nazioarteko estandarrei jarraiki.  
Helburu honek eskatu ditu ahaleginik handienak, eta aldi berean, arrakasta handienak ere ekarri dizkio 
agentziari 2014an. Otsailean adituen panelaren bisita izan genuen, eta Goi-mailako Hezkuntzaren 
Europar Esparruan (ESG) Kalitatea Bermatzeko Irizpide eta Jarraibideen betearazpena aitortu eta gero 
(horri esker, Unibasq ENQAn sar zitekeen, eskubide osoko kide gisa), EQAR erregistroan sartu da, 
titulazio ofizialak egiaztatzeko eta aldatzeko ebaluazioak egiteko eskumena emateko lege-ondorioekin, 
indarreko legediari jarraiki. 
 
Gainera, INQAAHE sarean gure jarduerarekin jarraitzen dugu, eta Txileko Akredita Q.A. agentziarekin 
lankidetza-programa zehatzak ezartzen ditugu oraindik ere; izan ere, Akredita agentziarekin akordio bat 
sinatu dugu 2014an, eskualdeko eta sektoreko agentzien Global, Q.A. sarea sortzeko akordio bat, hain 
zuzen ere. 
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1.8 helburua: Autonomia eta independentzia indartzea erakundearen funtzionamenduan, 
indarreko lege-esparrua oinarritzat hartuta. 
 
Helburu horretan bi ekintza bereizten dira: lehenak, Etika Batzordea finkatzeko helburua du; lortutzat jo 
dezakegu helburu hori, planifikatutako bilerak egin dira horri dagokionez, Etika Kodea berritu da, 
2015erako ekintzak planifikatu dira, eta jardueren txostena Gobernu Batzordera igorri da. 
 
Bigarren ekintzari dagokionez, berriz, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako Sailarekin programa-
kontratu bat sinatzean zetzan. Unibasqen Gobernu Kontseiluak enkargatuta, programa-kontratu hori 
idazteko eta ekintzak, adierazleak eta kantitateak egokitzeko urratsak egin dira, nazioarteko 
erakundeetan sartu ondoren, eta horrenbestez, hainbat eskumen bere gain hartu eta gero Agentziak 
bere gain hartutako konpromiso berrien arabera, baina ez da azken onespena lortu. Horregatik, puntu 
hori lortzeke geratzen da.  
 
1.9 helburua: Agentziaren baitan eta unibertsitateekin eta Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean, 
erakunde-ebaluaziorako eta ebaluazio prospektiborako programa berrien inguruko hausnarketa 
sustatzea.  
Euskal unibertsitate-sisteman sartutako agenteekin bilerak egin dira (funtsean, unibertsitateekin eta 
Eusko Jaurlaritzarekin) maiztasun handiz, batetik, ebaluazio-programa zehatzei buruz hitz egiteko, eta 
bestetik, euskal unibertsitate-sistema hobetzea ahalbidetuko duten gaiei heltzeko.  
 
Zehazki, 2014ko uztailean, Unibasqek nazioartekotzeari buruzko mintegi bat antolatu zuen; euskal 
unibertsitate-sistemako hiru unibertsitateen eta Eusko Jaurlaritzaren presentzia izan zuen mintegi horrek. 
Nazioartekotzearen gaiari Unibasqen Hirugarren Sinposioan heldu zitzaion sakontasun handiagoz; 
sinposio hori urrian egin zen, eta Euskadiko unibertsitate-komunitate osoari arazo horren gainean 
hausnartzeko aukera eman zion. 
 
Esparru horretara bideratutako baliabide ekonomikoak ez dira nahikoak izan (programa-kontratuan jaso 
beharko lirateke baliabide horiek), eta erakunde-ebaluaziorako eta ebaluazio prospektiborako programa 
berriak egitea galarazi du falta horrek.  
 
