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Unibasq-en historian izan den
une garrantzitsuenetako bat
Unibasq bera ENQAren (the European Association for Quality
Assurance in Higher Education)
eskubide osoko kide gisa onartu
zutenean izan zen, halaxe gertatu baitzen nazioarteko erakunde
horren zuzendaritza-kontseiluak
2014ko irailaren 15ean egindako
bileran, eta EAQR (European
Quality Assurance Register for
Higher Education) erakundean
sartu zutenean 2014ko azaroaren
29an, kanpo-ebaluazio bat gainditu ondoren GHEEan (ESG) Kalitatearen Bermerako Irizpide eta
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ZER DA
UNIBASQ?
Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko
3/2004 Legeak, otsailaren 25koa, Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea
Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia sortu zuen. Zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da, unibertsitate- gaietan
eskumenak dituen Eusko Jaurlaritzako
sailari atxikia. Euskal Unibertsitate Sistemaren kalitatea ebaluatzea, akreditatzea eta ziurtatzea du helburu, Espainiako eta nazioarteko esparrua kontuan
izanik.
Bere sorreratik Agentziak bere jarduera
kalitate-bermerako agentzien Europako
irizpideetara egokitu ditu, beharrezkoa
zenean bere araudian aldaketak sartuz eta azkenean Agentziaren legea
onartuz, 2012ko uztailaren 4n 13/2012
Legea, ekainaren 28koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate
Agentziari buruzkoa, hain zuzen ere.

Jarraibideei dagokienez. Horretarako, Unibasq-ek autoebaluaziotxosten bat landu zuen 2013an
ENQAren kide bihurtzeko aukera
izateko. 2013ko azaroan igorri
zen txostena eta adituen panelaren bisita 2014ko otsailaren
12tik 14rako tartean izan da. Bisita horren fruitu da ENQAren
Zuzendaritza Kontseiluak oinarri
gisa hartu zuen ebaluazio-txostena agentzia eskubide osoko
kide gisa sartzea onar zedin.
Ondoren, EQAR erakundearen
Zuzendaritza Kontseiluak autotxostenaren beraren eta adituen
bisita-txostenaren berrikuspena

egin zuen Unibasq Goi Mailako
Hezkuntzako Kalitate Bermeko
Europako Erregistrora sartzeko
erabakia hartzeko. Bi pauso horien bidez onespena ematen
zaio unibertsitate-kalitatearen
ebaluazio-jarduera
burutzeko
nazioartean onetsitako irizpideen arabera eta, hortaz, aurrerantzean, euskal unibertsitatean ematen diren titulazio
berriak ez dituzte ebaluatu beharko Euskaditik kanpoko instantziek, eta kontrastatutako
nazioarteko ebaluazioak egin
ahalko ditu Unibasq-ek estandar handienekin alderatuta.

(*1)
Universidad
Autónoma de
Bilbao izenarekin.

1.1. Euskal Unibertsatate Sistema

1.2 Ikasketa programak eta titulazioak

Goi-mailako hiru erakundek osatzen dute Euskal Unibertsitate Sistema, eta bakoitzak zenbait
campus ditu, eta betiere bere egoitza nagusia euskal lurraldean du. Gainera, titulartasun
mota desberdina du hiru euskal unibertsitateetako bakoitzak:

2007. urtean Espainiako unibertsitate-sistemak Goi-mailako Hezkuntzaren Europako
Esparruaren (GHEE) ezaugarri erkideak bereganatzeko trantsizioa egin behar izan
zuenetik, etengabeko eraldaketa-prozesuan murgilduta egon da unibertsitate ikasketen
egitura Espainian:

•

Euskal Herriko Unibertsitatea - EHU da Euskadiko unibertsitate publiko bakarra. Hiru
campus dauzka Euskadiko hiru probintzietan: Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba.

•

Deustuko Unibertsitatea irabazi-asmorik gabeko Goi-mailako Hezkuntzako Erakunde bat
da. Bi campus ditu Euskadin, bata Bilbon eta bestea Donostian, eta Madrilen egoitza
bat ere badu (Deusto Business School).

•

Mondragon Unibertsitatea irabazi-asmorik gabeko Goi-mailako Hezkuntzako Erakunde
bat da jabetza kooperatiboko erakunde gisa eratutakoa eta 1997an sortutakoa lehendik
bazeuden zenbait hezkuntza- eta formakuntza instituturen bat-egiteari esker.

Unibertsitatea

Fundazio-urtea

Mota

Universidad del País Vasco /
Euskal Herriko Unibertsitatea

1968

Publikoa

Universidad de Deusto /
Deustuko Univertsitatea

1886

Pribatua, irabazi-asmorik gabe, Eliza

Mondragon Unibertsitatea

1997

Pribatua, irabazi-asmorik gabe, kooperatiba
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•

lizentziatura zen sistema zaharreko maila handieneko gradua, 4 edo 5 urteko iraupen ofiziala zuen lehen gradu luze bat; zenbait alorretan bazen goi-mailako titulazio
bat iraupen zertxobait txikiagoarekin (zehazki, 3 urtekoa), diplomatura edo ingeniaritza teknikoa ematen zuena zegokion alorrean; ez zegoen bereizitako masterrik
Espainian. Tesi bat prestatzea eta defendatzea izaten zen, batez ere, doktoregoprogramen funtsa;

•

Goi-mailako Hezkuntzaren Europako Esparruarekin uztartzen zen sistema berrian,
herrialde guztietan erkideak diren hiru ziklo eskaintzen dituzte orain Espainiako unibertsitateek: Graduak, Masterrak eta Doktoregoak.

240 ECTS

60-120 ECTS

MASTERRA

1. Taula. Euskal Unibertsitate Sistemaren osaera.

DOKTOREGOA

(*2)
http://ec.europa.eu/
eurostat/documents/
3217494/5784301/KS-HA-13001-EN.PDF/ec68c62e-0ca940af-83c2-949e152f9269

(*3)
http://ec.europa.eu/
eurostat/documents/
3217494/5785629/KS-HA-14001-EN.PDF/e3ae3b5c-b10447e9-ab80-36447537ea64

LAN
MERKATUA

GRADUA

Titulartasunen eta azpiko filosofien aniztasun horrek nortasun bakana ematen dio Euskal
Unibertsitate Sistemari, euskal gizartean eta ekonomian betetzen duten zereginarekin
sendo konprometitutako 3 erakunderen arteko lankidetza- eta lehianahaste batean
oinarrituta. Izan ere, 2013. urteko Eurostaten Eskualde Urtekarian, “hirugarren mailako
ikasketak bukatu dituzten 25-64 urteko pertsonei” buruzko datuek2 argi erakusten digute
Euskadi batezbesteko handienak dituen Europako eskualdeetako bat dela, zehazki, % 46,6
baitu, eta Espainiak eta Europak (EU28), aldiz, % 32,3 eta % 27,6 dute hurrenez hurren.
2014ko urtekarian aurreko datuak mantentzen dira, Europako eskualdeen artean 30 eta 34
urteko unibertsitate tituludun bigarren ehuneko handienarekin, Erdialdeko Londres ondoren
bigarren postuan egonik (% 61,7 eta % 73,1, hurrenez hurren3).

