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I. Aurkezpena 
 
UNIBASQen 2010-2013rako Plan Estrategikoan (UPE, 10/13) ezarritako helburuak betetzeko 2011n egin 
beharreko jarduerak zehaztea da Kudeaketa Plan honen helburua. 
 
Datorren urtean lortu beharreko hiru helburu estrategiko orokor ditugu: 

- Agentziaren barne-araudia garatzea Estatutu berriak abian jarri; eta egungo ebaluazio-programen 
kudeaketa hobetzeko. 

- UPE 10/13k jasotzen dituen ebaluazio-programa berriak abian jartzeko eginkizun zehatzei ekitea. 
- UNIBASQ ENQAn integratzeko beharrezkoak diren jarduerak gauzatzea. 

 
Horretarako, UPE 10/13k jasotzen dituen helburuak erdiesteko ekintzak sustatzea xede duten jardueren 
zerrenda aurkeztuko dugu jarraian. 
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II. Barne-antolaketa hobetzeko jarduerak  
 
Atal honetan UPE 10/13ko 1. ardatzean ezarritako helburuak jaso ditugu. 
 
1. ARDATZA: ANTOLAKETA, KALITATEA, BARNE-KONTROLA ETA GOBERNU 
ARDURATSUA 
 
1.1. helburua: agentziari bere misioa eraginkortasunez gauzatzeko behar dituen giza baliabideak eta 
baliabide materialak ematea. 
 
UPE 10/13ko 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5 eta 1.1.6 ekintzak jada gauzatu dira. Hori dela eta, 2011n 
haien segimendua egingo da, behar berriak sortu diren hautemateko. 
Hauek dira aurreikusitako ekintza berriak: 

- Agentzia lokal berrira (Antilletako pasabidea, 14. zk., 1. solairua; Gasteiz) lekualdatzeko beharrezko 
lanak egitea. 

- Plan Estrategikoan aurreikusitako ebaluazio-jarduera berriak egiteko langileek dituzten behar 
berriak ebaluatzea. 

 
 
1.2 helburua: barne-antolaketa eta kudeaketa hobetzea. 
 
UPE 10/13ko 1.2.1, 1.2.2 eta 1.2.3 ekintzak jarduera hauen bidez gauzatuko dira: 

- Dokumentazioaren antolaketa-lanekin jarraitzea: egiaztatze-deialdia, titulazioen ebaluazioa, 
Agentziaren barne-dokumentazioa. 

- Agentziarekin lankidetzan jardun dutenen espediente pertsonalen atal bat sortzea. 
- Kudeaketa-adierazleak birdefinitzea eta doitzea ISO 9001:2008 arauaren zabalkuntzaren 

esparruan, eta prozesuen ezarpenean, hobekuntzan eta segimenduan pilatutako esperientzian 
oinarrituta.  

- Lana eta familia uztartzea eta kudeaketa hobetzea errazten duten ordutegi malguak ezartzea 
(norberak hartzeko orduen doiketa eta banaketa eraginkorra, eta enpresan egon beharreko 
denboraren banaketa egokiagoa). Agentziaren gizarte-erantzukizuneko jardueraren esparruan, eta 
baliabideen esleipen eraginkorra bermatuz egingo da hori guztia. 

 
1.3. helburua: ISO 9001:2008 arauan oinarritzat duen kalitate-kudeaketako sistema bat ezartzea. 
 
UPE 10/13ko 1.3.2 eta 1.3.4 ekintzak jada gauzatu dira. 
 
UPE 10/13ko 1.3.1 eta 1.3.3 ekintzak jarduera hauen bidez gauzatuko dira: 
 

- Kalitatearen eskuliburua eta erakundearen prozesuen mapan zehaztutako prozesuei buruzko 
dokumentazioa egitea: prozesuen eta prozeduren fitxak. 

- Langile guztiei ISO 9001:2008 arauari buruzko in-company ikastaroa ematea. 
- Egiaztatze-prozesuan ISO 9001:2008 ziurtagiria eskuratzea. 

 
1.4 helburua: arriskuen kudeaketarako eta barne-kontrolerako funtzioa ezartzea, Eusko Jaurlaritzako 
Ogasun eta Herri Administrazio Sailak horretarako egindako eskuliburuari eta gidalerroei jarraiki. 
 