 
 
 

o 2. ardatza. Pertsonak 
 
2.1 helburua: Agentziaren prestakuntza-politika garatzea.  
Hainbat planotan garatu da prestakuntza-politika. Batetik, unibertsitateetako arduradunekin informazio-
/prestakuntza-saioak egin dira, garatu beharreko ebaluazio-prozesuen alderdi teknikoak eztabaidatzeko. 
 
Ebaluatzaileei dagokienez, ebaluazio-prozesuren batean sartu diren ebaluatzaile berri guztiek 
beharrezko prestakuntza jaso dute, eta zenbait kasutan, prestakuntza hori ahalbidetu duen material 
multimedia ere sortu da, baita ebaluatzaile horiek saio presentzialetara joan ezin zuten kasuan ere. 
Eskatzaileei emandako prestakuntza ere indartu da: batetik, webgunean eskuragarri dagoen informazioa 
hobetu da, eta bestetik, telefono bidezko kontsultei erantzuteko politikari eutsi zaio, horiek bizkorrak eta 
osoak izanik (izan ere, zerbitzu-kartaren barnean hartu da politika hori). 
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Ikasleei gagozkiola, batetik, ebaluatzailegaiak erakartzeko lanak egin dira, eta bestetik, horiek dagozkien 
batzordeetan eta bisita-paneletan sartzeko lanak; horrela, batzorde eta bisita-panel horietarako, zegokien 
prestakuntza jaso dute hautagaiek. 
 
Agentziako langileek prestakuntza-ahalegin handia egin dute: zehazki, hainbat ikastarotan parte hartu 
dute, hala nola bakoitzaren jarduerarako ikastaro espezifikoetan (ofimatika edo dokumentu-
kudeatzaileak), bakoitzaren jardueraren zeharkako ikastaroetan (datu-babesa, prozesuen araberako 
kudeaketa, eta abar), edota ingeles-ikastaroetan. 
 
2.2 helburua: Langileen garapen profesionala erraztea.  
Atal honetako ekintza espezifikoak, lehenik eta behin, aldian behingo koordinazio-bilerak egitera 
bideratuta egon dira; agentziako langileek parte hartzen dute bilera horietan. 2014an, horrelako hamabi 
bilera egin dira, eta agentziako jardueren garapenean eragina duten gai guztiei heldu zaie bilera 
horietan; horrez gain, agentziako edozein kidek agentziatik kanpo egindako bileren, topaketen eta 
jardueren emaitzak jakinarazi dira koordinazio-bilera horietan. 
 
Proiektu edo lan berriak garatzeko, horietan jakintza- eta inplikazio-maila handienak dituzten langileez 
osaturiko lan-taldeak sortu dira, hala nola ebaluatzaileak kudeatzeko programak, izendapenen 
erregistroa, sinposioa antolatzeko batzordea, eta abar. 
 
Maiatzean (eta segidako bigarren urtea da jada), langileen eta haien premien gogobetetzea neurtu da, 
inkesta anonimo baten bitartez eta geroago inkesta hori aztertuta; neurketa horretan oinarrituta, langileen 
garapena eta gogobetetzea bultzatzeko ekintza-planak lantzen dira. 
 
Urte honetarako azken alderdi gisa, helburu horretan proposatzen zen hurrengo urteetarako Enpresa 
Ituna berrikustea, eztabaidatzea eta adostea; azkenik, hori lortu egin da, eta gainera, Eusko 
Jaurlaritzaren Herri Administrazio eta Justizia Saileko Lan Harremanen Zuzendaritzak aldeko txostena 
eman du. 
 
 
 
 
2.3 helburua: Barne-kontrola hobetzeko prozesuak sendotzea.  
Horrekin lotuta jada adierazi den bezala, gaitasunen araberako kudeaketa-sistema baten oinarrizko 
diseinuan baino ezin izan da aurrera egin, jardueraren betetze-maila ebaluatuta. Horrelako sistema bat 
txertatzeko, ezinbestekoa da prestakuntza eta kontzientziaziorako denboraldi luze bat. 
 