1.Irudia. Titulu ofizialen antolamendua Espainian

Etengabeko eraldaketa-prozesu horren ondorioz, ikasketa desberdinen bi programa
mota eskaintzen dizkiete ikasleei Espainiako unibertsitateek:
•

Programa “ofizialak” deitutakoak, hau da, aurreko egiaztapena edo ziurtapena atzean
utzi eta eskaintzen diren autonomia-erkidegoan “baimen” formala jaso dutenak;
egiaztatutako programen erregistro nazionalean biltzen dira programa horiek eta
“Espainiako lurralde osoan” administrazio-balioa duten tituluak ematen dituzte;
unibertsitate-programa gehienak kategoria horretakoak dira.

•

Unibertsitateak berak emandako diploma edo ziurtagiria dakarten programak, eta,
horrenbestez, “berezko tituluak” deitzen direnak (betiere Goi-mailako Hezkuntzaren
erantzukizunaren pean, eta ez estatuarenean); zenbaitetan, hartzaileak tokian tokikoak
izaten dira nabarmenki, eta beste batzuetan, aldiz, estatu osoan edo nazioartean dute
prestigioa irabazia; Master mailan dauden tituluak izaten dira, batez ere.

Euskal Unibertsitate Sisteman eskaintzen diren programek alor akademiko, maila eta
programa mota guztiak biltzen dituzte. 2. taulan konpara dezakegu Euskadiko 3 unibertsitateek beren ikasleei eskaintzen dizkieten ikasketa-programei buruzko informazioa
(graduak eta masterrak). Doktorego programei dagokienez, urtarrilaren 28ko 99/2011
Errege Dekretuari egokitutako programa berriak (2015-16 ikasturterako aurreikusitako
eskaintzaren arabera 75 direnak) oraindik aurreko araudian zeuden programekin elkarbizitzen dira.
Titulu kopurua

(*4)
SIIU
(Unibertsitateen
Informazioa jasotzen duen
Sistema Integratua)

Graduak

Masterrak

Guztira

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea

70

111

181

Universidad de Deusto / Deustuko Univertsitatea

21

49

70

Mondragon Unibertsitatea

15

15

30

Guztira

106

175

281

DEUSTUKO UNIBERTSITATEA
8.600
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8.200
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7.800
8.600
IKASTURTE
AKADEMIKOA

Hurrengo irudietan ikus daitekeen moduan, Euskal Unibertsitate Sistemaren
unibertsitateetan matrikulatutako ikasle kopurua mantendu egin da azkenengo bost
ikasturte akademikoetan. Honez gain, Mondragon Unibertsitateko kasuan igo egin da
eta aldeko eboluzioa nabaritzen da.
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
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2. Irudia. Euskal Unibertsitate Sistemaren unibertsitateetan matrikulatutako ikasle kopuruaren
eboluzioa azkenengo bost ikasturte akademikoetan. Iturria: SIIU

44.094

43.662

Espainiako unibertsitateetan lan egiten duten langile akademikoak funtzionarioak edo
lan kontratupekoak dira. Horrelako langileak aldez aurretik ebaluatu eta egiaztatu behar ditu ANECAk (Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Estatuko Agentzia) edo dagokion
eskualde-agentziak; Euskadiri gagozkiola, Unibasq-en zereginen artean dago irakasle ezfuntzionarioak ebaluatzea eta egiaztatzea.
Euskadiko unibertsitate-sisteman, 2013-2014 ikasturtean, 5.303 irakasle eta ikertzaile
izan ziren, eta haietatik % 84k EHUn lan egiten zuen. Unibertsitate bakoitzeko irakasle
eta ikertzaileen datu orokorrak biltzen ditu 3. taulak.

43.618

Unibertsitatea
Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea
Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea

40.203

Mondragon Unibertsitatea
2009
2010

8.048

1.4. Langile Akademikoak

2013-2014 ikasturtean 56.000 ikasle inguru matrikulatu ziren euskal unibertsitateetan;
unibertsitateko ikasleen % 78,2k unibertsitate publikoan eman zuen izena, hau da,
EHUn.

45.000
44.000
43.000
42.000
41.000
40.000
39.000
38.000

8.352

MONDRAGON UNIBERTSITATEA

2. Taula. Titulu ofizialak Euskal Unibertsitate Sistemaren unibertsitateetan (2014-2015). Iturria:SIIU4

1.3. Ikasleak

8.101

8.200

2010
2011

2011
2012

2012
2013

2013
2014

Guztira

Guztira
4.439
555
309
5.303

3. Taula. Euskal Unibertsitate Sisteman lan egiten duten irakasle eta ikertzaileak (2013-2014). Iturria: SIIU
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ZER EGITEN
DUGU?

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

Era berean, 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 dagokion erakundearekin.
Halaber, agentziak lankidetzarako, elkarlanerako, ebaluazio-, egiaztatze- eta ziurtatzeprozesuak aitortzeko eta informazio-trukerako harremanak ezarri ahal izango ditu autonomiaerkidegoetako, 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.

2.1 Xedea, ikuspegia,
balioak eta etika

Jarduerak
Bere estatutuen arabera, honako
hauetaz arduratzen da Unibasq:

Xedea
Euskal unibertsitate-sistema hobetzen
laguntzea, sistemaren kalitatea sustatuz,
goi-hezkuntzan inplikatutako interestaldeak kontuan hartuz.

a.

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

Balioak
•

Independentzia eta autonomia
betebeharrak betetzean.

•

Gardentasuna prozesu, irizpide eta
formularioak komunikatzean.

•

Erabiltzaileari orientazioa ematea,
interes-taldeen premiei arreta eskainiz.

•

Unibertsitateen autonomia
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.

•

eta

Etengabeko
hobekuntzan
eta
berrikuntzan inplikatzea prozesu
guztiak garatzeko.

Unibertsitate-irakaskuntza ebaluatzea;

b. Erakundeak
ematea;
c.

jarduera

ebaluatzea

eta

a)
Unibasq agentziak
berak garatutako
jarduerak

ziurtapena

Europako kalitate-esparruan irakaskuntzak
ziurtatzea;

d. Irakasleak eta ikertzaileak ebaluatzea eta
ziurtapenak ematea;
e. Irakasleen eta ikertzaileen banakako ikerketa-merezimenduak ebaluatzea ordainsari
osagarriak esleitzeko eta dagozkien ziurtapenak emateko legez ezarritako eskumenen
arabera, eta Eusko Jaurlaritzak ikerketa-jarduerarako ezarritako xedeak bete diren aztertzea;
f.