UPE 10/13ko 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 eta 1.4.4 jarduerak honela gauzatuko dira: 
 

- Prozesuetan hautemandako arrisku nagusiak identifikatzea eta deskribatzea. 
- Arriskuen kontrola ohiko kudeaketan integratzea, ISO 9001:2008 arauari jarraiki. 
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- Arriskuen maparen eta prozesuen berariazko arriskuen berri ematea langileei; arrisku bakoitzaren 
jabeak/erantzuleak definitzea. 

- Ekintza-plana eta plan gidaria egitea. 
- Prestakuntza: langileek arriskuei eta adierazleen kudeaketari buruzko ikastaro bat egitea. 

 
1.5 helburua: agintzeko, zuzentzeko eta erabakiak arduraz hartzeko prozesuak etengabe hobetzeko, eta 
prozesu horietan gardentasun eta independentzia handiagoz jokatzeko neurriak eta protokoloak ezartzea. 
 
UPE 10/13ko 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 eta 1.5.4 ekintzak jarduera hauen bidez gauzatuko dira: 
 

- Web-orri berria abian jartzea; web-orri horretan Agentziaren antolaketari eta erregulazioari, 
eginkizunari, organoen osaketari eta kontuak emateko dokumentuei (memoriak, auditoria-
txostenak…) buruzko informazioa jarriko da, Nazioarteko Gardentasuna GKEaren estandarrei 
jarraiki.. 

- Agentziaren Estatutuetan aurreikusitako kontratu-programa egitea. 
- Kontseilarien profilen publizitatea egitea. 
- Kode etikoa ezartzea eta hedatzea. 
- Korporazioaren gizarte-erantzukizunari lotutako gaiak Kalitate Batzordeari helaraztea, politika 

horiek enpresaren estrategian txerta daitezen, Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Arduratsuaren Gidan 
gomendatzen den bezala. 

- Korporazioaren gizarte-erantzukizunerako plan bat egiten hastea. 
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III. Ebaluazio-programak hobetzeko jarduerak 
 
Atal honetan UPE 10/13ko 2., 3., 4. eta 5. ardatzetan ezarritako helburuak jaso ditugu. 
 
2. ARDATZA: IRAKASLEEN EBALUAZIOA ETA EGIAZTAPENA 
 
2.1 helburua: irakasleak ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozesuak etengabe hobetzeko neurriak eta 
protokoloak ezartzea: acreditación/egiaztapena, complementos/osagarriak, sexenios/seiurtekoak. 
 
UPE 10/13ko 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 eta 2.1.5 ekintzak jarduera hauen bidez gauzatuko dira: 
 
Irakasle eta ikertzaileak ebaluatzeko eta egiaztatzeko programa: 
 

- Ebaluazio-protokoloa abenduaren 23ko 5/2010 Legean (bederatzigarren xedapen gehigarria, 
hirugarren atala) eta 192/2007 Dekretuan sartutako aldaketetara egokitzea. 

- Aplikazio informatikoa eguneratzea programan sartutako aldaketekin. 
- Programa honen batzordeak berritzeko ebaluatzaileak aukeratzeko ebaluatzaile-bankua erabiltzea, 

Estatutuen aldaketei jarraiki. 
- Ebaluazio Batzordeek berariazko ebaluazio-irizpideak berrikustea, eta horiek Agentziaren web-

orrian argitaratzea. 
- Aurreko jarduera guztiak gauzatu ondoren, ebaluazio-deialdi berria egitea, Euskal Unibertsitate 

Sistemaren Legearen 14. eta 27. artikuluetan jasotako irakasleen eta ikertzaileen figura 
guztietarako, eta unibertsitate pribatuko irakasle-doktorearen figurarako. 

- Programa honetan ebaluatzaileen prestakuntza abian jartzea, eta prozedura-eskuliburu bat egitea. 
- Programa hau ebaluatzeko prozedura bat zehaztu eta abian jartzea, eta hobekuntza-ekintzak 

egitea.  
- UNIBASQen jarduera-protokoloa zehaztea, irakasleak ebaluatzeko prozesuetan egon litezkeen 

iruzurrei aurka egiteko. 
 