2.4 helburua: Ebaluatzaileen bankua.  
Berritzeko eta hobetzeko prozesua burutu du, jada, ebaluatzaileen bankuak, eta horri esker, 
ebaluatzaileak erakartzeko, kudeatzeko, prestatzeko eta aitortzeko prozedura argi eta garbi zehaztuta 
dago gaur egun.  
 
 
3. EBALUAZIO PROGRAMAK HOBETZEKO JARDUNAK 
 

o 3. ardatza. Ebaluazioa 
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3.1 helburua: Kalitatea Kudeatzeko Sistema Integralaren barruan neurriak eta prozedurak 
zehaztea, ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozesuak etengabe hobetzeko.  
ENQAko kanpo-ebaluatzaileek egindako txostenaren bitartez berretsi da arestian aipaturiko helburuaren 
betearazpena; Unibasqen ebaluazio-prozesuak aztertu zituzten kanpo-ebaluatzaile horiek. 
 
Horri dagokionez, gogobetetze-inkestak funtsezkoak dira, eta baita deialdi bakoitza amaitzean prozesuak 
berrikustea eta aztertzea ere. 
 
Programa zehatzei dagokienez: 
 
- Irakasle eta ikertzaileak ebaluatzeko eta egiaztatzeko programa. 

 
Irakasle eta ikertzaileak egiaztatzeko bi deialdi egitea proposatu zen, hots, ohiko deialdi bat eta 
ezohiko beste bat; normaltasunez egin dira deialdi horiek, eta baita osorik ebatzi ere. 
 
Ebaluazio bakoitzaren ondoren, eskatzaileei inkesta bana egin zaie prozesuaren inguruko 
gogobetetze-maila eta hobekuntza-iradokizunak jakiteko. Halaber, ebaluatzaileei ere inkesta 
bana egin zaie, eta azkenik, bilera bat egin da ebaluazio-batzordeetako presidenteekin. Hiru iturri 
horietatik ateratzen den informazioarekin, Aholku Batzordeak prozesua hobetzeko proposamenak 
egin ditzake. 

 

- EHUko lan-kontratu iraunkorreko irakasle eta ikertzaileen ikertze-jarduera ebaluatzeko programa 
(seiurtekoak).  

2014ko deialdia baino lehen, bilera bat egin zen CNEAIko langileekin, programa hobetzeko. 
Eskatzaileei programa hobetzeko gogobetetze-inkesta bana egin zaie, lehen aldiz. 
 
 

- EHUko irakasle eta ikertzaileen ordainsari-osagarri gehigarriei buruzko programa. 
 
Aurreko deialdietatik konpontzeke geratzen ziren auzi eta erreklamazio guztiak itxi dira. 
UPV/EHUrekin eta EJrekin bilerak egin dira, eta horrez gainera, Aholku Batzordeak protokolo eta 
irizpideen egokitzapena amaitu du. 
 
UPV/EHUren Gizarte Batzordeak dagokion deialdia egin behar du oraindik, hori geratzen da 
egiteke. 
  

- Titulazioak ebaluatzeko eta egiaztatzeko programak.  
Unibasqen ebaluazio- eta egiaztatze-jardueraren ardatz nagusi gisa, titulu ofizialak 
ebaluatzearekin eta egiaztatzearekin lotutako programak mantendu eta garatu dira (Eusko 
Jaurlaritzak baimena eman aurretiko txostena ematea eta Egiaztapena Berritzeko programa 
txertatzea). Titulu ofizialen Egiaztapena Berritzeko programa bi fasetan garatu da. Lehen fase 
pilotu bat, urteko lehen seihilekoan, titulu gutxi batzuekin, eta bigarren fasea, ofiziala, 2014ko 
azken hiruhilekoan garatu dena eta 2015eko lehen hiruhilekoan amaituko dena, 60 titulurekin 
baino gehiagorekin. Programa horretara bideratutako ahalegina eta baliabideak direla-eta, ezin 
izan da titulazioen jarraipen-txostenik eman (hori paralizatu egin da), baina unibertsitateetatik 
jarraipen-autotxostenak jasotzen jarraitu dugu, eta egiaztatzearen berrikuntzan aztertu beharreko 
dokumentazioaren barnean hartu dira autotxosten horiek. 
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Ebaluazio-programa horietan aplikatu beharreko irizpideak, era berean, ENQAk emandako 
txostenean ere berronetsi dira. 
 