Titulazioen eta erakundeen ebaluazioa:
•

Goi-mailako Hezkuntzaren Europako Esparruaren tituluen egituraren
arabera garatutako euskal unibertsitateen titulu berri guztien aldez aurreko
ebaluazioa (“baimena” deitutakoa); Eusko Jaurlaritzak titulu “ofizial” berri
bat onartu baino lehen, beharrezkoa da Unibasq-en ebaluazio positiboa
izatea, eta tokian tokiko baldintza horretaz gain, bada estatu osorako beste
baldintza bat, eta haren arabera aldez aurreko ebaluazio positibo bat lortu
behar da nahitaez (“egiaztapena” edo “akreditazioa” deitutakoa) edozein
titulu berri “ofizial” bihur dadin, adibidez, Espainia osoan baliagarria izateko
eta Unibertsitate, Ikastegi eta Tituluen Erregistroan (RUCT) sartzeko. 2006.
urtetik 299 titulu ebaluatu dira. Horietatik % 97.66k aldeko ebaluazioa jaso
dutela;

•

Euskal Unibertsitate Sistemaren edozein titulu “ofizialaren” martxaren
jarraipena. Tituluak RUCT erregistroan sartutakoan, eta martxan jarritakoan,
baliozkotutako ikasketa-planean ezarritako proiektua betetzen dutela
gainbegiratuko du Unibasq-ek. 2010. urtean deialdi pilotua abiarazi zenetik,
143 segimendu txosten egin dira;

•

Titulu ofizialen egiaztapena berritzea; titulu ofizialen ezarpena nola garatu
den noizean behin egiten den ebaluazioa da eta unibertsitate kanpoko
adituen bisita barne dago. Programa hau 2014. urtean abiarazi da;

•

EHUko Berezko tituluen kanpo-ebaluazioa. 2007. urtetik 77 proposamen
ebaluatu dira. Horietatik 65ek aldeko ebaluazioa jaso dutela;

•

Unibertsitate-arloan eskuduna den Eusko Jaurlaritzaren sailak eta Euskal
Unibertsitate Sistemako unibertsitate bakoitzak sinatutako akordioak
(kontratu-programak)
betetzeari
buruzko
txostenak,
Euskadirako
Unibertsitate Planean Gobernuak ezarritako helburuei jarraiki.

Ikerketa-jarduerak ebaluatzea;

g. Azterlanak egitea ebaluazio-, egiaztapen- eta
ziurtapen-eredua hobetze eta berritze aldera;
h. Ebaluazioa sustatzea eta kalitate-irizpideak
Europako eta nazioarteko esparruan erkatzea
sustatzea;
i.

Euskal unibertsitate-sistemaren kalitateari
buruzko gaietan aholku ematea haren
eginkizunen esparruan;

j.

Unibertsitateen alorrean eskumena duen
Eusko Jaurlaritzaren sailak zehaztuko dizkion
helburuekin
eta
jarduera-esparruarekin
lotutako beste edozein jarduera.

Orain arte Unibasq-ek hasitako ebaluazio
jarduerak bi motatan bereiz daitezke nagusiki:
Agentziak berak garatutako jarduerak, eta
kalitatea bermatzeko Espainiako beste agentzia
batzuekin batera garatutako jarduerak.

b)
Langile akademikoen ebaluazioa haien
irakaskuntza- eta ikerketa-lanaren arabera:
•

Irakasle eta ikertzaileen egiaztapena,
lan-kontratudun lanpostua eskuratzeko
aukera izan dezaten unibertsitate
publikoetan, baita irakasle-doktore
lanpostuak ere Euskal Unibertsitate
Sistemako unibertsitate pribatuetan.
2008. Urtetik 5817 eskaera ebaluatu
dira, eta horietatik % 58,12k aldeko
egiaztapena lortu dute;

•

EHUko irakasle eta ikertzaileen ebaluazioa Euskal Autonomia Erkidegoko
Gobernuak horretarako (jardueraren ebaluazioa) ezarritako ordainsari
osagarriak esleitzeko. Irakaskuntza,
ikerkuntza eta kudeaketa jarduerak
baloratzen dira. 2011. urtera arte,
azkeneko deialdia ebaluatu zela,
3983 eskaera ebaluatu dira;

•

EHUko
lan-arloko
irakasle
eta
ikertzaileen ebaluazioa “seiurtekoak”
onesteko, hau da, ikerketa jardueraren
sei urteko tarteak baliozkotzeko. 2010.
urtetik 417 eskaera ebaluatu dira;

Beste agentzia
batzuekin
lankidetzan
egindako
jarduerak:

Erakundeen Ebaluazioa
DOCENTIA – Unibertsitateei laguntza
emateko programa, irakasleen irakaskuntza - jarduera ebaluatzeko prozedurak diseinatzeko. ANECA agentzia nazionalarekin eta Espainian dauden kalit atea
bermatzeko eskualde-agentzia guztiekin batera diseinatu zen DOCENTIA.
Euskal Unibertsitate Sistemaren hiru
unibertsitatek parte hartzen dute programa honetan.

AUDIT – Euskal Unibertsitate Sistemaren unibertsitate-ikastegien kalitatearen
barne-bermeko sistemak ebaluatzeko eta
ziurtatzeko programa. ANECAk, Kataluniako
eta Galiziako kalitatea bermatzeko eskualdeagentziekin batera (AQU eta ACSUG, hurrenez hurren) diseinatu zuen AUDIT programa,
eta 2007an bildu zen programara Unibasq.
Hiru unibertsitateetako 32 ikastegien kalitate
sistemen diseinuak ebaluatu dira eta 2013.
urtetik sistemen benetako ezarpena aztertzen
ari da.
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NOLA EGITEN
DUGU?

Unibasq-en
egituran argi eta
garbi bereizten
dira, alde batetik,
gobernu- eta
ordezkaritzaorganoak
eta, bestetik,
ebaluazioprozesuetan
erantzukizunak
dituzten
organoak.

3.1 Antolakuntza egitura

GOBERNU KONTSEILUA

ZUZENDARIA

ZUZENDARIORDEA

EBALUAZIOA ETA
EGIAZTAPEN ARLOA

ETIKA
BATZORDEA

KALITATE ETA
KUDEAKETA ARLOA

AHOLKU BATZORDEA
KALITATE
BATZORDEA

EBALUATZAILEAK

IRAKASLE ETA
IKERTZAILEEN
EBALUAZIOA

TITULUEN
EBALUAZIOA

EGIAZTAPENA

TITULU
OFIZIALAK

OSAGARRIAK

BAIMENDU
AURREKO
TXOSTENA
JARRAIPENA

ERAKUNDEEN
EBALUAZIOA

BEREZKO
TITULUAK

GAINONTZEKO
EBALUAZIOAK
ETA TXOSTENAK

DOCENTIA

KALITATEAREN
KUDEAKETA

FINANTZA ETA
BALIABIDEAN
KUDEAKETA

DOKUMENTAZIOAREN
KUDEAKETA

PERTSONEN
KUDEAKETA

FORMAKUNTZA

AUDIT
KONTRATUPROGRAMAK

SEIURTEKOAK
EGIAZTAPENA
BERRITZEA

3. Irudia. Antolakuntza egitura

Gobernu Organoak

Organo Teknikoak

Gobernuko Kontseilua eta zuzendaria dira Agentziaren zuzendaritza-organoak.