Irakasle eta ikertzaileak ebaluatzeko eta egiaztatzeko programa, banakako ordainsari osagarriak emateko: 
 

- Ebaluazio-protokoloa 209/2006 Dekretuan sartutako aldaketetara egokitzea. 
- Ebaluaketarako irizpide orokorrak 209/2006 Dekretuan sartutako aldaketetara egokitzea. 
- Aplikazio informatikoa eguneratzea programan sartutako aldaketekin. 
- Ebaluatzaile-bankua erabiltzea programa honen batzordeak eguneratzeko ebaluatzaileak 

aukeratzeko, Estatutuen aldaketei jarraiki. 
- Ebaluazio-batzordeek berariazko ebaluazio-irizpideak berrikustea, eta horiek Agentziaren web-orrian 

argitaratzea. 
- Programa honetan ebaluatzaileen prestakuntza abian jartzea, eta prozedura-eskuliburu bat egitea. 
- Programa hau ebaluatzeko prozedura bat zehaztea eta abian jartzea, eta hobekuntza-ekintzak 

egitea. 
- UNIBASQen jarduera-protokoloa zehaztea irakasleak ebaluatzeko prozesuetan egon litezkeen 

iruzurrei aurka egiteko. 
 
EHUn lan-kontratu iraunkorra duten irakasleen ikerketa-jarduera ebaluatzeko programa (seiurtekoak): 
 

- 2010eko deialdiko ebaluazio-emaitzen ebaluazioa eta hobekuntza-ekintzak. 
- 2011n deialdi berria egitea. 
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3. ARDATZA: TITULAZIOEN EBALUAZIOA 
 
3.1 helburua: titulazioak ebaluatzeko eta egiaztatzeko programak garatzea eta hobetzea. 
 
UPE 10/13ko 3.1.1, 3.1.2 eta 3.1.4 ekintzak jarduera hauen bidez gauzatuko dira: 
 

- Graduko titulazioen ebaluazio-protokoloa aldatzea, titulazioen ebaluaketa-batzordea eratzeko. 
- 861/2010 Errege Dekretuaren aldaketei eta 11/2009 Dekretuan egingo den aldaketari egokitutako 

master titulazioak ebaluatzeko protokoloa definitzea. 
- Etorkizuneko Doktoretzaren Errege Dekretuari eta 11/2009 Dekretuak izan dezakeen aldaketari 

egokitutako doktorego-titulazioak ebaluatzeko protokoloa definitzea. 
- Ebaluatzaile-bankua erabiltzea titulazioen ebaluazio-batzordea eratzeko ebaluatzaileak aukeratzeko. 
- Programa honetan ebaluatzaile profesionalen eta ikasleen parte-hartzea zabaltzea. 
- Programa honetan ebaluatzaileen prestakuntza abian jartzea. 
- Programa hau ebaluatzeko prozedura bat egitea eta abian jartzea, eta hobekuntza-ekintzak egitea. 

 
 
3.2 helburua: titulazioen segimendua egiteko programa garatzea. 
 
Hasieran aurreikusitako ekintzak bete direnez, programa berrikustea eta hobetzea izango da jarduera 
hauen xedea: 
 

- Titulazioen segimendurako programa pilotua garatzea 2010-2011 ikasturtean . 
- Programa pilotu honen emaitza ebaluatzea. 
- Titulazioen segimendu-programa hobetzeko ekintzak definitzea. 
- Titulazioen segimendurako programa abian jartzea 2011-2012 ikasturtean. 

 
3.3 helburua: agentzia honetan Euskal Unibertsitate Sistemaren titulazioen egiaztapena prozesu bakar 
batean egitea lortzea. 
 
UPE 10/13ko 3.3.1 eta 3.3.2 ekintzak jarduera hauen bidez gauzatuko dira: 
 
- Helburu hori lortzeko beharrezkoa da ENQAn sartzea (6.2 helburua). 
 
 
4. ARDATZA: ERAKUNDEEN EBALUAZIOA 
 
4.1 helburua: erakundeak ebaluatzeko abian diren prozesuak etengabe hobetzeko neurriak eta protokoloak 
ezartzea: Audit, Docentia. 
 
UPE 10/13ko 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 eta 4.1.4 ekintzak jarduera hauen bidez gauzatuko dira: 
 

- 2010eko abenduan hasitako AUDIT programaren hirugarren deialdia egitea. 
- 2011ko azken hiruhilekoan AUDIT programaren laugarren deialdia egitea. 
- AUDIT programaren deialdi berriak egitearen beharrari buruzko aurreikuspenak zehaztea 

unibertsitateekin. 
- AUDIT programaren batzordeak eratzeko ebaluatzaileak aukeratzeko ebaluatzaile-bankua 

erabiltzea, ikasleen parte-hartzearekin. 
- Ebaluatzaileen prestakuntza abian jartzea AUDIT programan. 
- Unibertsitateekin batera DOCENTIA programaren emaitzak ebaluatzea. 
- REACUren baitan DOCENTIA programari buruzko hausnarketa-prozesuan parte hartzea. 
- Komunikazio-planaren bidez programa honi buruzko komunikazioa hobetzea. 
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4.2 helburua: Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko organo aholku-emaile eta ebaluatzaile izanik, 
2011-2014rako Unibertsitate Planaren izapidetzean parte hartzea. 
 
