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aldaketa eragin ditu Euskal Unibertsitate 
Sistemaren Kalitate Agentziaren antolamenduan 
eta jardueretan. Aldaketa horiek, nolanahi ere, 
Agentziaren funtzionamendua hobetu dute, eta 
ekitate, gardentasun eta parte-hartze handiagoa 
eman diote.
Ildo horretan egindako ahaleginaz gain, Unibasq-
ek legez esleituta dituen eta apirilaren 16ko 
204/2013 Dekretuaren bidez argitaratutako 
estatutu berrietan garatuta dauden (horra hor 
2013ko ekitaldiko beste lorpen bat) funtzioak 
betetzen jarraitu du.
Era berean, gogoeta-prozesua baliagarria izan da 
2013-2016ko Plan Estrategiko berria lantzeko. Plan 
horrek aldi horretarako jardun-ildoak ezarri ditu, 
eta ekitaldiko beste gertakari esanguratsu bat 
izan dela esan daiteke.
Horrez gain, 2013. urtean aipagarriak izan 
dira honako hauek: Unibasq Goi mailako 
Hezkuntzaren Kalitatea Ziurtatzeko Agentzien 
Nazioarteko Sarean (INqAAHE) txertatu izana 
(lehen urratsa euskal agentzia nazioartekotzeko), 
lehen aldiz ikasleek Unibasqen organoetan eta 
unibertsitate-titulazioen ebaluazio-prozesuetan 
parte hartu izana, eta Agentziaren jardueren 
kalitatea bermatzeko eta Agentziara jotzen duten 
pertsonen eskubideak babesteko Etika Batzordea 
eratu izana. 2013. urtean, gainera, Unibasqek 
lotura estua izaten jarraitu du Estatuko gainerako 
agentziekin. Adibidez, Unibertsitate Kalitatearen 
Agentzien Espainiako Sarean (REACU) parte hartu 
du, nagusiki tituluak berritzeko datozen prozesuei 
begira. Era berean, Unibasqen II. Sinposioa egin 
da 2013ko urrian, eta oso topaleku baliagarria izan 
da Agentziarentzat eta euskal gizarteko agente 
garrantzitsuentzat. Horregatik, jarraipena izatea 
espero da.
Unibasqek 2013ko ekitaldian egindako jarduerei 
buruzko informazio xehatua memoria honetan 
jasota dago. jarduera horiek guztiak Euskal 
Unibertsitate Sistemarekiko eta gizarte osoarekiko 
konpromisoaren ondorio dira. Bi horien, eta, beraz, 
herritar guztien hobekuntzan aurrera egiteko 
konpromisoaren ondorio, alegia. 

2013. urtean, aurrerapen esanguratsuak egin 
dira Unibasqen eremuan. Guztien artean, Euskal 
Agentzia Goi mailako Hezkuntzaren Kalitatea 
Bermatzeko Europako Elkartean (ENqA) 
txertatzeko aginduzko autoebaluazio txostena 
da azpimarragarriena. 
Txosten hori 2103ko azaroan aurkeztu zitzaion 
ENqAri, eta Unibasqek 2012. urtearen amaieran 
adierazitako Europako Elkartean txertatzeko 
eskaera egin ondoren gaur egun bizi duen 
ebaluazio-prozesuaren parte da. Prozesua 
2014an amaituko da ENqA elkarteak hautatutako 
adituen bisitaldiarekin.
Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia 
duela zenbait urte hasi zen adierazitako Europako 
Elkartean eskubide osoko kide gisa txertatzeko 
lanean, eta 2013. urtean ahalegin handia egin da 
zeregin horretan. 2013. urtean, Unibasqek, ongi 
pentsatu ondoren, azken moldaketak egin ditu 
bere jarduteko modua goi-mailako hezkuntzaren 
kalitatearen bermea arautzen duten Europako 
jarraibide eta irizpideetara egokitzeko. Helburu 
horrekin egindako gogoetak, halaber, hainbat 
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Azken urteotan, Agentziak urteko memoria idatzi izan du urtero eta, 
aurten, betebehartzat ezarri da hori Estatutuetan (204/2013 Dekretu 
bidez onartu dira Estatutuak), betiere gizarteari kontu ematean 
gardentasun handiagoz jokatzearren.

Dokumentu hori idazten dugunean, burututako jarduerei buruz 
hausnartzeko aukera izaten dugu, eta jarduera horiek Euskal 
Unibertsitate Sistemaren kalitatea hobetzeko lagungarri ote diren 
aztertzen dugu.

memoria honetan, Unibasqek bere eskumenen eremuan esleituta 
dituen ebaluazio- eta egiaztapen-programak deskribatu eta aztertuko 
ditugu eta, horretaz gain, emaitzak aztertu eta jarduerak behar bezala 
garatzeko beharrezkoak diren barne-kalitatea hobetzeko jardunetara 
ere zabalduko da.
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03
ESPARRUA ETA
EGITURA

ARAU

Agentziaren berezko araudiarekin batera, eremu horretan, Unibasqi 
esleitutako ebaluazioko eta egiaztapeneko prozesuak arautzeko Eusko 
jaurlaritzak egiten dituen arauak ere aintzat hartu behar ditugu. Aurten, 
Euskal Autonomia Erkidegoko gradu eta masterreko unibertsitate-
titulu ofizialen borondatezko akreditazioa berritzeko epea ezartzen 
duen agindua argitaratu dela aipatu behar dugu, hau da, Unibertsitate 
eta Ikerketako sailburuordearen 2013ko abenduaren 13ko Agindua 
(2013.12.20ko EHAA).

HELBURUAK ETA
EGINKIZUNAK

Euskal Unibertsitate Sistemaren kalitatea ebaluatzea, egiaztatzea 
eta ziurtatzea da Agentziaren helburua, Espainiako, Europako eta 
nazioarteko esparrua kontuan izanik.

Era berean, Goi-mailako Hezkuntzaren Europako Esparruaren barruan, 
agentziak ebaluazio-, egiaztapen- eta ziurtapen-jardueretan parte har 
dezake Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko unibertsitateen eta 
goi-mailako hezkuntzako zentroen esparruan, baina kasuan kasuko 
akordioak sinatu ostean Euskal Autonomia Erkidegoaz kanpoko beste 
agentzia, unibertsitate edo hezkuntza-arloko agintaritzekin.

UNIBASq ZUZENBIDE 

PRIBATUKO ERAKUNDE 

PUBLIKOA DA ETA 

EUSKO jAURLARITZAREN 

UNIBERTSITATEEN ARLOAN 

ESKUDUNA DEN SAILARI 

ATxIKITA DAGO; 2005EKO 

APIRILAREN 4AN SORTU 

ZEN, EUSKAL UNIBERTSITATE 

SISTEmARI BURUZKO 

OTSAILAREN 25EKO 3/2004 

LEGEAREN 79. ARTIKULUKO 

AGINDUA BETEZ.

Agentzia honako hauen arabera arautzen da:

 – 3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal 
unibertsitate Sistemari buruzkoa (2004.03.12ko 
EHAA).

 – 507/2009 Dekretua, 2009ko irailaren 8koa, 
Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren 
Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia-
Agencia de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación del Sistema Universitario 
Vasco zuzenbide pribatuko ente publikoko 
zuzendaritza-taldekideen zerrenda onartzeko 
dena (2009.09.21eko EHAA).

 – 13/2012 Legea, ekainaren 28koa, Unibasq 
Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate 
Agentziari buruzkoa (2012.07.04ko EHAA).

 – 204/2013 Dekretua, apirilaren 16koa, Unibasq 
Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate 
Agentziaren estatutuak onartzen dituena 
(2013.05.09ko EHAA).
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Agentziak lankidetzarako, elkarlanerako, ebaluazio-, egiaztatze- eta 
ziurtatze-prozesuak aitortzeko eta informazio-trukerako harremanak 
ezarri ahal izango ditu autonomia-erkidegoetako, Estatuko edo 
atzerriko beste agentzia batzuekin, goi-mailako hezkuntzaren kalitatea 
ebaluatu, egiaztatu eta ziurtatzeko eginkizunak badituzte. Agentziaren 
eginkizunak aurrera eramatean, xede hauek lortu nahi dira:

a. Euskal Unibertsitate Sistemaren esparruan kalitatea sustatu 
eta bermatzea, Espainiako, Europako eta nazioarteko esparruak  
aintzat hartuta.

b. Euskal Unibertsitate Sistemaren kalitatea hobetzen laguntzea.

c. Gizarteari agentziak garatutako jardueren emaitzen berri ematea.

d. Administrazio publikoei, unibertsitateei eta hezkuntzako beste 
eragile batzuei edo beste eragile zientifiko-teknologiko batzuei 
informazioa eta irizpideak ematea agentziak dituen eginkizunen 
gaineko erabakiak hartzeko prozesuetan.