Agentziaren organo teknikoak Aholku Batzordea eta Ebaluazio Batzordeak dira.

Unibasq-i buruzko 13/2012 Legean ezartzen da Gobernu Kontseiluaren
osaera, hurrengoa izanik:

Hauek osatuko dute Aholku Batzordea: agentziaren zuzendariak (batzordearen
buru izango da) eta unibertsitatearen eta ebaluazioaren esparruan ospe handia
duten hamar pertsonak, agentziaren zuzendariak izendatutakoak. Kide horietako
gehienek euskal unibertsitate sistematik kanpokoak izan behar dute, eta
gutxienez ikasle batek eta kideetako hiruk Espainiatik kanpo bete behar dituzte
beren zereginak.

a.

Lehendakariak; Eusko Jaurlaritzan unibertsitate-gaietan eskumena duen
saileko sailburua, edo hark eskuordetzen duena, izango da lehendakaria.

b. Eusko Jaurlaritzan unibertsitate-gaietan eskumena
sailburuordeak, edo hark eskuordetzen duenak.
c.

duen

saileko

Agentziaren zuzendariak.

d. Euskal unibertsitate sistemako unibertsitateetako errektoreek.
e. Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak izendatutako pertsona batek
(merezimendu akademiko aitortuak izan beharko ditu).
f.

Unibertsitateen Euskal Kontseiluak izendatutako sei pertsonak; kontseiluko
kideen hiru bostenen gehiengoak izendatu beharko ditu. Izendatutako
pertsonen artean kontuan izan behar da:
–– Izendatutako sei pertsonetatik hiruk Euskal Autonomia Erkidegotik
kanpo egin behar dutela lan, eta hiru horietako batek, gutxienez,
Espainiatik kanpo.

Aholku Batzordeak Agentziaren jardueren kalitatea eta sinesgarritasuna
bermatzen du bere osaera eta kideen esperientziaren bidez.
Aholku Batzordea, normalean, bi edo hiruhilabetekoan behin biltzen da.
Ebaluazio-batzordeak organo zientifiko-teknikoak dira, eta horien bidez
garatzen ditu agentziak ebaluazio-, egiaztatze- eta ziurtatze-prozesuak. Honako
hauek osatzen dituzte ebaluazio-batzordeak:
––

Ospe handiko akademikoek. Oinarrizko arau gisa, batzorde bakoitzean
gehiengoa izan beharko dute euskal unibertsitate-sistematik kanpoko
akademikoek.

––

Ebaluatu beharreko arloetako ikasleek, ikasleen gaineko eragin
zuzena duten programa eta jardueretan (hau da, ez dute irakasleen
ebaluazioetan parte hartuko, ez beraien egiaztapenerako, ez beraien
ikerketa baliozkotzeko, ezta osagarriak esleitzeko ere). Ikasleak Euskadiko
unibertsitate-ikasleek parte hartzeko duten berariazko organoak
izendatuko ditu. Erakunde hori, Euskadiko Unibertsitateko Ikasleen
Aholku Batzordea izenarekin sortutakoa 161/2012 Dekretuaren bidez,
aholkularitza-organo gisa eratzen da Euskal Unibertsitate Sistemako
ikasleen eskubide eta betebeharrak bermatzeko helburuarekin. Euskal
Unibertsitate Sistemako hiru unibertsitateek eta unibertsitate arloan
eskuduna den Eusko Jaurlaritzaren saileko ordezkariek osatzen dute;

––

Ebaluatu beharreko arloetako ospe handiko profesionalek, titulazioak
ebaluatzeko programetan.

–– Izendatutako sei pertsonetatik bik unibertsitate-esparrutik kanpo
egin behar dutela lan.
g. Ikasle bat, Euskadiko unibertsitate-ikasleek parte hartzeko organo
espezifikoak hautatua.
Gobernu Kontseiluari dagokio agentzia gobernatzea arlo estrategikoari eta
egitura-arloari dagokienez. Noizean behin bildu behar da, behintzat urtean
bitan.
Hauek dira zuzendariaren eginkizunak:
a.

Agentziaren zuzendaritzaz arduratzea esparru guztietan.

b.

Agentzia ordezkatzea.

c.

Gobernu Kontseiluaren akordioak betearaztea, Aholku Batzordearen
gomendioen jarraipena egitea eta ebaluazio-batzordeen erabakiak
garatzea.

Haien osaera Agentziaren webgunean (http://www.unibasq.org) argitaratuta
eta eguneratuta dago. Batzorde horiek honako ebaluazio-prozesu hauek egiten
dituzte:

d.

Aholku Batzordeko kideak izendatzea eta kargutik kentzea, Gobernu
Kontseiluaren iritzia entzunda, baita ebaluazio-batzordeetako kideak
izendatzea eta kargutik kentzea, Aholku Batzordeak proposatuta.

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

e.

13/2012 Legean, edo legearen arauzko garapenean, esleitzen zaion beste
edozein, edo agentziako beste organo batzuei berariaz esleitutakoak ez
direnak, baldin eta agentziaren zuzendaritzarekin zerikusia badute.

–– Titulazioak ebaluatzeko batzordea.
–– AUDIT batzordea.
–– Ikerkuntza ebaluatzeko batzordea.

3.2 Agentziako Langileak
Unibasq-en lan egiten dute, batetik, zuzendariek, eta, bestetik, Agentziako langileek, lan-zuzenbideko
araubidean kontratatuta.
2014. 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 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
eta Gobernu Kontseiluko kideen eta ebaluatzaileen bileretarako bidaien kudeaketa, eta
zuzendaritzarako laguntza teknikoko eta administrazioko lanak.

––

Ebaluatzeko administrari-laguntzaileak: Jendearentzako arreta, eta ebaluazio- eta egiaztapenprogrametarako eta bulegoaren funtzionamendurako beharrezko administrazio-zereginak egitea.
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ZERTARAKO
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Proiektu horretan ardatz gisa ageri da unibertsitate-jardueraren kalitatearen bermea,
eta horretarako kalitatearen ebaluazio- eta egiaztapen-agentziak sortu ziren lan
horretako subjektu aktibo gisa.

Goi-mailako
Hezkuntzaren
Europako
Esparrua (GHEE)
funtsezko
erreferentzia
da gure
herrialdean
goi-mailako
hezkuntza
garatzeko.