UPV/EHUren berezko tituluei buruzko txostenak ematen jarraitu dira. 
 
Unibasqi ez zaio eskatu arte-irakaskuntzen ezein titulu ebaluatzeko, eta horrenbestez, programa 
horretan ez da aldaketa edo hobekuntzarik gertatu. 
 
Gaur egun, bisita-paneletan, titulazioak ebaluatzeko batzorde guztietan eta AUDIT programan, 
lehen jakinarazi den bezala, prestakuntza jaso duten ikasle ebaluatzaileak daude. 
 

- Erakunde-ebaluazioko programak. 
 

o AUDIT programa: programa honetan Kalitatea Kudeatzeko Sistema Integralaren ezarpena 
egiaztatzeko deialdi pilotua egin dugu (hiru zentrok hartu dute parte bertan), eta 
programan parte hartzen duten gainerako agentziekin batera programa berraztertu eta 
hobetu dugu. Ebaluazio hori egiaztapena berritzekoarekin batera txertatzeko 
helburuarekin, AQU Catalunya agentziak egindako bisita batera joan da Unibasq agentzia 
behatzaile gisa, eta 2015ean, AQU Catalunya agentziako zenbait teknikari Unibasqek 
egindako antzeko ebaluazio batera joango dira. 
 

o DOCENTIA programa: plangintzari jarraiki, DOCENTIAZ programaren laugarren urtearen 
jarraipena egin da UPV/EHUn, eta Mondragon Unibertsitatearen diseinu berri bat ebaluatu 
da. DOCENTIA Batzordearekin aldizkako bilerak ere egin ditugu. 

 
o Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateen programa-kontratuak: Hezkuntza, 

Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarentzat kontratuen betetze-mailari buruzko txostenak 
egiten aurrera egin dugu. 

 
3.2 helburua: Euskal Unibertsitate Sisteman inplikatutako agenteekiko hobekuntza eta 
prospektiba bultzatzea, ebaluazio-programak hobetzeko.  
Atal honetan aurreikusitako ia ekintza guztiak bete ditugu: hausnarketa eta hobekuntza sustatzeko 
bilerak egitea, ebaluazio-prozesuetan inplikatutako jendeari gogobetetze-inkestak egitea, eta 
ebaluatzaileek ebaluazio-prozesuen metaebaluazioa egitea. Halere, ENQA ebaluazioan gomendio bat 
dago jasota, prozesuen diseinu eta ebaluazioan interes-taldeek izan beharreko inplikazioa areagotzeko 
gomendio bat, hain zuzen ere. 
 
Laugarren ekintza (ebaluazioen emaitzetan jarraipen-prozesuak txertatzea) kuantitatiboki egiten da, 
baina ezinbestean sartu behar dira emaitza horien adierazleak eta jarraipena prozesu bakoitzean, eta 
hori aurreikusita dago 2014ko memorian biltzea. 
  
3.3 helburua: Ebaluazioa garatzea, nazioartean onetsitako jarraibide eta estandarrei jarraiki. 
 
Helburu hori erabat beteta dago, eta ENQA Autotxostenean xehetasunez jaso da, ebaluazio-panelari 
buruzko txostenean aitortzeaz gain. 
 
3.4 helburua: Ebaluazio-prozesuen burokratizazioa arintzea. 
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Unibasqen erabiltzaileek gehien eskatzen duten helburuetako bat dugu hori, maila guztietan. Eta helburu 
hori lortzeko, eskabideetarako administrazio elektronikoaren erabilera eta izapidetze telematikoa txertatu 
dira; horrela, erabiltzaileei baliabide posible guztiak eskaintzen zaizkio. 
 