XEDEA, IKUSPEGIA,
BALIOAK ETA ETIKA

xEDEA

Euskal Unibertsitate Sistema hobetzen laguntzea, sistemaren 
kalitatea sustatuz, goi-hezkuntzan inplikatutako interes-taldeak 
kontuan hartuz.

IKUSPEGIA

Unibasqek bere jarduerak garatzen ditu independentziaz, 
gardentasunez, objektibotasunez, eraginkortasunez eta gaitasunez, 
goi-mailako hezkuntzaren kalitatea bermatzeko nazioarteko 
estandarretan oinarrituta. 

BALIOAK 

Agentziaren balioak agentziaren etika-
kodean jaso dira zehatz-mehatz, eta honako 
epigrafe hauetan labur-labur jaso ditugu: 

 – Independentzia eta autonomia 
betebeharrak betetzean. 

 – Gardentasuna prozesu, irizpide eta 
formularioak komunikatzean. 

 – Erabiltzaileari orientazioa ematea, 
interes-taldeen premiei arreta 
eskainiz. 

 – Unibertsitateen autonomia eta 
aniztasuna errespetatzea. 

 – Gizarte-erantzukizuna agindutako 
zereginetan, esleitutako baliabideak 
eraginkortasunez erabiliz eta kontuak 
emanez, urtean behin memoria bat 
argitaratuz. 

 – Goi-hezkuntzan inplikatutako 
agenteei laguntzea xede komunak 
lortzeko. 

 – Estatuko eta nazioarteko agentzia eta 
sareekiko lankidetza eginkizunak eta 
prozesuak garatzeko. 

 – Etengabeko hobekuntzan eta 
berrikuntzan inplikatzea prozesu 
guztiak garatzeko. 

GOBERNU KONTSEILUA

ZUZENDARIA

ZUZENDARIORDEA

EGIAZTAPENA

jARRAIPENA

OSAGARRIAK

BEREZKO
TITULUAK

EGIAZTAPENA
BERRITZEA

BAImENDU
AURREKO
TxOSTENA

TÍTULU 
OfIZIALAK

SEIURTEKOAK

DOCENTIA

AUDIT

KONTRATU-
PROGRAmAK

IRAKASLE ETA 
IKERTZAILEEN 
EBALUAZIOA

TITULUEN
EBALUAZIOA

ERAKUNDEEN
EBALUAZIOA

GAINONTZEKO 
EBALUAZIO ETA 

TxOSTENAK

ETIKA
BATZORDEA

KALITATE ETA 
KUDEAKETA ARLOA

EBALUAZIO ETA
EGIAZTAPEN ARLOA

AHOLKU BATZORDEA

EBALUATZAILEAK
KALITATE

BATZORDEA

KALITATEAREN
KUDEAKETA

fINANTZA
ETA BALIABIDEEN

KUDEAKETA

DOKUmENTAZIOAREN
KUDEAKETA

PERTSONEN
KUDEAKETA

fORmAKUNTZA

ANTOLAKUNTZA
EGITURA

Unibasqen egituran argi eta garbi 
bereizten dira, alde batetik, gobernu- 
eta ordezkaritza-organoak eta, 
bestetik, ebaluazio-prozesuetan 
erantzukizunak dituzten organoak.
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3.1 GOBERNU 
ORGANOAK

Unibasqen gobernu-organoetan 
Gobernu Kontseilua eta zuzendaria 
sartzen dira. 

2013. urtean, GOBERNU KON- 
TSEILUAREN osaera honako hau 
izan da:

Kontseilu-burua, Cristina Uriarte 
Toledo andrea (2012.12.14an 
izendatua), Hezkuntza, 
Hizkuntza Politika eta Kultura 
Saileko sailburu den aldetik.

Idazkaria, m.ª Paz 
Espinosa Alejos andrea 
(2012.09.20an izendatua)

Itziar Alkorta Idiaquez andrea 
(2012.12.27an izendatua), 
Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 
Kulturako sailburuorde den aldetik.

juan Andrés Legarreta fernández 
jauna (2012.09.20an izendatua), 
Agentziaren zuzendari den aldetik.

josé maría Guibert Ucín 
jauna, 2013-05-27an Deustuko 
Unibertsitateko errektore 
izendatua. Kontseiluan 2013-
06-26an egon zen lehenaldiz.

Iñaki Goirizelaia Ordorika jauna 
(2012.09.20an izendatua), Euskal 
Herriko Unibertsitateko errektorea.

Iosu Zabala Iturralde jauna 
(2012.09.20an izendatua), 
mondragon Unibertsitateko 
errektorea.

Aratz Castro Angulo jauna 
(2012.09.20an izendatua), ikaslea.

maría del Carmen Begoña 
González murua andrea 
(2012.09.20an izendatua).

Guy Haug jauna 
(2012.09.20an izendatua).

Ana martínez Esnaola andrea 
(2012.09.20an izendatua).

Esther Giménez Salinas andrea 
(2012.09.20an izendatua).

Gregorio monreal Zia jauna 
(2012.09.20an izendatua). 

Óscar Altuzarra maestre jauna 
(2012.09.20an izendatua). 

Gobernu-kontseilua 4 aldiz bildu da 

2013an: otsailaren 28an, ekainaren 

26an, irailaren 27an eta azaroaren 

20an.

2013. urtean, juan Andrés Legarreta 

jauna izan da UNIBASqEKO 

ZUZENDARI; 2011ko uztailaren 

18an izendatu zuten eta 2012ko 

irailaren 20ko 13/2012 Legearen 

bitartez berretsi zuten izendapena.

Agentziaren zuzendaritzak 

REACU Unibertsitate Kalitatearen 

Agentzien Espainiako Sarearen bi 

bileretan parte hartu du 2013an: 

madrilen, otsailaren 12an, eta 

Palma mallorcakoan, irailaren 18an 

eta 19an. Bilera horietan landutako 

gaiak unibertsitateko titulu 

ofizialen egiaztapenak berritzeko 

prozesuarekin loturik egon ziren.

3.2 ORGANO         
ZIENTIFIKO TEKNIKOAK

Unibasqeko indarreko estatutuen 15. 
artikuluaren arabera, agentziaren organo 
zientifiko teknikoak Aholku Batzordea eta 
Ebaluazio Batzordeak dira.

Aholku Batzordearen osaera honako 
hau izan da 2013an (ikasle bat sartu izana 
nabarmendu behar dugu):

Batzordeburua

juan Andrés Legarreta jauna, Unibasqeko 
zuzendaria (2012.09.20an izendatua). 

Idazkaria

Alfonso Hernández frías jauna, 
Euskal Herriko Unibertsitatea 
(2012.09.20an izendatua).

Kideak

Néstor Torres Darias jauna, La Lagunako 
Unibertsitatea (2012.09.20an izendatua).

jörn Grünewald jauna, Deutsches Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt (2012.09.20an izendatua).

Amelia Barquín López andrea, mondragon 
Unibertsitatea (2012.09.20–2013.06.26).

Eneritz Garro Larrañaga andrea, mondragon 
Unibertsitatea (2013.06.26an izendatua).

Aintzane Asumendi mallea andrea, Euskal Herriko 
Unibertsitatea (2012.09.20an izendatua).

félix Pérez  martínez jauna, madrilgo Unibertsitate 
Politeknikoa (2012.09.20an izendatua).

Perla Cohen-Thiam andrea, Université de Toulouse 
II – Le mirail (2012.09.20an izendatua).

jean-michel Uhaldeborde jauna, Université de Pau et 
des Pays de l’Adour (2012.09.20an izendatua).

Esther Calvete Zumalde andrea, Deustuko 
Unibertsitatea (2012.09.20–2014.04.08).

Estibaliz Amorrortu Gómez andrea, Deustuko 
Unibertsitatea (2013.11.20an izendatua).

Paz francés Lecumberri andrea, Nafarroako Unibertsitate 
Publikoa (Ikaslea) (2013.02.28an izendatua).
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Aholku Batzordeak 5 bilera egin ditu 2013an: otsailaren 12an, apirilaren 
8an, ekainaren 28an, irailaren 17an eta azaroaren 18an.

Ebaluazio-prozesua garatzen duten organo zientifiko teknikoak 
Ebaluazio Batzordeak dira, eta haien osaera Agentziaren webgunean 
(http://www.unibasq.org) argitaratuta eta eguneratuta dago. Batzorde 
horiek honako ebaluazio-prozesu hauek egiten dituzte:

 – UPV/EHUk kontratatutako irakasle eta ikertzaileen egiaztapena, 
baita doktore-titulua duten unibertsitate pribatuetako  
irakasleena ere.

 – Titulazioak ebaluatzeko batzordea.

 – AUDIT batzordea.

 – DOCENTIA batzordea

 – Ikerkuntza ebaluatzeko batzordea.