Kalitate-bermearekin konpromisoa funtsezko piezetako bat da Boloniako prozesu
osoan, hezkuntza-ministroen adierazpen eta komunikatuetan5 islatutako alderdi
horri buruzko bilakaeran ikus daitekeenez.
Deklarazioa/
Komunikatua

Urtea

Kalitatearen bermeari buruzko mugarriak

Bolonia

1999

Europako lankidetza kalitate-bermearen arloan

Praga

2001

Kalitate-bermea eta onespena ziurtatzen dituen lankidetza

Berlín

2003

Kalitatearen bermea maila instituzionalean, Estatuan
eta Europan

Bergen

2005

Kalitatearen Bermerako Europako Irizpide eta Jarraibideak
onartuak

Londres

2007

EQAR erakundearen sorrera

Lovaina

2009

Kalitatea foku nagusi gisa GHEErako

Bukarest

2012

EQAR erakundean erregistratutako agentziei beren jarduerak
GHEEan zehar gara ditzatela ahalbidetzea
4. Taula. Hezkuntza ministroen deklarazioak eta komunikatuak.

(*5)
European Commision/
EACEA/Eurydice, 2015.
The European Higher
Education Area in
2015: Bologna Process
Implementation
Report. Luxembourg:
Publications Office of
the European Union.

Horregatik guztiagatik, agentzien zeregina funtsezkoa da unibertsitate-sistema
guztien kalitatea bermatzeko. Ildo horretan, bi joera daude kalitate-bermeari dagokionez; alde batetik, ikuspegi eta helburu kontserbadoreagoa dago, zeinean
erakunde eta titulazioak arautzea bilatzen den eta, bestetik, ikuspegi berritzaileagoa dugu, zeinean erakundeen eta haien titulazioen kalitatean etengabeko
hobekuntza bultzatzea bilatzen den, elkarrekiko konfiantzako giro batean eta
garrantzi handiagoa emanez unibertsitate-autonomiari.
Bide horretan dago Unibasq, Agentziaren izenaren bilakaerak berak erakusten
duen moduan, Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko
Agentzia izanarekin sortu izatetik Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia
izatera igaro baita. Dena den, irakaskuntza ofizialak arautzen dituzten arauek ere
bilakaera izan behar dute agentzien laguntza-lana gehiago garatzen laguntzeko, eta
gutxieneko eskakizun batzuk betetzen ote diren egiaztatzeko ebaluatzaile soilak ez
izateko.

OZ %8,68
GLEZ %31,05	IT %22,83

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.

5.1.1. Irakasle eta ikertzaileen
egiaztapena
Unibasq-i zenbait eginkizun agindu zaizkio;
besteak beste, kontratatutako ikertzaile
eta irakasleak eta doktore-titulua duten
unibertsitate pribatuetako irakasleak ebaluatzea eta egiaztatzea.

MOZ %15,98

ERANSKINAK

5.1 Programa propioak

2014. urtean hurrengo deialditan gauzatu da
eginkizuna:
Egiaztapen orokorra VII 2014
Doktore tituludun ikertzaileak, irakasle atxikiak, irakasle agregatuak, irakasle osoak eta
unibertsitate pribatuetako irakasle doktoreak
ebaluatu eta egiaztatzeko 2014ko deialdia
Unibasq-en Gobernu Kontseiluan onartu zen
2013ko azaroaren 20an, eta 2013ko abenduaren 19ko EHAAn argitaratu zen. Deialdi honetan 288 eskaera izan ziren eta, azkenean, 219
onartu ziren ebaluatzeko; hurrengo irudian jakintza-arloaren arabera banatuta ikus daitezke:

ZE %21,46
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Garatutako
programak eta
bere 2014ko
emaitzak

4. irudia.
Ebaluatutako eskaeren
banaketa, jakintza-arloaren
arabera (%).
ZE: Zientzia Esperimentalak
MOZ: Medikuntza eta Osasun Zientziak
GLEZ: Gizarte, Lege eta Ekonomia Zientziak
IT: Irakaskuntza Teknikoak
OZ: Giza Zientziak

Deialdi honetan, guztira 93 eskatzaile
egiaztatu dira; irakasle motaren,
jakintza-arloaren eta sexuaren arabera
banatuta ikus ditzakegu:
guztira KONTRAKOAK

GUZTIRA

G

27

13

E

28

19

G

9

16

E

5

12

G

1

14

E

6

20

G

3

2

E

0

0

G

5

15

E

9

15

Irakasle atxikiak eta irakasle agregatuak ebaluatu eta
egiaztatzeko 2014ko deialdi berezia Unibasq-en Gobernu
Kontseiluan onartu zen 2013ko azaroaren 20an, eta
2013ko abenduaren 18ko EHAAn argitaratu zen. Deialdi
berezi honetan 301 eskaera izan ziren eta, azkenean,
291 onartu ziren ebaluatzeko; hurrengo irudian jakintzaarloaren arabera banatuta ikus daitezke:

GZ

ALDEKOAK

Egiaztapen berezia VIII 2014

Doktore
tituludun
ikertzaileak

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

5. irudia. 2014ko egiaztapenerako deialdi orokorraren emaitzak.

GZ %13,40
GLEZ %32,30	IT %29,90
MOZ %8,93

Irakasle
osoak

ZE %15,46

Unibertsitate
pribatuko
irakasle
doktoreak

ZE

Irakasle
agregatuak

MOZ	 GLEZ	IT

Irakasle
atxikiak

6. irudia.
Ebaluatutako eskaeren
banaketa, jakintza-arloaren
arabera (%).

5.1.3. UPV/EHUk kontratatutako irakasle eta
ikertzaile iraunkorren ikerkuntza-jarduera
ebaluatzea.
Deialdi honetan, guztira 126 eskatzaile egiaztatu dira; irakasle motaren, jakintza-arloaren
eta sexuaren arabera banatuta ikus ditzakegu:
ALDEKOAK

GUZTIRA KONTRAKOAK

32

37

G

GUZTIRA

Irakasle
Atxikiak

Irakasle
Agregatuak

E

46

40

G

21

35

E

22

58

0 5 10 15 20 25 30
ZE

0 5 10 15 20 25 30

MOZ	 GLEZ	IT

Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko Legean ezarritako Agentziaren eskumenak aintzat
hartuta eta kontratatutako irakasle eta ikertzaileen ordainsariei buruzko unibertsitatelegerian 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.
2013ko abenduan ikerkuntza-jarduera ebaluatzeko laugarren deialdia argitaratu zen eta
ebaluazio hori 2014. urtean egin da, baina zenbait errekurtso ebazteke daude (2015ean
ebatziko direnak). 114 eskatzailek aurkeztu zituzten eskaerak eta guztira 131 tarte ebaluatu
ziren. Ebaluazio horren behin-behineko emaitzetan, 110 seiurtekoren aldeko ebaluazioa
egin zen eta 19 ukatu egin ziren.
Hurrengo figuran CNEAI-ren ebaluazio-arloaren eta sexuaren araberako emaitzak ikus
daitezke.
8. Irudia. UPV/EHUn lan-kontratu iraunkorra duten irakasle eta ikertzaileek beren ikertze-jarduera
ebaluatzeko 2013ko deialdiaren emaitzak.
01 Matematika eta Fisica

GZ

7. irudia. 2014ko egiaztapenerako deialdi bereziaren emaitzak.