Ildo horretan, horrez gainera, aplikazio informatikoetan ere hobekuntzak sartu dira, eta kasu askotan, 
horrela, erabiltzaileen iradokizunei ere erantzun zaie. 
 
CV normalizatua txertatzeko prozesuan ezin izan da aurrerapausorik eman, horren sustatzaileak 
(FECYT) berriz definitzeko eta sinplifikatzeko fasean baitaude. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. KOMUNIKAZIOA, LANKIDETZA ETA INTERES TALDEEN PARTE-HARTZEA 

BULTZATZEKO JARDUNAK 
 

o 4. ardatza. Lankidetza 
 
4.1 helburua: Goi-mailako Hezkuntza Sistemaren itxaropenak eta premiak betetzea.  
Aurreko urteko planaren kasuan bezala, helburu horren proposamena garatzeko hiru ekintza finkatu 
ziren; interes-taldeekin bilerak egiteko helburua bete dugu eta jasotako iradokizunak aztertzen eta haiei 
erreparatzen hasi gara. Aldiz, azterlanak eta prospektiba, oro har, egitea falta zaigu, ez baitago 
horretarako dirurik aurrekontua izoztuta dagoelako eta aurreikusitako programa-kontratua falta delako. 
 
4.2 helburua: Unibertsitateen eta gainerako agenteen artean jardunbide egokiak transmititzeko 
bitartekari izatea.  
Horri dagokionez, funtsezko alderdi gisa, nabarmendu beharrekoa da uztailean unibertsitate-sistema 
nazioartekotzeari buruz egindako mintegia eta III. Sinposioa. 
 
Sinposioa ebaluatzeko eta berriz diseinatzeko fasean dagoenez, erabiltzaileen premiei erantzuteko 
moduan jarraitzen du, eta aldi berean, sartutako agenteen eta interes-taldeen artean jardunbide egokiak 
hedatzeko mekanismo gisa ere balio du (hurrengo edizioetan txertatuko litzateke hori). 
 
4.3 helburua: Goi-mailako Hezkuntzaren Europar Esparruaren eta beste esparru batzuen kalitatea 
bermatzeko sare eta agentziekiko harremanak areagotzea eta sendotzea.  
Goi-mailako Hezkuntzaren Europar Esparruaren eta beste esparru batzuen kalitatea bermatzeko 
agentzia eta sareekiko harremanak sendotzeari dagokionez, aurten ere nabarmengarria izan da 
jarduera. 
 
Estatuko kalitate-agentzien REACU sarearen barnean egin diren bilera guztietan parte hartu du 
agentziak. Eta 2015ean, sare horren idazkari bihurtu da agentzia. 
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Orobat, AQU Catalunya agentziekin lankidetzan eta elkarlanean aritzeko hitzarmenei eutsi zaie, eta bi 
agentzien ebaluazio-prozesuetan bisitaldietako behatzaile gisa parte hartu dute. Baita honako hauekin 
ere: Aragoiko ACPUA eta Txileko Akredita Q.A. Azken horrekin, nazioz gaindiko Global Q.A. agentzia-
sarea sortzeko akordioa sinatu zen. 
 
Beste urte batzuetan bezala, Espainiako gainerako agentziekin ere jardun dugu Espainiako 
Unibertsitateetako Kalitatearen Kanpo Ebaluazioaren egoerari buruzko Txostena idazten.  
 
INQAAHEren eta ENQAren hainbat foro eta mintegitan ere parte hartu dugu, esate baterako, 
International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education edo INQAAHE sarearen 
2014ko Foroan (“Goi-mailako hezkuntzaren kalitatea segurtatzeko lankidetzak”; Estonian, Tallinnen egin 
zen), Europako Irizpide eta Jarraibideak betetzeari buruz ENQAk egindako mintegian, edota 
Transparency of European Higher Education Through Public Quality Assurance Reports edo EQAREP 
proiektuaren azken mintzaldian. 
 