Unibasqen lan egiten dute, batetik, zuzendariek, eta, bestetik, Agentziako 
langileek, lan-zuzenbideko araubidean kontratatuta. 

2013. urtean, Agentziak honako organigrama hau izan du: 

Zuzendaria: Agentziaren kudeaketa zuzentzen du, esleitutako eginkizun guztietan. 

Zuzendariaren ondokoa: Kalitate-arduraduna eta agentziako langileak 
koordinatzearen erantzule.

Ebaluazio-arduraduna: ebaluazio-teknikariak eta administrari-laguntzaileak 
zuzendu eta koordinatu behar ditu ebaluatu eta egiaztatzeko zeregin eta 
programetan, zuzendariaren jarraibideei jarraiki.

finantza-arduraduna: Erakundearen ekonomia- eta aurrekontu-kudeaketaren, 
langileen kudeaketaren eta erakundearen ondarea zaintzearen arduraduna.

Osagarriak ebaluatzeko teknikaria: Ebaluatzaileek egindako lana koordinatzea 
eta kudeatzea eta horren jarraipena egitea, baita administrari-laguntzaileen lana 
eta zereginak antolatu, ikuskatu eta esleitzearen ardura hartzea ere, programa 
horiek ebaluatzeko zereginetan. jendeari arreta eskaintzea osagarri-programen 
inguruan.

Egiaztapena ebaluatzeko teknikaria: Ebaluatzaileek egindako lana koordinatzea 
eta kudeatzea eta horren jarraipena egitea, baita administrari-laguntzaileen lana 
eta zereginak antolatu, ikuskatu eta esleitzea ere, programa hori ebaluatu eta 
egiaztatzeko zereginetan. jendeari arreta eskaintzea irakasle eta ikertzaileen 
egiaztapen-programen inguruan.

Titulazioak eta erakundeak ebaluatzeko teknikaria: Ebaluatzaileek egindako lana 
koordinatzea eta kudeatzea eta horren jarraipena egitea, baita administrari-
laguntzaileen lana eta zereginak antolatu, ikuskatu eta esleitzearen ardura 
hartzea ere, titulazioak eta erakundeak ebaluatu eta egiaztatzeko zereginetan. 
Publikoari arreta eskaintzea tituluak eta erakundeak ebaluatzeari eta egiaztatzeari 
dagokienez.

Zuzendaritzako idazkaria: jendearentzako arreta, hornidura-kudeaketa, Aholku 
batzordeko kideen eta ebaluatzaileen bileretarako bidaien kudeaketa, eta 
zuzendaritzarako laguntza teknikoko eta administrazioko lanak. 

Ebaluatzeko administrari-laguntzaileak: jendearentzako arreta, eta ebaluazio- 
eta egiaztapen-programetarako eta bulegoaren funtzionamendurako beharrezko 
administrazio-zereginak egitea.

3.3 AGENTZIAKO 
LANGILEAK



     

04
-

ETA LORTUTAKO 
EMAITZAK

GARATUTAKO



22 ORRIALDE 23 ORRIALDE

04
PROGRAMAK 
ETA BERE 
EmAITZAK

GARATUTAKO

UNIBASqEK EBALUATZEKO, 

EGIAZTATZEKO ETA 

ZIURTATZEKO jARDUERAK 

GARATZEN DITU PROGRAmA 

PROPIOEN BITARTEZ 

ETA BESTE AGENTZIA 

BATZUEKIN ELKARLANEAN 

BULTZATUTAKO 

PROGRAmEN BITARTEZ.

4.1 PROGRAMA 
PROPIOAK

2013. urtean hurrengo deialdian 
gauzatu da eginkizuna:

Egiaztapen orokorra VI 2013

Doktore tituludun ikertzaileak, 
irakasle atxikiak, irakasle 
agregatuak, irakasle osoak 
eta unibertsitate pribatuetako 
irakasle doktoreak ebaluatu eta 
egiaztatzeko 2013ko deialdia 
Unibasqen Gobernu Kontseiluan 
onartu zen 2013ko otsailaren 
28an, eta 2013ko martxoaren 22ko 
EHAAn argitaratu zen. Ebaluazio 
oso-osoa 2013ko ekitaldiaren 
barruan egin da: 577 eskaera izan 
ziren eta, azkenean, 526 onartu 
genituen ebaluatzeko; hurrengo 
irudian jakintza-arloaren arabera 
banatuta ikus ditzakegu:

jarraian zehaztutako programak 
garatzen ditu Agentziak, Unibasq 
Euskal Unibertsitate Sistemaren 
Kalitate Agentziari buruzko 
ekainaren 28ko 13/2012 Legearen 
3.2 artikuluan eta horren indarreko 
estatutuen 6. artikuluan ezarritakoa 
oinarritzat hartuta.

4.1.1. Irakasle 
eta ikertzaileen 
egiaztapena

Unibasqi zenbait eginkizun 
agindu zaizkio; besteak beste, 
kontratatutako ikertzaile eta 
irakasleak eta doktore-titulua duten 
unibertsitate pribatuetako irakasleak 
ebaluatzea eta egiaztatzea. 

MZ

GZ

IT

G

GUZTIRA
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%59,30

%27,54

%30,95

%32,20

%37,45

%42,74

Aldeko emaitzak, jakintza-arloaren arabera (%)

Ebaluatutako eskaeren 
banaketa, jakintza-arloaren 

arabera (%)

GZ %26,24

ZE %22,24

MZ %16,35

IT %23,95

G %11,22
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GUZTIRA
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%34,31

%20

%81,25

%18,69

%37,45

%56,25

Aldeko emaitzak, figura motaren arabera (%)

ATX

Deialdi honetan, guztira 197 eskatzaile egiaztatu dira; irakasle motaren eta jakintza-arloaren arabera banatuta ikus 
ditzakegu hurrengo irudi eta emaitza-tauletan: 

ZE: Zientzia Esperimentalak
MZ: medikuntza eta Osasun Zientziak
GZ: Gizarte Zientziak, Zientzia juridikoak eta Ekonomia Zientziak
IT: Irakaskuntza Teknikoak
G: Giza Zientziak

ATX: Irakasle atxikiak
AGR: Irakasle agregatuak
DOK: Unibertsitate Pribatuko irakasle Doktoreak
OSOA: Irakasle osoak
IKE: Doktore tituludun ikertzaileak
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ALDEKOAK IRAKASLE
ATXIKIAK

IRAKASLE
AGREGATUAK

UNIBERTSITATE
PROBATUKO

IRAKASLE
DOKTOREAK

IRAKASLE
OSOAK

DOKTORE
TITULUDUN

IKERTZAILEAK

  G E G E G E G E G E

Zientzia 
Experimentalak 9 14 6 3 0 1 0 1 6 10

medikuntza eta Osasun 
Zientziak 10 10 9 10 2 0 6 1 1 2

Gizarte Zientziak, 
Ekonomia Zientziak eta 
Zientzia juridikoak

8 15 3 6 1 5 0 0 0 0

Irakaskuntza Teknikoak 9 10 6 1 4 4 3 1 1 0

Giza Zientziak 8 6 2 1 0 1 0 1 0 0

GUZTIRA 44 55 26 21 7 11 9 4 8 12

KONTRAKOAK

Zientzia 
Experimentalak 2 13 1 8 5 5 1 0 14 18

medikuntza eta Osasun 
Zientziak 5 5 6 4 2 3 0 0 2 8

Gizarte Z ientziak, 
Ekonomia Zientziak eta 
Zientzia juridikoak

10 15 12 18 8 20 0 1 7 9

Irakaskuntza Teknikoak 12 8 13 17 10 10 0 0 7 10

Giza Zientziak 4 3 7 4 5 4 1 0 6 6

GALDERA
BATEZ BESTEKO EMAITZA 

(1 - ez nago adoz, inolaz ere / 5 - ados nago, erabat)

Webgunean argitaratutako informazioa argia eta nahikoa da 3.5

Argitaratutako gidak lagungarriak eta baliagarriak direla uste du 3.6

Aplikazio informatikoa erabiltzeko erraza da 3.4

Unibasqek eman duen arreta bizkorra eta eraginkorra da 3.6

Agentziaren langileek emandako tratua atsegina izan da 3.9

Prozeduraren fase bakoitzean informatuta dago 3.5

Pozik dago ebaluazioak ebazteko denborarekin 3.6

Ebaluazio-prozedura argia eta gardena da 2.5

2012tik aurrera, irakasleak 
egiaztatzeko ebaluazio-eskaerak 
izapidetzeagatiko tasa bat kobratzen 
da (Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazioaren Tasa eta Prezio 
Publikoei buruzko Legea aldatzeko 
den 5/2011 Legeari jarraiki; Lege hori 
2011ko abenduaren 28an argitaratu 
zen EHAAn) eta, horri esker, 
baliabideak hobeto arrazionalizatu 
dira eta programarako finantziazio 
gehigarria ere lortu da. 