02 Kimika
03 Biologia Zelularra eta...
04 Zientzia Biomedikoa
05 Natur Zientziak
06.1 Mekaniko eta Ekoizpen....

5.1.2. Irakaskuntzako, ikerkuntzako eta
kudeaketako merezimenduak ebaluatzea,
ordainsari-osagarriak esleitzeko
Unibasq-i 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.
2014. urtean deialdi berririk onartu ez denez gero, aurreko deialdietan aztertzeko geratu ziren gaiak
izapidetzera mugatu da programari lotutako jarduera. Gai horien artean, administrazioarekiko auzierrekurtsoen kudeaketa eta antzeko beste batzuk aipa daitezke, Aholku Batzordeak Protokoloaren
eta Ebaluazio-irizpideen gaurkotzea eta onartzea barne.

06.2 Komunikazioa, Informatika...
06.3 Arkitektura, Ingeniaritza...
07 Gizarte, Politika
08 Ekonomia eta Enpresa...
09 Zuzenbidea eta Jurisprudentzia
10 Historia, Geografia eta Arteak
11 Filosofía, Filología
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16
18
Gizonak

2014ko abenduan ikerkuntza jarduera ebaluatzeko bostgarren deialdia argitaratu zen.
Bere ebaluazioa 2015. urtearen zehar garatuko da.

5.1.4.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 Unibasq-en Estatutuen 6.
artikuluan (apirilaren 16ko 204/2013 Dekretua) ezarritakoa
kontuan hartuta, Agentziak honako irakaskuntza-proposamen
hauek ebaluatu ditu:

MASTERRAK
2014. urtean UPV/EHUren 17 master-proposamen ebaluatzen
bukatu dira: Ingeniaritza eta Arkitektura (11), Zientziak (3)
eta Gizarte eta Zuzenbide Zientziak (3). Proposamen hauek
2013. urtearen bukaera jaso ziren (2013. urtean 7 txosten
automatiko igorri ziren eta gainontzeko 10 txostenak 2014.
urtean burutu dira).
Horretaz gain, UPV/EHUren beste 7 proposamen ere jaso
ditugu 2014. urtearen azken hiruhilabetekoan. Horietatik
2014. urtearen bukaeran 3 aldaketen txosten automatiko
igorri zirelarik eta gainontzeko 4 2015ean burutuko dira.

2014an UPV/EHUren Ingeniaritza eta Arkitekturako doktorego proposamenaren behin betiko txostena igorri da.

tako auto-txostenei buruzko Agentziaren segimendu txostenik igorri. Dena den, auto-txosten hauek titulu bakoitzaren egiaztapena berritzeko dossierrean sartzen dira.

Titulu ofizialen segimendua

Titulu ofizialen egiaztapena berritzea

Uztailaren 2ko 861/2010 Errege Dekretuak aldatutako
urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren 27. artikuluak honako hau ezartzen du: “Unibertsitate, ikastegi eta
tituluen erregistroan (RUCT) inskribatutako titulu ofizialei
dagozkien irakaskuntzak ezartzen hasi ondoren, Unibertsitate Kontseiluak egiaztatutako ikasketa-planean bildutako
proiektuaren betetzearen jarraipena egingo dute ANECA
erakundeak edo autonomia-erkidegoetako Legeak finkatzen dituen ebaluazio-organoek.”

Titulazioen egiaztapenaren berritzea garatzeko beharrezkoa
den dokumentazioa 2013an landu ondoren eta REACUn
onartutako egiaztapenak berritzeko irizpideen egokitzapena
egiaztatzeari begira, borondatezko deialdi bat egitea
erabaki zen egiaztapena berritzeko unibertsitate-ikaskuntza
ofizialak antolatzeari buruzko aldez aurreko legegintzatestuak aldatzen dituen uztailaren 12ko 534/2013 Errege
Dekretuan ezarritakoari jarraiki, dekretuan aurreikusi
baitzen autonomia-erkidegoek bi hileko epea irekitzeko
posibilitatea dekretuaren xedapen iragankorra indarrean
hasi aurretik. Horrela, hori nahi duten unibertsitateek beren
tituluen egiaztapena berritzeko eskatu ahalko dute, titulu
horien epemuga 2012-2013 ikasturtean gertatzen bada
edo 2013-2014 ikasturtean gertatzekoa bada. Prozedura
horiek izaera ofiziala izango lukete eta adierazitako erregedekretuan aurreikusitako ondorioak izango lituzke.

DOKTOREGOAK

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.
2014. urtean UPV/EHUk aurkeztutako masterrei buruzko
2013. urtetik egiteke gelditzen ziren segimendu-txostenak
(39) bukatu dira. Honez gain, 2014. urtean Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateek segimenduari buruz egindako 236 auto-txosten jaso dira:
Deustu: 41
Mondragon: 24
UPV/EHU: 151
2014. urtean titulu ofizialen egiaztapena berritzeko programa martxan jarri denez, tituluen ebaluaziorako emandako
baliabideen zati handi bat behar izan dutenak, ez dira jaso-

2013ko amaieran, Euskal Autonomia Erkidegoko gradu
eta masterreko unibertsitate-titulu ofizialen borondatezko
akreditazioa berritzeko epea ezartzen duen Unibertsitate
eta Ikerketako sailburuordearen argitaratu zen, deialdi hori
egiteko.
Deialdi pilotu hori garatzeko 2014. urtean bi hitzarmen
sinatu ziren ANECArekin, bata Acredita Plus programan
parte hartzeko (EURACE zigilua lortzea ahalbidetzen du
dagokion ebaluazioa gainditzen duten ingeniaritzako titulu
ofizialetan) eta beste bat egiaztapena berritzeko.

Euskal Unibertsitate Sisteman bildutako 3 unibertsitateen 8 titulazio
(6 master eta 2 gradu) aurkeztu ziren borondatezko deialdi horretan.
Haietatik zazpik aldeko behin betiko berritze-txostena lortu zuen,
eta Unibasq-en webgunean kontsulta daiteke txosten hori, eta
zortzigarrenak, aldiz, ezarri zenean egindako eta ez jakinarazi gabe
aldaketen ondorioz dagozkion aldaketak izapidetzeko gomendioa jaso
zuen.

5.1.6. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak
eskatutako ebaluazioak

I. Deialdi ofiziala.

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

Lehen deialdi ofiziala Euskal Autonomia Erkidegoko gradu eta
masterreko unibertsitate-titulu ofizialen akreditazioa berritzeko epea
ezartzen duen 2014ko uztailaren 28ko aginduarekin hasi zen.
Deialdi honetan, honako 66 titulu hauek aurkeztu dira ebaluatzeko:
•

UPV-EHUren 51 master,

•

Mondragon Unibertsitatearen 2 master

•

Deustuko Unibertsitatearen 13 master

UPV/EHUren masterrei dagozkien bisitak egin dira 2014an (adituen 9
panel) eta behin-behineko txostenak eman dira (44) UPV/EHUren titulu
gehienen egiaztapena berritzeko, eta egiteke geratu dira 2015eko UPV/
EHUren behin-behineko txosten batzuk, adierazitako UPV/EHUren
masterren behin betiko txostenak eta Deustuko Unibertsitaterako eta
Mondragon Unibertsitaterako bisitak.
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.
2014. urtean, Euskal Herriko Unibertsitateak 2014-2015 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 lau
unibertsitateko espezialista-tituluak ziren, eta bestea gradu-aurrekoa.
Gainera, proposamen horietako bi euskaraz emango dira. Proposamen
guztiek 100etik 75 puntu baino gehiagoko balioespena lortu zuten, bat
izan ezik.