UPE 10/13ko 4.2.1 ekintza jarduera hauen bidez gauzatuko da: 
 

- Unibertsitate Planaren (2007-2010) emaitzak ebaluatzea. 
- Unibertsitate Plana (2011-2014) zehazteko erakunde-aholkularia izanik, Hezkuntza, Unibertsitate 

eta Ikerketa Sailarekin lankidetzan jardutea. 
 
4.3 helburua: erakundeak ebaluatzeko eta aurrera begirako ebaluazioa egiteko programa berriak 
prestatzea, unibertsitateen, goi-mailako irakaskuntza-erakundeen eta haien zerbitzuen barne-sistemak 
hobetzeko eta egiaztatzeko. 
 
UPE 10/13ko 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 eta 4.3.5 jarduera hauen bidez gauzatuko dira: 
 

- Erakundeak ebaluatzeko etorkizuneko plan bati buruzko txostena egitea Adituen Batzordeak. 
- 2011. urtean hasteko programa zehatz bat definitzea. 
- Programa honen batzordeak eratzeko ebaluatzaileak aukeratzeko ebaluatzaile-bankua erabiltzea, 

ikasleen parte-hartzearekin. 
- Programa honetan ebaluatzaileen prestakuntza abian jartzea. 

 
5. ARDATZA: IKERKETAREN EBALUAZIOA 
 
5.1 helburua: Agentzia ebaluaziorako erreferente bihurtzea Euskal Autonomia Erkidegoan, dagokion 
eskumen-esparruan.  
 
UPE 10/13ko 5.1.1 eta 5.1.2 ekintzak jarduera hauen bidez gauzatuko dira: 
 

- Egun Euskal Unibertsitate Sisteman abian diren ikerketen ebaluazio-programei buruzko azterketa 
bat egitea. 

- Aurreko azterketaren ondorioetatik abiatuta, ikerketaren ebaluazioaren jarduera-proposamen bat 
idaztea. 
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IV. Nazioartekotzea eta garapen korporatiboa sustatzeko jarduerak 
 
Atal honetan UPE 10/13ko 6 eta 7. ardatzetan ezarritako helburuak jasotzen ditugu. 
 
6. ARDATZA: EUROPAREKIN BAT ETORTZEA 
 
6.1 Helburua: Agentzia ebaluazio-agentzien nazioarteko estandarrekin homologatzea. 
 
UPE 10/13ko 6.1.1 eta 6.1.2 ekintzak jarduera hauetan zehaztuko dira: 
 

- Agentziaren Estatutuaren aldaketak ezartzea, eta hura betetzeko behar diren neurriak garatzea. 
o Agentziaren organoak Estatutu berrietara egokitzea. 
o Ebaluazio protokoloak Estatutu berrietara egokitzea. 

- Agentziaren legezko erregulazio berria Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarekin lankidetzan 
egitea. 

 
 
6.2 helburua: Agentziak ENQAren akreditazioa lortzea. 
 
UPE 10/13ko 6.2.1 ekintza jarduera hauen bidez gauzatuko da: 
 

- “Guidelines for external reviews of quality assurance agencies in the European Higher Education Area 
(ENQA, 2009)” dokumentuari jarraiki, ENQAk egin beharreko ebaluazio-prozesuaren prozedurazko 
alderdiak zehaztea. 

- ENQAn sartzeko eskaera formala aurkeztea. 
- Agentziak bere buruari buruzko txostena bukatzea. 

o ENQA taldeak zirriborroa egitea. 
o Adituen Batzordeak zirriborroa eztabaidatzea. 
o Administrazio Kontseiluak zirriborroa eztabaidatzea. 

 
 
7. ARDATZA: KORPORAZIOAREN GARAPENA 
 
7.1 Helburua: unibertsitate-sistemaren kalitatearen bermerako agentziekin eta sareekin harremanak 
sendotzea eta finkatzea. 
 