2013ko deialdian, prozesu honetan sartutako 
guztien gogobetetze-maila kuantifikatzen hasi 
gara; horretarako, eskatzaileei inkesta bat egin 
diegu prozesua amaitutakoan, beste inkesta bat 
ebaluatzaileei eta bost batzordeetako buruek 
prozesuari buruzko baterako hausnarketa 
egin zuten bilera batean, prozesuan sartutako 
agentziako langileekin eta zuzendariarekin 
batera.

Eskatzaileei egindako inkestaren emaitzak 
webgunean argitaratu ditugu, eta taula 
honetan laburbildu dira:   

4.1.2. Irakaskuntzako, ikerkuntzako eta 
kudeaketako merezimenduak ebaluatzea, 
ordainsari-osagarriak esleitzeko

Unibasqi zenbait eginkizun agindu dizkiote, besteak beste irakaskuntza-, ikerkuntza- eta 
kudeaketa-arloko merezimenduak ebaluatzea, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko 
otsailaren 25eko 3/2004 Legearen 34. artikuluan Euskal Herriko Unibertsitateko 
irakasle eta ikertzaileentzat aurreikusitako gehigarrizko osagarriak esleitzeko. 

2013. urtean deialdi berririk onartu ez denez gero, aurreko deialdietan aztertzeko 
geratu ziren gaiak izapidetzera mugatu da programari lotutako jarduera. Gai horien 
artean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoen kudeaketa eta antzeko beste batzuk 
aipa daitezke.GUZTIRA 33 44 39 51 30 42 2 1 36 51
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4.1.3. UPV/EHUk kontratatutako 
irakasle eta ikertzaile  
iraunkorren ikerkuntza-jarduera  
ebaluatzea.

Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko Legean 
ezarritako Agentziaren eskumenak aintzat hartuta eta 
kontratatutako irakasle eta ikertzaileen ordainsariei 
buruzko unibertsitate-legerian agindutakoa betez, 
urtean deialdi bat egiten da UPV/EHUn lan-kontratu 
iraunkorra duten irakasle eta ikertzaileek beren 
ikertze-jarduera ebaluatzeko aukera izan dezaten. 
Ebaluazioa CNEAI Ikerketa jarduera Ebaluatzeko 
Batzorde Nazionalak egiten du, horretarako 
izenpetutako lankidetza-hitzarmenari jarraiki.

2010. urtean egin zen lehen deialdia eta, harrezkero, 
ikerketa-tarteen 417 eskaera jaso ditugu eta aldeko 
229 tarte lortu. 2012ko abenduan ikerkuntza-
jarduera ebaluatzeko hirugarren deialdia argitaratu 
zen eta ebaluazio hori 2013. urtean egin da, baina 
errekurtsoak ebatzi gabe geratu dira (2014an 
ebatziko dira). 132 eskatzailek aurkeztu zituzten 
eskaerak eta guztira 160 tarte ebaluatu ziren. 
Hasierako 132 eskatzaileetatik, 6 eskatzaileren 
kasuan eskaera ezetsi egin zen eta 4k uko egin 
zioten ebaluatuak izateari. Horregatik, azkenean, 122 
eskatzaile ebaluatu ziren eta guztira 149 seiurteko 
eskatu zituzten. Ebaluazio horren behin-behineko 
emaitzetan, 112 seiurtekoren aldeko ebaluazioa 
egin zen eta 37 ukatu egin ziren. 19 eskatzailek 
berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu dute ebaluazio 
negatiboa jaso ostean, eta 2014an ebatzi beharko 
dira.

2013ko abenduan ikerkuntza-jarduera ebaluatzeko 
laugarren deialdia argitaratu zen eta 2014. urtean 
egingo da ebaluazioa.

4.1.4. Titulazioen ebaluazioa

Titulu ofizialen ebaluazioa, baimendu 
aurreko txostena emateko.

Gure Agentziaren zeregina Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko 
3/2004 Legean oinarritzen da, eta, Lege horren 48. artikuluaren 
arabera, goi-mailako hezkuntzako titulu ofizialak lortzeko ikasketa-
plan berriak onartu ahal izateko, Unibasqen aldez aurreko txostena 
beharko da beti. Aurrerago, Gradu, master eta Doktorego tituluak 
lortzeko gauzatu behar diren unibertsitate-irakaskuntza ofizialak 
ezartzeari eta kentzeari buruzko 11/2009 Dekretuaren bitartez, 
txosten hori egiteko prozedura eta irizpideak finkatu ziren.

Aldez aurreko txosten horren bitartez, lehenik eta behin, zera 
jakinarazi nahi da, proposatutako graduko, masterreko eta 
doktoregoko unibertsitate-irakaskuntza ofizialen helburuak eta 
edukiak egokiak direla, prestakuntza-programa koherentea dela, 
eta irakaskuntza horiek guztiek kudeaketa eta antolamendu 
eraginkorra, prestakuntzari laguntzeko baliabide egokiak eta 
kalitate-sistema efizientea dituztela.

Aipatutako lege-agindua betez, eta ekainaren 28ko 13/2012 
Legearen 2.b artikuluan eta Unibasqen Estatutuen 6. artikuluan 
(apirilaren 16ko 204/2013 Dekretua) ezarritakoa kontuan hartuta, 
Agentziak honako irakaskuntza-proposamen hauek ebaluatu ditu.

GRADUAK

2013 urtean, Ingeniaritza eta Arkitektura arloko 2 gradu-
proposameni buruzko azken txostenak eman dira: 1 UPV/
EHUrena eta 1 mondragon Unibertsitatearena. 

mASTERRAK

UPV/EHUren 16 master-proposamen eta mondragon 
Unibertsitatearen 1 ebaluatu dira: Ingeniaritza eta Arkitektura 
(5), Artea eta Giza Zientziak (2), Osasun Zientziak (2), Zientziak 

(2) eta Gizarte eta Zuzenbide Zientziak (6). Horretaz gain, UPV/EHUren beste 10 
proposamen ere jaso ditugu eta 2014an ebaluatuko dira.

DOKTOREGOAK

2013an, mondragon Unibertsitateak 2013/14 ikasturterako Gizarte eta Zuzenbide 
Zientzien arloan egindako doktorego-proposamen bat aztertu da, eta UPV/EHUren 
65 proposamen: Zientziak (15), Osasun Zientziak (10), Ingeniaritza eta Arkitektura 
(15), Gizarte eta Zuzenbide Zientziak (16) eta Artea eta Giza Zientziak (9). 2013ko 
amaieran, UPV/EHUtik Ingeniaritza eta Arkitekturako beste doktorego-programa bat 
jaso genuen eta 2014ko lehen hiruhilekoan ebaluatuko dugu.

Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateen titulazio ofizialen –2013an 
ebaluatutakoen– proposamenaren emaitzei buruzko taula orokorra 1. 

UNIBERTSITATEA TITULUA ESKAERAK ALDEKOA ALDEKOA
OHARREKIN KONTRAKOA

UPV/EHU

Gradua 1 - - 1

masterra 16 14 2 -

Doktoregoa 65 64 1 -

mondragon 
Unibertsitatea

Gradua 1 1 - -

masterra 1 1 - -

Doktoregoa 1 1 - -

GUZTIRA 85 81 3 1

Unibertsitate-irakaskuntza ofizialen antolamendua ezartzen duen urriaren 
29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren Seigarren xedapen Gehigarriaren 
arabera, Deustuko Unibertsitatea bat dator Espainiako Estatuak eta 
Egoitza Santuan 1979ko urtarrilaren 3an sinatutako Akordioetan 
xedatutakoarekin, ikasketa horietan eta gradu-titulua, unibertsitateko 
master-titulua edo doktore-titulua lortzeari eta emateari dagokionez.

1

Hurrengo irudian, titulazioak baimendu aurreko txostena egiteari buruzko datuak bildu 
ditugu 2008. urtetik hasita; datu horiek aztertuta, unibertsitateen proposamenen 
bilakaera nolakoa izan den ikusiko dugu. Lege-aldaketen arabera, unibertsitateek 
lehendik dituzten tituluak egokitzen dituzte edo, bestela, titulu berriak sortzen 
dituzte. 2009an aurkeztu ziren gradu gehien aurretiazko txostena egiteko; halaber, 
2013. urtean doktoregoak izan dira nagusi eta masterren joera orekatua da, baina 
2008an eta 2009an aurkeztu ziren master gehien. 
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Titulu ofizialen segimendua

Unibertsitate-irakaskuntza ofizialen antolamendua ezartzen duen urriaren 
29ko 1393/2007 Errege Dekretua eta 1393/2007 Errege Dekretua aldatzen 
duen uztailaren 2ko 861/2010 Errege Dekretua argitaratu zirenez geroztik 
honako hau ezartzen da:

 – Unibertsitate Kontseiluaren eta ANECAren, eta autonomia-
erkidegoetako beste ebaluazio-organo batzuen bitartez tituluak 
egiaztatu eta haien egiaztapena eskuratzeko obligazioa,

 – dagokion autonomia-erkidegoko gobernuak haiek baimentzea eta, 

 – egiaztapenak iraungitze-data izatea.