5.1.5.Ikerkuntzaren kanpo-ebaluazioak.
2014an
Unibasq-ek
hitzarmena
sinatu
du
Extremadurako
Unibertsitatearekin, Extremadurako Unibertsitatearen irakasle eta
ikertzaileen jarduera ikertzailea ebaluatzeko. Lan hori betetzeko,
Ikerkuntza Ebaluatzeko Batzordea eratu zen 5 kiderekin, gehi jakintza
arlo ezberdineko adituekin. Guztira 49 eskaera ebaluatu dira.

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.

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. Aldi horretarako sinatutako
programa-kontratuek honako hauekin dute zerikusia:
•
•
•
•
•

Araututako prestakuntza
Arautu gabeko prestakuntza
Ikerketa
Transferentzia
Berdintasuna, eraginkortasuna eta gizarte-proiekzioa

5.2. Beste kalitate-agentziekin lankidetzan
garatutako programak
Aldez aurretik adierazi dugunez, Unibasq-ek 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).
2014. urtean, Unibasq-ek ICU 2013 txostena idazten parte hartu du.
Proiektu horretaz gain, Unibasq-ek honako proiektu hauetan ere jarduten du beste agentzia
batzuekin lankidetzan:

5.2.1. 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, unibertsitateirakaskuntzen kalitate-bermeari loturik orain artean garatu diren jarduera guztiak bateratuz.
Euskal Unibertsitate Sistemako hiru unibertsitateek parte hartu dute programa horretan.

Lankidetza eta
Nazioartekotzea

Programak hainbat fase ditu: lehenengo fasean KBBS-en 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.
2014an, KBBSen diseinuen ezarpena egiaztatzeko lehenengo deialdiaren barruan,
honako zentro hauetako Kalitatearen Barne Bermeko Sistemen ezarpena ebaluatu eta
egiaztatu da:
•

Deustuko Unibertsitatearen Ingeniaritza Fakultatea

•

Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoa

•

Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea
(HUHEZI). Bisita hau euskaraz egin da Euskaliteko adituekin lankidetzan.

Ebaluazio hau eta egiaztapena berritzekoa bateratzeko asmoarekin, AQU Catalunya-k
egindako bisita batera joan da teknikari bat ikusle moduan eta 2015. urtean AQU
Catalunya-ren teknikariren bat etorriko da Unibasq-ek egindako antzeko bisitara.

5.2.2. DOCENTIA programa – Unibertsitateei laguntza ematea,
irakasleen irakaskuntza-jarduera ebaluatzeko prozedurak
diseinatzeko.

LANKIDETZA

NAZIOARTEKOTZEA

Unibasq-ek, bere ebaluazio- eta egiaztapenzeregina garatzeko, beste erakunde batzuekiko
elkarlana funtsezkotzat jotzen du, hitzarmenen
bitartez araututa.

Txileko Akredita agentziarekin dugun lankidetzaren esparruan,
deialdi bat zabaldu dugu Txilen eta Hego Ameriketako beste
herrialde batzuetan programak egiaztatzeko proiektuetan parte
har dezaketen ebaluatzaileak erakartzeko, eta lankidetzarekin
aurrera jarraitu dugu Akredita Global QA agentzien sarea sortzeko.

2014an honako hitzarmen hauek sinatu dira:
•

Ebaluazio-zerbitzuak emateko berariazko
hitzarmena Unibasq-en eta Extremadurako
Unibertsitatearen artean, jarduera ikertzailea
ebaluatzeko zerbitzuen prestazioa esleitzen
duena.

•

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

Laguntzako eta lankidetzako berariazko
hitzarmena ANECAren eta Unibasq-en artean
EAEko unibertsitate-titulu ofizialen egiaztapenaren borondatezko berritzea garatzeko.

•

2014an, UPV/EHUko irakasleen irakaskuntza-jardueraren kalitatea ebaluatzeko ereduaren
diseinu-ezarpenaren laugarren urtearen segimendua egin da. Honez gain, Mondragon
Unibertsitatearen diseinu berriaren behin betiko txostena igorri da.

ANECAren eta Unibasq-en arteko berariazko
lankidetza-hitzarmena Acredita Plus programa garatzeko EAEko ingeniaritza-esparruan.

•

Unibasq-en eta Euskalit-en arteko lankidetzahitzarmena – Kudeaketa aurreratua.

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 irakaskuntzajardueraren kalitatea kudeatzeko, eta, premia horri erantzunez, bitarteko horien garapena eta
errekonozimendua ere erraztu behar dira.

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

Nazioarteko II. Mintegian parte hartu dugu, honako izenburu
honen pean: “Egiaztapen Agentzien Nazioartekotzea. Herrialde Erronka”. Txileko Akredita agentziak antolatu zuen Santiago
2014ko azaroaren 28an, eta Unibasq-en zuzendari-laguntzaileak
mintzaldi bat eman zuen, “Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Agentzia” izenburupean.
INQAAHEren eta ENQAren hainbat foro eta mintegitan 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.

Plangintza,
antolakuntza eta
barne kudeaketa

•

•
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.

Unibertsitate-arteko I. Biltzarrean parte hartu du Unibasqek, ebaluatzeko eta egiaztatzeko agentzien ikuspegia
eskainiz honako izenburu hau izan zuen mahai-inguruan:
“Gradu Amaierako Lanaren ebaluazioa irakasleen
aldetik, eta lanaren egiaztapena kalitate-agentziaren eta
ekintzailetzako eta enplegagarritasuneko beste esparru
batzuen ikuspegitik”

Agentziaren jardueraren zabalkundea, komunikazioa eta
irudi korporatiboa

Kalitatea eta barne-kudeaketa
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.
Prestakuntza Plana
2014. 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: ofimatika edota dokumentuen kudeaketa, datuen babesa
eta kudeaketa prozesuka, baita elkarrizketetarako ingelesa ere.
Etika Kodea eta Etika Batzordea
2014. urtean bitan bildu den Etika
Batzordearen jarduera txostena egin
da.

•

•

Prestakuntza-jardunaldi bat egin dugu Unibasq-en
egoitzan, Web of Science plataformari buruzkoa, FECYT
erakundeak antolatutakoa, eta bertan Agentziaren
langileek eta komunitate zientifikoko eta Euskal
Unibertsitate Sistemako beste kide batzuek parte hartu
dute (2014/03/27).