UPE 10/13ko 7.1.1, 7.1.2 eta 7.1.3 ekintzak jarduera hauen bidez gauzatuko dira: 
 

- REACUren bileretan eta proiektuetan parte hartzea. 
- Kataluniako Ebaluazio Agentziarekin (AQU) lankidetza-hitzarmen bat sinatzea. 
- Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateen kalitate-politiken ardura duten erakundeekiko 

lankidetzari eustea interes komuneko proiektuetan  
 
 
7.2 helburua: Agentzian prestakuntza-politika bat prestatzea. 
 
UPE 10/13ko 7.2.1 eta 7.2.2 ekintzak jarduera hauen bidez zehaztuko dira: 
 

- 2011rako Agentziako langileak prestatzeko plana garatzea eta eguneratzea. 
- 2012rako Agentziako langileen prestakuntza-planarekin jarraitzeko -proposamena egitea. 
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- Agentziaren ebaluatzaileak prestatzeko programa bat egitea eta abian jartzea. 
 
 
7.3 helburua: Agentziaren irudia hobetzea komunikazio politika berriaren bidez. 
 
UPE 10/13ko 7.3.1 eta 7.3.2 ekintzak jarduera hauen bidez gauzatuko dira: 
 

- Estatu berriak argitaratzen direnean web-orri berria abiaraztea. 
- Astero web-orri berriaren edukiak berrikustea eta eguneratzea. 
- LTC Project-en aholkularitzarekin Agentziaren Komunikazio Plana egitea eta hedatzea. 
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V. Kudeaketa-planaren segimendurako aginte-koadroa 
 
Aurretik aipatutakoari jarraiki, kudeaketa-sistemaren ezarpena eta zabalkuntzaren esparruko 
adierazleak berrikusi dira, ISO 9001:2008 arauari jarraiki; bestalde, kontrola eta segimendua 
errazteko, adierazle-kopurua murriztu egin da. 
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1. ARDATZA: antolaketa, kalitatea, barne-kontrola eta gobernu arduratsua 
HELBURU
AK 

ADIERAZLEAK NEURKETA EKINTZAK 

1.1. Antolaketa- eta funtzio-txosten bat eskuragarri izatea  Txostena egitea 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3,  
1.1.4., 1.1.5., 1.1.6. 

1.2. 
Dokumentazioa antolatzea eta eskuragarri jartzea 
 

Dokumentazioen ezadostasun-kopurua urteko < 5 
 

1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. 

1.3. 

Kalitate Batzordea prestatzea 
Prozesuak zerrendatzea, aztertzea eta deskribatzea 
ISO arauari buruzko ikastaro- eta mintegi-kopurua 

Kalitate eta/ edo Kudeaketa Batzordearen bilera-kopurua: 8 
ISO ziurtagiria 
Eskuliburu-kopurua: 1 
Ikastaro-kopurua: 1 

1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 

1.4. Arriskuen ekintza-planaren eskuragarritasuna 
Arriskuei buruzko ikastaro- eta mintegi-kopurua 

Ekintza-plana onartzea 
Ikastaro-kopurua: 1 

1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 
1.4.4. 

1.5. Informazioaren eskuragarritasuna web-orrian 
KGE politikak aztertzea eta ezartzea 

Komunikazio eta informazioari buruzko ezadostasun-kopurua urteko < 10 
Ezarritako KGE politiken kopurua: 1 

1.5.1., 1.5.2, 1.5.3., 
1.5.4. 

 
 
2. ARDATZA: irakasleen ebaluazioa eta egiaztapena 
HELBURU
AK 

ADIERAZLEAK NEURKETA EKINTZAK 

2.1. 

Araudi berria prozesu, prozedura, informazio-sistema eta abarretara egokitzea. 
Prozesuen kudeaketa eta zuzenketa erraztea, eta epeak murriztea: 

 Kudeatutako eskaera-kopurua 
 Baliabide-kopurua 
 Espedienteko kostua 

Ebaluatzaileen kudeaketa hobetzea, eta epea murriztea 
 

Epea eta egiaztatze-kostua % 10 murriztea 
Ebaluazio-batzordeak eratzeko epea % 10 murriztea 
Espedienteko kostuei eustea 
Errekurtso-kopuruari % 15tik behera eustea 
Ebaluatzaileen on line prestakuntza abian jartzea 

2.1.1., 
2.1.2.,  
2.1.3,  
2.1.4, 
2.1.5 
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3. ARDATZA: titulazioen ebaluazioa 
HELBURU
AK 

ADIERAZLEAK NEURKETA EKINTZAK 

3.1. 

