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SARRERA
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Goi-Mailako Hezkuntzaren Europar Esparruaren (GHEE) sorkuntza Europan goi
mailako ikasketen garapenerako oinarrizko erreferentea da. Proiektu honetan
Unibertsitate jardueraren kalitatearen bermea elementu nagusi gisa agertzen da.
Honetarako ebaluazio eta kalitatearen egiaztapen agentziak sortu ziren eginkizun
hau burutzeko subjektu aktibo bezala.
Unibertsitateen Lege Organikoan legitimitatea eman zitzaien unibertsitateen jardueraren ebaluazio agentziei, Unibertsitateen kalitatearen ebaluazioaren erakunde erantzule gisa. Euskal Autonomi Erkidegoan, Espainiako Konstituzioak eta
Euskal Herriko Autonomia Estatutuak emandako eskumenen arabera, Euskal
Unibertsitate Sistemaren Otsailaren 25eko 3/2004 Legea onartu zen, hezkuntzari
buruzkoa. Lege honen bitartez Unibasq sortu zen, Euskal Unibertsitate Sistemaren
Kalitate Agentzia.

Unibasq-en helburua
Euskal Unibertsitate
Sistemaren kalitatea
ebaluatzea,
akreditatzea eta
ziurtatzea da.

Unibasq zuzenbide pribatuko erakunde publiko bat da

egiaztapen prozesuen aitorpena eta informazio trukatzeko

unibertsitate-gaietan eskumenak dituen Eusko Jaurla-

hitzarmenak ezarri ditzake.
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ritzako sailari atxikia. Bere helburua Euskal Unibertsitate
Sistemaren (aurrerantzean EUS) kalitatea ebaluatzea, akre-

Legeak xedatzen duen bezala, agentziaren eginkizunen ga-

ditatzea eta ziurtatzea da, Espainiako eta Nazioarteko es-

rapenaren helburua honako hau da:

parrua kontuan izanik. 2006.urtean sortu zen eta ondoren
2012ko 13/2012 Legearekin europar estandarrak betetzeko

•

europar eta nazioarteko esparrua kontuan izanik.

egokitu egin zen gaur egun duen izena jasoz. Bere xedea
EUS-ren kalitatearen ebaluazioa, akreditazioa eta egiaz-

•
•

kalitatearen

hobekuntzarako

laguntza

Gizarteari

Agentziaren

eginkizunen

emaitzen

informazioa ematea.

ditazioak eta egiaztapenak burutu ditzake, aldez aurretik
atzerriko erakundeekin sinatutako akordioen bitartez.

EUS-ren
ematea.

tapena da, espainiar eta nazioarteko estandarren arabera.
Halaber, Euskal Erkidegotik kanpo ere ebaluazioak, akre-

EUS-n kalitatea bermatzea eta bultzatzea, espainiar,

•

Administrazio publikoei, Unibertsitateei eta beste

Gainera, Agentziak Goi Mailako Hezkuntzaren kalitatea

hezkuntza-eragile edo eragile zientifiko-teknologikoei

ebaluatzeko, akreditatzeko eta egiaztatzeko eskumena

agentziaren eskumen diren eginkizunekin erlazioa

duten beste autonomietako, estatuko eta atzerriko agen-

izan ditzaketen beren erabakiak hartzeko prozesuetan

tziekin kooperazio, lankidetza, ebaluazio, akreditazio eta

informazioa eta irizpideak luzatzea.
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2014ko irailaz geroztik, Unibasq ENQA-ko (the Euro-

Agentziaren Kudeaketa Organoak

pean Association for Quality Assurance in Higher Education) eskubide osoko kidea da eta 2014 urte bukaeratik
EQAR erregistroan (European Qualitiy Assurance Register for Higher Education) formalki sartuta dago. Kide
izateak nazioarte mailan egiaztatutako irizpideen arabera unibertsitatearen kalitatearen ebaluazio jarduera

Unibasq-eko Zuzendaritza
2015eko irailaren lehenaren geroztik Eva Ferreira García da
Unibasq Agentziaren Zuzendaria. Juan Andres Legarreta ordezkatu du. Azken honek Euskal Unibertsitate Sistemaren
Kalitate Agentzia ENQA-n sartzea lortu ondoren errelebua
eskatu zuen.

burutzeko aitorpena ematen dio eta aurrerantzean euskal unibertsitateetan ematen diren titulazio berriak Eus-

Bestalde, 2015eko urriaren 15ean Aitor Zurimendi Islak Zuzen-

kal Herritik kanpoko erakundeek ez dituztela ebaluatu

dari ondokoaren postua hartu du, José Manuel Valle Melón

beharko adierazten du.

ordezkatuz.