Uztailaren 2ko 861/2010 Errege Dekretuaren 24.2 artikuluan ezarritakoaren 
arabera, tituluak egiaztatu direnetik edo azken egiaztapenetik sei urte igaro 
aurretik, graduko eta doktoregoko unibertsitate-tituluek beren egiaztapena 
berritu beharko dute hasierako proiektuan hartutako konpromisoak bete 
ote diren ebaluatzeko prozesu batean, ANECAk edo ebaluazio-agentzia 
autonomikoek dagokion ebaluazioa gauzatu ondoren. Era berean, masterreko 
tituluak aipatutako prozeduraren eraginpean jarriko dira lau urte igaro aurretik.

El artículo 17, apartado 4, del Decreto 11/2009, de 20 de enero, de implantación 
y supresión de las enseñanzas universitarias oficiales conducentes a 

Graduko, masterreko eta doktoregoko 
tituluak lortzeko gauzatu behar diren 
unibertsitate-irakaskuntza ofizialak 
ezartzeari eta kentzeari buruzko 
urtarrilaren 20ko 11/2009 Dekretuaren 
17. artikuluaren 4. atalak ezartzen du 
Unibasq agentziak egingo duela Euskal 
Unibertsitate Sistemako unibertsitate-
irakaskuntza ofizialen segimendua. 

Halaber, uztailaren 2ko 861/2010 Errege 
Dekretuaren 27. artikuluak ezartzen 
du ANECAk eta dagozkion ebaluazio-
organoek gauzatuko dutela segimendua, 
eta, Hezkuntza ministerioarekin eta 
dagozkion autonomia-erkidegoekin 
batera elkarlanean, ikasketa-planen 
segimendua egiteko prozeduraren 
gutxieneko irizpide eta oinarrizko 
adierazleak bilduko dituen protokoloa 
prestatuko dutela. 

2013. urtean Euskal Unibertsitate 
Sistemako unibertsitateek 
segimenduari buruz egindako 230 
autotxosten jaso dira:

Deustu: 41

mondragon: 38

UPV/EHU: 151 

Tal y como establece el Protocolo 

Unibasqen Aholku Batzordeak 2012ko urriaren 16an onartu 
zuen Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitate-titulu 
ofizialen jarraipena egiteko Protokoloan xedatzen denez:

“Urtean behin, jasotako autotxostenen artean honako 
irizpide hauen arabera ebaluatuko direnak hautatuko 
ditu Unibasq agentziak: 

1. egiaztapena aurki berritu behar duten titulazioei 
buruzko autotxostenei emango zaie lehentasuna, 

2. unibertsitateen ustez arreta berezia behar duten 
titulazioei buruzko autotxostenak txertatuko dira, 

3. halaber, agentziaren aurreko jarraipen-txostenean 
hutsuneak zituztenak txertatuko dira, 

4. baita lehenago ebaluatu ez direnen kopuru 
aldakor bat ere.”

2013an 96 segimendu-txosten aztertu dira eta UPV/EHUk 
aurkeztutako masterrei buruzko segimendu-txostenak 
2014. urtean bukatzea falta da; beste 39 txosten izango 
direnak.

Segimendu-txostenak unibertsitateetan aurkezten dira, 
bakoitzera bisitaldia egiten denean, eta 2013. urtean 
Deustuko Unibertsitatearen kasuan burutu dugu prozesu 

hori. Behin betiko segimendu-txostenak Unibasqen webgunean 
argitaratzen dira.

Titulu ofizialen egiaztapena berritzea

2013. urtean egiaztapena berritzeko irizpide eta jarraibideak 
zehazten lagundu dugu, REACU Unibertsitate Kalitatearen 
Agentzien Espainiako Sarean bildutako gainerako agentziekin 
batera. 

REACUn “Egiaztapena berritzeko irizpide eta jarraibideak” 
dokumentua onartu ostean, CURSA Egiaztapenaren Berrikuntza 
eta jarraipena arautzeko Unibertsitate Batzordera helarazi zen, 
behin betiko onets zezan.

2013ko uztailean, Hezkuntza ministerioak uztailaren 12ko 
534/2013 Errege Dekretua argitaratu zuen, honako errege-
dekretuak aldatzen dituena: 1393/2007 Errege Dekretua, 
urriaren 29koa, unibertsitate-ikasketa ofizialen antolaketa 
ezartzen duena; 99/2011 Errege Dekretua, urtarrilaren 28koa, 
doktoretzako ikasketa ofizialak arautzen dituena; eta 1892/2008 
Errege Dekretua, azaroaren 14koa, graduko unibertsitate-
ikasketa ofizialetan sartzeko baldintzak eta Espainiako 
unibertsitate publikoetan onartzeko prozedurak arautzen dituena. 
534/2013 Errege Dekretuan bi urteko luzamendua ezartzen da 

Aurretiazko txostena egitea
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Irakaskuntzen Kontseilu Gorenari kontsulta egin ondoren, goi-
mailako arte-irakaskuntzen barruko titulu guztien oinarrizko 
edukia eta egitura definitu beharko ditu, eta goi-mailako 
arte-irakaskuntzetako ikastetxeetan graduondoko ikasketak 
eskaintzeko baldintzak ere arautuko ditu.

1614/2009 Errege Dekretuaren bitartez, Graduko eta 
Graduondoko goi-mailako arte-irakaskuntzen egitura zehaztu 
da; masterreko irakaskuntzak eta Doktoregoko ikasketak azken 
maila horretan txertatu dira, dagozkien diziplinen eremuan, 
unibertsitateekin hitzarmenak eginez. Ildo beretik, masterreko 
tituluak kanpoko ebaluazio-agentzia batek ebaluatu behar 
dituela ezarri da, Hezkuntza, Kultura eta Kirol ministerioak 
homologatu aurretik.

2013ko azaroan, Unibasqek musikene Euskal Herriko Goi-
mailako musika Ikastegiaren “Orkestra Ikasketen (hari 
instrumentuak) Hezkuntza Artistikoen masterra”ren aldeko 
txostena igorri zuen, Hezkuntza, Kultura eta Kirol ministerioak 
homologatzeko.

UPV/EHUren berezko tituluak

Euskal Herriko Unibertsitateak, aldez aurretik aipatutako 
irakaskuntza ofizialak aurkeztu zituen, ebaluatzeko, eta, 
horiek ez ezik, bere irakaskuntza-eskaintzaren berezko titulu-
proposamenak ere aurkeztu zituen. 

Proposamenak ebaluatzen direnean, honako alderdi hauek 
aztertzen dira: prestakuntza-programa (programa egokia ote 
den, praktikak eta hitzarmenak, irakaskuntza-banaketa eta 
ebaluazio-sistemak), irakasleak egokiak ote diren, ikasleekin 
loturiko gaiak (onartzeko irizpideak, harrera-sistemak, 
tutorearen arreta, eta titulua hobetu eta ebaluatzeko prozesuan 
parte hartzea) eta tituluaren zuzendaritza eta kudeaketa 
(finantzaketa, laguntzaileak, azpiegiturak eta baliabideak).

2007. urtetik gaur arte, guztira UPV/EHUren berezko 77 berezko 
titulu-proposamen ebaluatu dira eta hona hemen emaitzak:

egiaztapena berez 2012-2013, 2013-2014 eta 2014-2015 
ikasturteetan berritu beharko luketen unibertsitate-titulu 
ofizialen egiaztapenak berritzeko. Horretaz gain, Errege 
Dekretu horretan ezartzen denez, autonomia-erkidegoek 
deialdi bat egin ahal izango dute unibertsitateek, hala nahi 
izanez gero, berritzeko epea 2012-2013 ikasturtean amaitu 
zitzaien edo 2013-2014 ikasturtean amaituko zaien tituluen 
egiaztapena berritzeko eskaera aurkez dezaten. Prozedura 
horiek ofizialtzat hartuko dira Errege Dekretu horretan 
aurreikusitako ondorioak izango dituzte.

Ildo beretik, Eusko jaurlaritzak Unibertsitate eta Ikerketako 
sailburuordearen 2013ko abenduaren 13ko Agindua 
argitaratu du, Euskal Autonomia Erkidegoko gradu eta 
masterreko unibertsitate-titulu ofizialen borondatezko 
akreditazioa berritzeko epea ezartzen duena.