•

Euskal Unibertsitate Sistemaren Nazioartekotzeari
buruzko mintegia, nazioarteko adituen presentziarekin
eta Euskal Unibertsitate Sistemaren hiru unibertsitateen
parte-hartzearekin, Eusko Jaurlaritzaren Unibertsitateen
zuzendariarenaz eta Agentziaren langileenaz gain
(2014/07/7). Mintegiaren emaitzak oinarri izan ziren
Unibasq-en III. Sinposiorako.

Azkenik, aldizkako koordinazio-bilerekin jarraitu dugu,
bai barne-bilerekin, bai Euskal Unibertsitate Sistemako
unibertsitateekin egindakoekin.

Txileko Akredita Q.A. agentziaren laguntzarekin,
ebaluatzaileak gaitzeko jardunaldi bat eman dugu,
bereziki Euskal Unibertsitate Sistemakoak, titulazioen
egiaztapenak nazioarteko irizpideekin egiteko (2014/07/7).
Unibasq-en III. Sinposioa honako izenburu honen
pean: “Euskal Unibertsitate Sistemaren kalitatea.
Nazioartekotzearen aukerak”. Euskadiko goi-mailako
hezkuntzan inplikatutako agenteek baterako gogoeta egin
dezatela izan du helburu, hainbat gairi buruz, hala nola zer
den eta zer dakarren nazioartekotzeak unibertsitateentzat,
Euskal Unibertsitate Sistemarentzat dakartzan erronka
eta aukerei buruz, baita nazioartekotzeak kalitatea
ziurtatzeko sistemetan zein kalitate-agentzien zereginean
eragingo dituen eraldaketei buruz ere (2014/10/23).

Gainera, 2014an honako ekitaldi hauetan hartu dugu parte,
ponentzien eta aurkezpenen bitartez:
•

Maiatzaren 19an eta 20an Universidad del País Vasco
/Euskal Herriko Unibertsitateak eta Bartzelonako
Unibertsitateak antolatutako Gradu Amaierako Lanaren

2014ko abenduaren 11n (osteguna) Bilboko Ingeniaritzako
Goi Eskola Teknikoak (UPV/EHU) antolatutako Kalitatea
Bultzatzeko XIV. Jardunaldian parte hartu du Unibasq-ek,
“Egiaztapenaren berrikuntza unibertsitate-tituluen bizizikloan”.

Informazio-sistemak
Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko
21/2012 Dekretua betez, Unibasq-en izapide elektronikoak
ezartzeko beharrezkoak diren ekintzak egiten ari da Agentzia,
Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan. 2014an, 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. Honez gain AZTER aplikazioa
garatu da tituluen eta erakundeen ebaluazioak kudeatzeko.

Aurrekontua
gauzatzea

Antolakuntza
egitura

Aurrekontu-gauzatzea 2014an
Aurrekontua gauzatzea abenduaren 31n, eurotan

2014

Hasierako gastuaren aurrekontua (*)

963.035

Azken gastuaren aurrekontua

961.264

Gauzatua azken aurrekontuaren aldean

970.771

Hasierako inbertsioen aurrekontua (*)

29.411

Azken inbertsioen aurrekontua

29.411

Gauzatua azken aurrekontuaren aldean

31.106

% gauzatzea

%106

2014ko abenduaren 31ko egoeraren balantzea
810.196

AKTIBO KORRONTEA (zirkulatzailea)

132.454

GUZTIZKO AKTIBOA

942.650

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

798.994

PASIBO KORRONTEA (epe laburreko zorrak eta merkataritza-hartzekodunak)

143.657

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA

942.650

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.

2014

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

960.965

Langileen gastuak

-459.526

Beste ustiapen-gastu batzuk (kanpo-zerbitzuak)

-511.246

Amortizazioak

-73.643

Ibilgetu ez-finantzarioaren diru-laguntzen egozpenak eta beste batzuk

59.217

USTIAPEN EMAITZA

-24.232
299
-23.933
5. Taula. 2014ko aurrekontua gauzatzea.

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

•

•

Galera eta irabazien balantzea 2014ko abenduaren 31n

EKITALDIKO EMAITZA

2014. urtean, Gobernu Kontseiluaren osaera honako
hau izan da:

2014

AKTIBO EZ-KORRONTEA (Ibilgetua)

Diru-sarrera finantzarioak

Gobernuko Kontseilua eta zuzendaria dira Agentziaren
zuzendaritza-organoak.

•

Egoeraren balantzea abenduaren 31n, eurotan

Galerak eta Irabaziak abenduaren 31n, eurotan

GOBERNU ORGANOAK

%101

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.

•

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 6 aldiz bildu da 2014an: urtarrilaren
23an, martxoaren 10ean, uztailaren 3an, irailaren 26an,
azaroaren 17an eta abenduaren 22an.
2014. urtean, Juan Andrés Legarreta jauna izan da
Unibasq-eko 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 hiru bileretan
parte hartu du 2014an: Valladoliden, otsailaren 12an,
Gironan, maiatzaren 8an eta 9an, eta Zaragozan, azaroaren 5ean. Bilera horietan landutako gaiak, batez
ere, unibertsitateko titulu ofizialen egiaztapenak berritzeko prozesuarekin loturik egon ziren.

ORGANO ZIENTIFIKO-TEKNIKOAK
Agentziaren organo zientifiko-teknikoak Aholku Batzordea eta Ebaluazio Batzordeak dira
indarrean dauden Unibasq-en estatutuen 15. artikuluaren arabera.
Aholku Batzordearen osaera honako hau izan da 2014an:
Batzordeburua
•

Juan Andrés Legarreta jauna, Unibasq-eko 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-2014.12.31).

•

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

•

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-2014.12.31).

•

Ebaluazio arduraduna: Eva Fernández de Labastida

•

Finantza-arduraduna: Naiara Martínez / Estibaliz Etxebarria

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

•

Osagarriak ebaluatzeko teknikaria: Tamara Cantabrana

•

Egiaztapena ebalutzeko teknikaria: Maitane Monsalvo

•

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

•

Titulazioak ebaluatzeko teknikaria: Idoia Collado

•

Paz Francés Lecumberri andrea, Nafarroako Unibertsitate Publikoa (Ikaslea)
(2013.02.28an izendatua-2014.12.31).

•

Zuzendaritzako idazkaria: Miriam Martínez

•

Ebaluatzeko administrari-laguntzaileak:

•

Aholku Batzordeak 6 bilera egin ditu 2014an: urtarrilaren 23an, martxoaren 26an, ekainaren
10ean, urriaren 1ean, azaroaren 7an eta abenduaren 12an.

AGENTZIAKO LANGILEAK
•

Zuzendaritza:
–– Zuzendaria: Juan Andrés Legarreta
–– Zuzendariaren ondokoa: José Manuel Valle

–– Estibaliz Beitia
–– Iraide Laburu

San Prudencio 8
01005 VITORIA - GASTEIZ
t. +34 945 12 33 56
f. +34 945 26 06 27
info@unibasq.org
www.unibasq.org