Araudi berria prozesu, prozedura, informazio-
sistema eta abarretara egokitzea. 
Prozesuen kudeaketa eta ebazpena erraztea, eta 
epea murriztea: 

 Kudeatutako eskaera-kopurua 
 Espedienteko kostua 

Ebaluatzaileen kudeaketa erraztea, eta epea 
murriztea 
 

Araudiaren emaitzak baloratzen dituen dokumentua egitea 
Ebaluazio-protokoloa aldatzea 
Titulazioen Ebaluazio Batzordea eratzea  
Epea eta egiaztatze-kostua % 10 murriztea 
Ebaluazio-batzordeak eratzeko epea % 10 murriztea 
Espedienteko kostuei eustea 
Ebaluatzaileen on line prestakuntza abian jartzea 

3.1.1., 3.1.2., 3.1.4. 

3.2. Segimendua hastea: pilotua Unibertsitate bakoitzeko gutxienez 2 tituluko pilotua 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3. 
3.3.  6.2rekin lotuta   

 
 

4. ARDATZA: erakundeen ebaluazioa 
HELBURU
AK 

ADIERAZLEAK NEURKETA EKINTZA
K 

4.1. 
AUDIT deialdia prestatzea 
Docentia programa prestatzea  

Programa horiek unibertsitateetan gauzatzeko jardueretan parte hartzea 
Agentziak: 2 jarduera  

4.1.1., 
4.1.2.,  
4.1.3, 4.1.4 

4.2. 
2007-2010erako Unibertsitate Plana ebaluatzea, eta 2011-
2014rako Unibertsitate Planari buruzko aholkua ematea. 

2011-2014rako Unibertsitate Planaren segimendurako protokolo-
proposamen bat egitea eta adierazleak finkatzea, hala eskatzen bada. 
Planaren ebaluazio-txostena, hala eskatzen bada. 

4.2.1. 

4.3. 
Erakundeak ebaluatzeko programa berrien proposamenak Erakundeak ebaluatzeko plan bati buruzko txostena egitea 

Ebaluazio-batzordeak eratzea 
Ebaluatzaileen on line prestakuntza abian jartzea 

4.3.1, 
4.3.2,4.3.3 y 
4.3.5 
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5. ARDATZA: ikerketaren ebaluazioa 
HELBURU
AK 

ADIERAZLEAK NEURKETA EKINTZA
K 

5.1. Ikerketaren ebaluazio-programen egoerari buruzko azterketa. Programei buruzko azterketa bat egitea. 5.1.1 eta 
5.1.2 

 
 
6. ARDATZA: Europarekin bat egitea 
HELBURU
AK 

ADIERAZLEAK NEURKETA EKINTZAK 

6.1. 
 Agentziaren araudiaren aldaketa ezartzea Organoak eta protokoloak egokitzea 

DEUIrekiko lankidetza, lege-erregulazio berria, gomendioak (txostena) igortzea 
 

6.1.1., 6.1.2. 

6.2. Integrazio-prozesua irekitzea Eskaera prestatzea 
Agentziaren bere buruari buruzko txostenaren prestakuntzari ekitea 

6.2.1. 

 
 
7. ARDATZA: korporazioaren garapena 
HELBURU
AK 

ADIERAZLEAK NEURKETA EKINTZAK 

7.1. REACUren bileretan eta proiektuetan parte 
hartzea. 

Bileren % 100ean parte hartzea 
Aurkezten diren proiektuen % 100ean parte hartzea 

7.1.1., 7.1.2., 
7.1.3. 

7.2. Prestakuntza-plana Edukiak, irakasleak eta datak zehazten dituen prestakuntza-plana garatzea eta eguneratzea 
Ebaluatzaileen prestakuntza garatzea. 

7.2.1 eta 7.2.2 

7.3. 

Web-orria aldatzea 
Komunikazio-plana hedatzea 

Web-orriaren diseinu berria, Agentziaren ebaluazio-programei eta funtzionamenduari buruzko 
informazio gehiago eta argiagoarekin. Segimendua eta eguneratzea 
Agentziaren barne- eta kanpo-komunikaziorako ardatz estrategikoei buruzko dokumentu bat 
egitea. 

7.3.1., 7.3.2. 
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