Hurrengo ekitaldian egiaztapena berritzeko borondatezko 
deialdia egitearren, ANECArekin bi hitzarmen negoziatu 
dira eta 2014. urtean sinatuko dira; hitzarmen bat Acredita 
Plus programan parte hartzeko da, programa horri esker 
EURACE zigilua eskuratzeko aukera izango baita ebaluazioa 
gainditzen duten ingeniaritzako titulu ofizialetan. Beste 
hitzarmena, aldiz, egiaztapena borondatezko esperientzia 
horretan berritzeari buruzkoa da. 

Euskal Unibertsitate Sistemako hiru unibertsitateek 
prozesuaren adierazle, ebidentzia, dimentsio eta 
irizpideen zirriborroak aztertzeko bilerak egin dituzte, eta 
euren ekarpenak Unibasqera helarazi zituzten iradokizun 
moduan. Unibasqek egiaztapena berritzeko programaren 

dokumentazioa prestatu du ANECAk egindakoan oinarrituta baina 
Unibasqen berezitasunei eutsita eta unibertsitateen iradokizunak 
aintzat hartuta. 

lldo beretik, eta borondatezko berritze horri buruzko xehetasun 
guztiak zehaztearren, unibertsitateekin bilerak egin ditugu eta 
programaren egoeraren berri emateaz gain, zer dokumentazio 
erabiliko dugun ere jakinarazi diegu. Euskal Unibertsitate 
Sistemako hiru unibertsitateek adierazi dute 2014. urtean egingo 
den egiaztapena berritzeko borondatezko deialdian parte hartu 
nahi dutela, eta deialdi horretan parte har dezaketen 8 titulazio 
proposatu dituzte.

Irakaskuntza artistikoak

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan, 
goi-mailako arte-irakaskuntzak arautzen dira eta halakotzat 
hartzen dira musikako eta dantzako goi-mailako ikasketak, arte 
dramatikoaren irakaskuntzak, kultura-ondasunak kontserbatzeko 
eta zaharberritzeko irakaskuntzak, eta arte plastikoetako –
zeramika eta beira barnean hartuta– eta diseinuko goi-mailako 
ikasketak.

Lege horren 46.2 artikuluan xedatzen denez, goi-mailako arte-
irakaskuntzen definizioa eta irakaskuntza horien ebaluazioa 
Espainiako goi-mailako hezkuntzaren antolamenduaren 
testuinguruan eta Europako esparruan egingo da, Arte 
Irakaskuntzen Kontseilu Gorenaren eta, hala badagokio, 
Unibertsitateen Koordinazio Kontseiluaren parte-hartzearekin. 
Bestalde, Gobernuak, autonomia-erkidegoei eta Arte 

BEREZKO TITULUEN 
PROPOSAMENAK 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GUZTIRA

Eskaerak 21 18 10 5 8 10 5 77

Aldekoak 15 16 7 4 8 10 5 65
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2013. urtean, Euskal Herriko Unibertsitateak 2013-2014 ikasturterako aurkeztutako 
5 titulu-proposamen ebaluatu ziren, jakintza-arloen arabera honela banatu zirenak: 
Osasun Zientzietako bat, eta Gizarte eta Zuzenbide Zientzietako lau. Aurkeztu 
ziren bost proposamenetatik hiru unibertsitateko espezialista-tituluak ziren, eta 
gainerakoak berezko masterrak. Gainera, proposamen horietako bat euskaraz 
emango da, eta bestea ingelesez. Proposamen guztiek 100etik 75 puntu baino 
gehiagoko balioespena lortu zuten.

4.1.5. Ikerkuntzaren kanpo-ebaluazioak.

2013an Unibasqek hitzarmena sinatu du Balear Uharteetako Unibertsitatearekin, 
doktoratu ondoko bi kontratutarako hautagaitzak ebaluatzeko. Lan hori betetzeko, 
2013ko uztailaren 30ean Ikerkuntza Ebaluatzeko Batzordea eratu zen 5 kiderekin.

Guztira 31 eskaera ebaluatu dira eta lortutako emaitzen arabera sailkatu dira.

Agentziarentzat jarduera-ildo berria da hori, eta etorkizunean garapen garrantzitsua 
izango duela espero dugu. Esperientzia hori oso baliagarri izaten ari zaigu 
ikerkuntza ebaluatzeko prozedura garatzeko.

4.1.6. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 
Kultura Sailak eskatutako ebaluazioak

Indarreko legerian ezartzen duenez, Agentziaren funtzioen 
artean honako hauek daude: Euskal Unibertsitate 
Sistemaren kalitateari buruzko gaietan aholkuak ematea, 
eta Agentziaren helburuarekin lotuta dagoen eta bere 
jarduera-esparruaren barruan dagoen edozein eginkizun, 
baldin eta unibertsitate-gaietan eskumena duen Sailak 
agindutakoa bada. Agindu hori betez, Agentziak txostenak 
egiten ditu Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak  
egindako eskaerei erantzunez.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak 
eta Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateek 
sinatutako programa-kontratuak.

EAEko Administrazio Orokorraren (Hezkuntza, Hizkuntza 
Politika eta Kultura Sailaren) eta Euskal Unibertsitate 
Sistemako unibertsitateen (UPV/EHU, Deustuko 
Unibertsitatea eta mondragon Unibertsitatea) artean 2011-
2014 aldirako izenpetutako programa-kontratuetan jasotako 
konpromisoak betetzeari buruzko txostenak egin dira, 2012. 
urteari dagokionez. Aldi horretarako sinatutako programa-
kontratuek honako hauekin dute zerikusia:

 – Araututako prestakuntza

 – Arautu gabeko prestakuntza

 – Ikerketa

 – Transferentzia

 – Berdintasuna, eraginkortasuna eta gizarte-proiekzioa
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4.2.2. DOCENTIA programa – Unibertsitateei  
laguntza ematea, irakasleen irakaskuntza-jarduera  
ebaluatzeko prozedurak diseinatzeko. 

2007an Unibasqek lankidetza-hitzarmena sinatu zuen ANECArekin, DOCENTIA irakasleen irakaskuntza-
jardueraren ebaluazioari laguntzeko programa Euskal Unibertsitate Sisteman zabaltzeko, eta horrela, 
unibertsitateen eskaerei erantzun egokia emateko. Izan ere, hezkuntza-sistemak bitarteko egokiak 
eduki behar ditu unibertsitate-irakasleen irakaskuntza-jardueraren kalitatea kudeatzeko, eta, premia horri 
erantzunez, bitarteko horien garapena eta errekonozimendua ere erraztu behar dira.

DOCENTIAk erreferentziazko eredu bat eta oinarrizko orientazioak jartzen ditu unibertsitateen eskura, 
unibertsitate bakoitzak, bere premietara egokituz, irakaskuntza-jarduera ebaluatzeko prozedurak gara ditzan.

2013an, UPV/EHUko irakasleen irakaskuntza-jardueraren kalitatea ebaluatzeko ereduaren diseinu-
ezarpenaren hirugarren urtearen segimendua egin da. Segimendua ebaluatzeko batzordeak hirugarren 
deialdi esperimentalaren garapena positiboki baloratzen du, nahiz eta oraindik ezartzeke eta garatzeke 
dauden aldeak egon eta horregatik ezarpena urtebetez luzatzea gomendatzen du. Honez gain, mondragon 
Unibertsitatearen diseinu berria ebaluatu da eta behin betiko txostena 2014an igorriko da. 

Agentziek DOCENTIA batzordearen bitartez dihardute programaren segimenduan eta koordinazioan 
(Unibasq ere batzorde horretan sartuta dago).

2008 2010 2011 2012 Guztira

mondragon Unibertsitatea 1 1 1 1 4

Deustuko Unibertsitatea 1 2 1 1 5

UPV/EHU 2 9 11 10 32

GUZTIRA 4 12 13 12 41

2013an, KBBSen diseinuen ezarpena egiaztatzeko deialdi pilotuaren barruan, honako zentro hauetako Kalitatearen 
Barne Bermeko Sistemen ezarpena ebaluatu eta egiaztatu da:

 – Deustuko Unibertsitatearen Psikologia eta Hezkuntza fakultatea (Bilbo)

 – UPV/EHUko Psikologia fakultatea (Donostia)

4.2.  
BESTE KALITATE-
AGENTZIEKIN 
LANKIDETZAN 
GARATUTAKO 
PROGRAMAK

Proiektu horretaz gain, Unibasqek 
honako proiektu hauetan ere 
jarduten du beste agentzia batzuekin 
lankidetzan.

4.2.1. AUDIT programa –  
Euskal Unibertsitate Sistemako 
unibertsitateen Kalitatearen 
Barne-Bermeko Sistemak 
ebaluatzea eta egiaztatzea.

ANECA, ACSUG eta AqU Catalunya 
agentziek diseinatutako programa 
horren bitartez, Kalitatearen Barne 
Bermeko Sistemen (KBBS) diseinua 
egokitu nahi da, unibertsitate-
irakaskuntzen kalitate-bermeari 
loturik orain artean garatu diren 
jarduera guztiak bateratuz. Euskal 

Aldez aurretik adierazi dugunez, 
Unibasqek programa propioak 
ebaluatzen ditu, eta, gainera, beste 
Agentzia batzuekin ere badihardu, 
lankidetzan.