Ekintza bat berrikuntza-proiektuetan parte hartzea zen, beste agentzia edo interes-talde batzuekin 
elkarlanean, interes komuneko jarduerak garatzeko; horri dagokionez, egiaztapena berritzeko programan 
lan handia egin da eta titulu ofizialak egiaztatzeko eta aldatzeko prozesua diseinatzen hasiko gara laster. 
  
 

o 5. ardatza. Komunikazioa 
 
 
5.1 helburua: Erabiltzaileen premien berri izatea, premia horiek betetzeko.  
Atal honetan garatzea proposatu genituen ekintzak bete direla kontsideratzen da, iradokizunen, 
erreklamazioen eta hobekuntza-aukeren erregistro bat egin baita, horiek guztiak biltzeko, kudeatzeko eta 
erregistratzeko. 
 
Webgunearen bitartez iradokizun eta erreklamazioak egiteko postontzia aktibatuta dago, eta horrez gain, 
Etika Batzordera jotzeko aukera hedatzeko plana ere egin da. 
 
5.2 helburua: Prozesuei buruzko informazioa bermatzea erabiltzaileei, fase guztietan.  
ENQAn sartzeko alderdien artean, argi eta garbi bete direnetako beste bat dugu hori, eta administrazio 
elektronikoaren bitartez errazagoa izan da. 
 
5.3 helburua: Kalitate-arloan jardunbide egokiak hedatzeko plana egitea.  
 
4.2 atalean adierazitakoez aparte, agentziaren zerbitzuen eskatzaile eta erabiltzaileei arreta emateko 
gidak ere hobetu dira. Bestalde, jarduera-memoriak eta -txostenak ere iragarri dira, Unibasqen orokorrak 
nahiz programa bakoitzari dagozkionak. Horrez gain, inkesten emaitza guztiak ere iragartzen dira. 
Azkenik, Sinposioan oinarrituta sorturiko informazio guztia webgunean ere eskuragarri dago. 
 
5.4 helburua: Web-orria mantentzea eta nazioarteko gardentasun-estandarretara egokitzea. 
 
Era berean, informazioa webgunearen bitartez eskuragarri egotea ere egiaztatu da ENQA ebaluazioan. 
Gaur egun, esteka guztiak eta informazio osoa eguneratuta daude, eta agentziaren jarduera normalaren 
zati gisa txertatu da webgunean dagoen informazioa mantentzea.  
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5.5 helburua: Irudi korporatiboa eta estiloa mantentzea agentziak ematen dituen dokumentu 
guztietan.  
Helburu hori ere argi eta garbi lortu da. Agentzian sortutako dokumentu guztiak irudi korporatiboarekin 
identifikatuta daude, eta baita identifikatzen dituen kode batekin eta datarekin ere (hala badagokio). 
  
5.6 helburua: Aldian-aldian langileak koordinatzeko bilerak egitea.  
Jada adierazi dugun bezala, agentziako langileak koordinatzeko 12 bilera egin dira. Eta horrez aparte, 
gogobetetze-inkesta bat ere egin da, langileek horrelako bileren erabilerari, aldizkakotasunari, iraupenari 
eta eraginkortasunari buruz duten pertzepzioa zein den jakiteko. Inkesta horren emaitzekin, horrelako 
bilerak egiteko modua hobetuko litzateke. 
 
5.7 helburua: Agentziaren Zerbitzu Gutuna egitea eta argitaratzea.  
Zerbitzu-karta aldatu eta agentziaren zirkunstantzia berrietara egokituko da 2015ean, behin eskumen 
berriak hartzeko prozesua amaituta. 
 
5.8 helburua: Interes-taldeak prestatzea Agentziaren eskumeneko eremuekin zerikusia duten 
gaietan.  
Interes-kolektiboen prestakuntzari dagokionez, aurten egiaztapena berritzeko bisita-paneletako 
kideengan jarriko du arreta, eta baita Aholku Batzordeko kideengan ere, ebaluatzailegaien ebaluazioa 
egiteko. 
 

o 6. ardatza. Ikasleak 
 
6.1 helburua: Ikasleek agentziaren jardueretan parte hartzen dutela bermatzea.  
6.2 helburua: Ikasleek agentzien jardueretan parte har dezaten sustatzea, eta haien inplikazioa 
indartzea. 
 
Bi helburu horiei dagokienez, 2014an ikasleen bilaketa intentsiboa egin da, Unibasqek titulazioak 
kudeatzeko eta ebaluatzeko dituen organo guztietan parte hartzeko aukera izan dezaten. Euskadiko 
Unibertsitateko Ikasleen Aholku Batzordeak, ezarrita dagon bezala, ikasle-zerrenda bat eman dio 
Unibasqi, ikasle horiek arestian aipaturiko organoetan sartzeko. 
 
Unibasqeko Ikasleen Aholku Batzordea sortzeko zirriborroa idatzi da, eta 2015eko lehen hiruhilekoan 
has daiteke martxan Batzorde hori, jakintza-esparruaren araberako titulazioen ebaluazio-batzordeak 
eratu ondoren. 
 
CREUPen bilera batean ere parte hartu dugu, eta unibertsitate-kalitatearen eta ebaluazioaren alorrean 
ikasleei prestakuntza emateko elkarrizketak ari gara izaten, betiere unibertsitateekin lankidetzan. 
 
6.3 helburua: Ikasleen ordezkaritza-organoekiko lankidetza-mekanismoak ezartzea. Hiru 
unibertsitateetako ikasleen ordezkaritza-organoak eta CREUP maiztasun handiz egon dira 
harremanetan, eta hasiera batean arreta ikasleei ebaluazio-prozesuetan parte hartzeko eskatzean jarri 
bazen ere, beste hainbat jarduera garatzeko oinarriak finkatzeko ere balio izan dute.  
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5. ONDORIOAK 
 

Zalantzarik gabe, lehen ondorioa honako hau izan da: urteko plangintza, agentziaren plangintzarekin eta 

interes estrategikoekin lerrokatuta, oso erabilgarria izan da Unibasqen jarduerak ESGekin bat datozela 

aitortzea lortzeko. 

 

2013ko kudeaketa-planak (2013-2016 plan estrategikotik atera zen plan hori), funtsezko helburuak 

zentratzen eta ESGen barruan erabat garatu gabe zeuden alderdiak ezartzen lagundu zuen. Bigarren 

UKP hori aurrekoaren jarraipena da, eta ESGak betetzeko erabakigarri gisa atzemandako prozesu asko 

osatzea ahalbidetu du. Baina egia da, baita ere, planaren betearazpena ez dela erabatekoa izan, zenbait 

ESG osatu gabe gelditu baitira, batez ere, batetik, ENQAn eta EQARen sartzearen ondoriozko lan-karga 

handiagotu delako, eta bestetik, titulazioen egiaztapena berritzeko programari hasiera eman zaiolako. 

  

 

2015eko Urteko Kudeaketa Plana idazteko, honako hauek proposatzen dira: 

 

Agentziaren funtsezko prozesuei eustea, batez ere, ebaluatzaileak ebaluatzeko, egiaztatzeko eta 

kudeatzeko prozesuak, betiere garaturiko barneko kalitate-prozedurak aplikatuta. 

 

ENQAk emandako hobekuntza-gomendioetan oinarritutako ekintza berrien idazketa zentratzea, 

Unibasqen autotxostena aztertu ondoren eta adituen panelak egindako bisitaldia eta gero. 

 

Adierazle kuantitatiboak eta objektiboak txertatzea. 

 

Datuak babesteari buruzko Legearen betearazpenari buruzko diagnosi-txosteneko gomendioak 

txertatzea 

 

Ekintzak lotzea ekintza horiek gauzatzeko beharrezkoak diren baliabideekin, eta baliabide horiek 

Programa Kontratuan jasotzea, dokumentu horrek berak balio dezan UKP_2015 gisa. 

 

 