Lankidetza-programa horiei 
dagokienez nabarmentzekoa 
da Espainiako unibertsitateen 
kalitatearen kanpo-ebaluazioaren 
egoerari buruzko txostena egiten 
parte hartzen duela, Espainiako 
ebaluazio-agentzia guztiekin 
batera (urtean behin argitaratzen 
da txosten hori). 2013. urtean, 
Unibasqek ICU 2012 txostena 
idazten parte hartu du eta kapitulu 
bat koordinatzeaz arduratu da. 

Unibertsitate Sistemako hiru 

unibertsitateek parte hartu dute 

programa horretan. 

Programak hainbat fase ditu: 

lehenengo fasean KBBSen 

diseinuak ebaluatzen dira; gero, 

sistemen ezarpenaren segimendua 

egiten da, eta azkenik, horien 

ezarpena egiaztatzen da. 2008. 

urteaz geroztik Euskal Unibertsitate 

Sistemako hiru unibertsitateetako 

zentroen diseinuak ebaluatu dira 

eta 2012an sistemako zentroen % 

95 ebaluatzera iritsi da.
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05
NAZIOARTEKOTZEA 
LANKIDETZA ETA 

2013an honako hitzarmen hauek sinatu dira:

 – Ebaluazio-zerbitzuak emateko berariazko hitzarmena 
Unibasqen eta Universitat de les Illes Balears erakundearen 
artean, doktoratu ondoko kontratuak ebaluatzeko zerbitzuen 
prestazioa esleitzen duena.

 – Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón 
(ACPUA) agentziaren eta Unibasqen arteko lankidetza-
hitzarmena, kalitate-ebaluazioaren, ziurtapenaren eta 
egiaztapenaren arloetan elkarlanean jarduteko.

 – Unibasqen eta Eusko jaurlaritzaren EjIE S.A. sozietatearen 
arteko lankidetza-hitzarmena, enpresaren kudeaketari 
laguntzeko zerbitzuen hornidurari dagokiona.

 – Catalunyako Agencia per a la qualitat del Sistema 
Universitari agentziaren eta Euskal Unibertsitate Sistemaren 
Kalitate Agentziaren arteko lankidetzako esparru-
hitzarmenari gehigarria erantsi zaio, kalitatearen loturiko 
gaietan aholkularitza emateko eta Europako Estandarretara 
egokitzeko.

 – Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate 
Agentziaren eta Unibertsitateen Idazkaritza Nagusiaren 
artean sinatutako berariazko lankidetza-hitzarmena; horren 
bitartez, Ikerketa jarduera Ebaluatzeko Batzorde Nazionalak 
kontratatutako UPV/EHUko irakasle iraunkorren ikerketa-
seiurtekoak ebaluatzeko kudeaketa-agindua formalizatu zen.

2013an, Unibasqek autoebaluazio-txostena egin 
du, ENqA (the European Association for quality 
Assurance in Higher Education) elkarteko kide izateko 
aukera eskuratzearren. Txostena azaroan bidali zen 
eta ebaluazioa egin behar duten adituak 2014ko 
otsailean etorriko dira bisitan.

Akredita Chile elkartearekiko lankidetzaren 
esparruan, Txileko eta Hego Amerikako beste zenbait 
herrialdetako programak egiaztatzeko proiektuetan 
parte har dezaketen ebaluatzaileak erakartzeko 
deialdia zabaldu da.

a)
LANKIDETZA
Unibasqek, bere ebaluazio- eta 
egiaztapen-zeregina garatzeko, 
beste erakunde batzuekiko 
elkarlana funtsezkotzat jotzen du, 
hitzarmenen bitartez araututa. 

NAZIOARTEKOTZEA
b)
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06
AGENTZIAREN 
jARDUERAREN 
ZABALKUNDEA

2013AN, UNIBASqEK 

BERE ZERBITZUEN KARTA 

EUSKARAZ, GAZTELANIAZ 

ETA INGELESEZ ARGITARATU 

DU ETA, HORREN BITARTEZ, 

ZER jARDUERA EGITEN 

DITUEN ETA ZER ZERBITZU 

ESKAINTZEN DITUEN 

AZALDU DIO GIZARTEARI.

2013ko otsailaren 26an DOCENTIA 
programaren jardunbide egokien I. jardunaldia 
izan zen madrilgo Unibertsitate Autonomoko 
Ekonomia eta Enpresa Zientzietako 
fakultatean. Unibasqek jardunaldiaren 
antolaketan parte hartu du, programan 
bildutako gainerako agentziekin batera.

jardunaldiaren saio ezberdinetan 
DOCENTIA programaren berrikuntzak 
eta unibertsitateentzako interesa duten 
programa honekin lotutako gaiak aurkeztu 
ziren. 2012. urtean irakaskuntza jarduera 
ebaluatzeko ereduen ziurtapen fasea hasi 
zen unibertsitateetan. Horregatik, jardunaldia 
unibertsitateetako irakaskuntza jarduera 
ebaluatzeko arduradun akademikoei, 
unibertsitateetako ebaluazio-batzordeetako 
kideei, unibertsitate kudeatzaileei, kalitatearen 
unitate teknikoetako eta kalitate agentzietako 
langileei, unibertsitate komunitatearen 
irakasle eta kideei, eta oro har programa 
honetan interesa dutenei zuzendu zaie.

       

2013ko urriaren 16an, II Unibasq Sinposioa izan zen; 
“Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea: erabiltzaileen 
ikuspegia” izenburupean, Unibasq eta euskal gizarteko 
agente garrantzitsuak bildu zituen hausnarketarako eta 
komunikaziorako gune bat sortzea izan zuen helburu, 
elkar ezagutzea eta unibertsitate-sistemaren hobekuntza 
integralaren bidean sinergia eta harreman positiboak ezartzea 
ahalbidetzeko. II Unibasq Sinposioan bildutako adituek 
unibertsitate-arloko prestakuntza “hobetzeko ezinbestekoak” 
diren neurgailuak ezartzeko kalitate-agentziek egindako lana 
baloratu zuten.

Oraingo honetan, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren 
Kalitate Agentziak “sistemaren erabiltzaileen” –hots, ikasle, 
irakasle eta enpresen– ahotsa jaso nahi izan du, agentziek 
unibertsitateko irakaskuntzaren hobekuntzan egin duten 
ekarpenaz galdetzeko asmoz. 

Nahiz eta, adituen esanetan, oraindik lan handia egin behar den 
helburuen koordinazioari eta sintoniari dagokienez, adituen 
nabarmendu zutenez unibertsitateek entzumena hobetu 
dute duela zenbait urtez geroztik, eta gaur egun, gizartearen 
beharrizanei lotuago dihardute eta prestatuago daude 

ezagutza aplikagarria emateko. Unibertsitate sistemaren 
hobekuntza garrantzitsu honetan, adituek ezinbesteko balioa 
eman diete agentziei eta informazio objektiboa emateko egin 
duten lanari. 

Horretaz gain, hizlari guztien arabera, ebaluazioak ez 
du berez helmuga izan behar, etengabeko hobekuntza 
bultzatzeko tresna baizik. Ebaluazioei buruzko informazioak 
balio erantsia ekarri behar duela iradoki dute, gomendioak 
eta proposamenak txertatuz. Bildutako datu horiek guztiak 
eraldatu eta informazio erabilgarri bilakatu behar dira; 
ezdeusaren parekoak dira jende guztiaren esku ez baldin 
badaude eta datu horiek ulertzen dituen bakarrak agentzietan 
lan egiten dutenak baldin badira. 

Bestalde, kalitate-agentziak ezinbestekoak direla ere 
nabarmendu zen, unibertsitate sistema hobetzeko, baina 
burokratizaziotik ihes egin behar dute; unibertsitateen lana 
hobetzen lagundu behar diete, ez lan gehiago eman. Azkenik, 
ikasleen egitekoa oso garrantzitsua dela nabarmendu zen 
eta ikasleak kalitate sistemetan hobeto trebatu behar direla, 
kalitatea bermatzeko sistemetan modu aktiboan parte har 
dezaten.

KORPORATIBOA

KOmUNIKAZIOA 
ETA IRUDI
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2013an honako ekitaldi hauetan hartu da parte, aurkezpenen 
bitartez:

 – Urtarrilaren 25ean, Unibasqeko zuzendariak honako 
jardunaldi honetan parte hartu zuen madrilen Comillaseko 
Unibertsitate Pontifizioan: “Unibertsitate tituluen 
kalitateari buruzko jardunaldia: Segimendu eta egiaztapen 
prozesuak”. Parte-hartzea mahai-inguru batean izan zen, 
ANECA eta AqU Catalunya-ko zuzendariekin batera eta 
titulu ofizialen segimenduari buruzko hitzaldi baten bidez.

 – Ekainaren 26an, Unibasqek Kalitateko Ikerketa Eta Goi 
mailako Hezkuntzaren Ebaluazioari buruzko x. Nazioarteko 
foroan parte hartu zuen, Granadan. Sinposioaren 
izenburu orokorra “Autonomia Agentzien eginkizunak: 
Irakasleen akreditazioa eta Tituluen egiaztapena” izanik, 
zera nabarmendu zen, agentzia hauek autonomia-
erkidegoetako unibertsitate-sistemen berezitasunei 
erantzuteko garrantzia dutela. 

 – Abenduaren 4an, Unibasqek Txileko Goi mailako 
Hezkuntzaren Kalitaterako Erronka Berriak Nazioarteko 
mintegian parte hartu du eta hitzaldi magistral hau eman 
du zuzendariaren ondokoak: Unibasq Euskal Unibertsitate 
Sistemaren Kalitate Agentzia: Helburuak eta jarduerak 
Europako Esparruan.

Bukatzeko, honako ekintza hauekin jarraitu dugu: informazioa emateko aldizkako 
barne-buletina Unibasqeko langileentzat, koordinaziorako aldizkako bilerak: 
barnekoak eta Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateekin.
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EBALUATZAILE 
BANKUA

KALITATEA 
ETA BARNE-
KUDEAKETA

07
KUDEAKETA,  
ANTOLAmENDUA 
ETA 
PLANGINTZA

BARNEKO, 

ATAL HONETAN, KALITATE- 

SISTEmAREKIN ETA GIZA BALIABIDEEN 

ETA PROZESUEN KUDEAKETAREKIN 

ZERIKUSIA DUTEN ALDERDIAK 

PLANIfIKATZEKO PROZESUA  

AURKEZTUKO DUGU, ETA, HORI EZ 

EZIK, AURREKONTU-KUDEAKETARI ETA 

ADmINISTRAZIO-KUDEAKETA HOBETZEKO 

EGINDAKO jARDUNEI BURUZKO 

BALANTZEA ERE ESKAINIKO DIZUEGU.

2013. urtean, ebaluatzaile-bankuan 
hobekuntzak ezarri ditu Unibasqek, 
ebaluatzaileen kudeaketako eta 
hautaketako prozesuak erraztearren, 
betiere ebaluazio-programa guztiak 
modu eraginkorrean garatuko direla 
bermatzeko.

Ildo beretik, Aholku Batzordeak 
ebaluatzaileak hautatzeko irizpideak 
onartu zituen profil guztietarako: 
akademikoa, profesionala eta ikaslea.

Aholku Batzordea berak balioesten du 
hautagaitza egokia den edo ez den, baita 

Agentziak aurrera jarraitu du 
kalitatearen barne-bermeko sistema 
garatzeko lanean. Kalitate Batzordea 
ISO 9001:2008 ziurtagiria lortzeko 
beharrezkoa den dokumentazioa 
prestatzen ari da. AqU Catalunya 
agentziak puntu horretan ere 
laguntzen dio Agentziari.

titulazioa, irakasleak, erakundeak eta/edo 
ikerkuntza ebaluatzeko egokia ote den 
ere.

13/2012 Legean xedatzen denez, 
Ebaluazio Batzordeetan parte hartzen 
duten ikasleak izendatzeko, Euskadiko 
unibertsitate-ikasleen berariazko parte-
hartze organoak hautatutakoen artetik 
aukeratu beharko da. Hori horrela izanik, 
2013. urtean Euskadiko Unibertsitateko 
Ikasleen Aholku Batzordetik hautagaitzak 
jasotzen hasi gara, ebaluazio-batzordeetan 
parte hartzeko prest dauden ikasleen 
izenekin.

a)

b)
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Administrazio Elektronikoari 
buruzko otsailaren 21eko 21/2012 
Dekretua betez, Unibasqen izapide 
elektronikoak ezartzeko beharrezkoak 
diren ekintzak egiten ari da Agentzia, 
Eusko jaurlaritzarekin lankidetzan. 
2013an, eskaerak modu elektronikoan 
izapidetu ahal izan dira irakasle eta 
ikertzaileen egiaztatze-programetan, 
UPV/EHUk kontratatutako irakasle 
eta ikertzaile iraunkorren ikerkuntza-
jardueraren ebaluazioan, eta Euskal 
Unibertsitate Sistemako titulu 
ofizialen segimenduan.

DOCUWARE dokumentu-
kudeatzailea ezarri da; horri esker, 
bikoiztasunak desagerrarazteko, 
dokumentuen bertsioak kudeatzeko 
eta dokumentazio guztia formatu 
digitalean edukitzeko aukera dugu.

Aurrera jarraitu da Agentziaren 
barneko web-aplikazioak (egiaztapena, 
ebaluatzaile-bankua...) garatzeko eta 
hobetzeko lanean, eta webgunea 
berregituratu egin da, informazioa 
eskuratzea errazagoa izan dadin.

PRESTAKUNTZA 
PLANA

ETIKA KODEA ETA 
ETIKA BATZORDEA

INFORMAZIO- 
SISTEMAK

2013. urtean, agentziako langileei 
zuzendutako hainbat prestakuntza-
jarduera egin dira, hobetzeko 
eta sortzen ari diren egoera 
berrietara egokitzeko. Ildo horretan, 
prestakuntza orokorra eman zaio 
plantilla osoari honako gai hauen 
inguruan: administrazio elektronikoa, 
web-kudeaketa eta Unibasqen 
extranetaren funtzionamendua, eta 
elkarrizketetarako ingelesa; horretaz 
gain, irakasleen ebaluazioari lotutako 
jarduera espezifikoago batzuetan, 
seiurtekoen ebaluazioarekin, titula- 
zioen ebaluazioarekin, enplegagarrita- 
sunarekin eta abarrekin loturiko jarduera 
espezifikoagoetan ere parte hartu da.

Bestalde, ebaluatzaileen prestakuntzari 
ere erreparatu diogu eta prestakuntzako 
hiru modulu egin ditugu; bi modulu 
ikasleei zuzenduta zeuden, ebaluazio-
batzordeetan edo –zereginetan parte 
hartu aurretik prestatzeko, eta bestea 
Ebaluazio Batzordearentzat berezia, 
titulu ofizialen segimenduari eta 
egiaztapenaren berritzeari buruz.

2013ko amaieran etika-kode berria 
onartu ostean, Etika Batzordea eratu 
da; hona hemen batzorde horren hel-
buruak:

 – Kodea behar bezala ezartzen, 
interpretatzen, betetzen eta 
aplikatzen dela ikuskatzea.

 – Kodea ezartzeko eta garatzeko 
laguntzen duten ekintzak 
sustatzea.

 – Horretaz gain, Etika Batzordearen 
Erregelamendua egin dugu. 

Egoeraren balantzea abenduaren 31n, eurotan 2013

AKTIBO EZ-KORRONTEA (Ibilgetua) 852.733

AKTIBO KORRONTEA (zirkulatzailea) 147.206

GUZTIZKO AKTIBOA 999.939

ONDARE GARBIA 
(funts propioak eta diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak)

852.733

PASIBO KORRONTEA (epe laburreko zorrak eta merkataritza-hartzekodunak) 147.206

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA 999.939

Galerak eta Irabaziak abenduaren 31n, eurotan 2013

Ustiapeneko bestelako diru-sarrerak (tasak eta diru-laguntzak) 953.815

Langileen gastuak -438.518 

Beste ustiapen-gastu batzuk (kanpo-zerbitzuak) -515.539

Amortizazioak -75.997

Ibilgetu ez-finantzarioaren diru-laguntzen egozpenak eta beste batzuk 61.571

USTIAPEN EMAITZA -14.668

Diru-sarrera finantzarioak 242

EKITALDIKO EMAITZA -14.426

2013KO ABENDUAREN 31KO EGOERAREN BALANTZEA

GALERA ETA IRABAZIEN BALANTZEA 2013KO ABENDUA

Aurrekontua gauzatzea abenduaren 31n, eurotan 2013 % gauzatzea

Hasierako gastuaren aurrekontua (*) 1.127.755  

Azken gastuaren aurrekontua 954.163  

Gauzatua azken aurrekontuaren aldean 954.057 %99,99

Hasierako inbertsioen aurrekontua (*) 36.764  

Azken inbertsioen aurrekontua 49.468  

Gauzatua azken aurrekontuaren aldean 49.468  %100         

AURREKONTU-GAUZATZEA 2013AN  

EAEko 
aurrekontuak 
luzapen-egoeran 
daude 2013an

(*)

AURREKONTUA 
GAUZATZEA 

f)

c) d) e)
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