Unibasq-eko egoera berriak Bolonia prozesuak 10 urte

Gobernu Kontseilua
2015. urtean Gobernu Kontseiluak 6 bilera izan ditu, haueta-

bete izanarekin batera, 2015eko urtearen bigarren zatian

tik 5 ohiko bilerak izan dira eta 1 ez-ohikoa. Unibasq-eko web

gogoeta prozesua xedatu dute, 2016-2019ko epealdirako

orrian bilera hauetan hartutako erabakien aktak laburtuta es-

Plan Estrategiko berri baten egitea burutuz.

kuragarri daude.

2015. urtean zehar Eva Ferreiraz gain, Unibertsitate eta Ikerketa saileko Kontseilari-ordea Adolfo Morais (Itziar Alkorta ordezkatuz), Mondragon Unibertsitateko errektorea den Vicente
Atxa (Iosu Zabala ordezkatuz), Enrique Amezua (Carmen
González Murua ordezkatuz), Esther Domínguez Pérez
(Mª Paz Espinosa idazkari ohia ordezkatuz), José Luis Iriarte
(Gregorio Monreal ordezkatuz) eta Iker Martín Pesado (Aratz
Castro Euskadiko Unibertsitateko Ikasleen Aholku Batzordeko
bokal ohia ordezkatuz) Kontseilu Gobernuko kide bihurtu dira.
Gainera, Oscar Altuzarrak, Kontseiluko kidea, kargua uztea
aurkeztu zuen eta bere ordezkapena erabakitzeke dago.

organo honi dagozkion eginkizunen arabera hartutako erabakiak egiaztatu daitezke.
2015ean zehar Aholku Batzordeko kide berriak izendatu dira.
Eva Ferreira, Zuzendari berriaz gain, Aurelie Arcocha-Scarcia,
Cesar Arrese-Igor, Gemma Espigares Tribó, Joaquín Losada
eta Cristina de la Cruz, Perla Cohen, Néstor Torres, Paz
Francés, Aintzane Asumendi y Estíbaliz Amorrortu ordezkatu
dituztenak, hurrenez hurren.

Aholku Batzordea
Aholku Batzordeak 2015ean zehar 4 bilera ospatu ditu (otsailak
6, martxoak 16, uztailak 7 eta abenduak 3). Unibasq-eko web
orrian akten laburpenak eskuragarri daude. Hauetan gaiak eta,
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2014ko irailaz geroztik,
Unibasq ENQA-ko
eskubide osoko kidea
da eta 2014ko urte
bukaeratik EQAR
erregistroan formalki
sartuta dago.

2.

GARATUTAKO PROGRAMAK ETA BERE
2015EKO EMAITZAK
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2.1 Programa propioak
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.
2.1.1. 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.
2015. urtean hurrengo deialdian gauzatu da eginkizuna:

Egiaztapen orokorra IX 2015
Doktore tituludun ikertzaileak, irakasle atxikiak, irakasGizarte, Lege eta Ekonomia Zientziak

le agregatuak, irakasle osoak eta unibertsitate pribatue-

Irakaskuntza Teknikoak

% 24,90

tako irakasle doktoreak ebaluatu eta egiaztatzeko 2015eko
deialdia Unibasq-en Gobernu Kontseiluan onartu zen

Giza Zientziak

% 10,25

2014ko irailaren 26an, eta 2014ko azaroaren 3ko EHAAn

% 37,72

argitaratu zen. Deialdi honetan 295 eskaera izan ziren eta,

Medikuntza eta Osasun Zientziak
Zientzia Esperimentalak

% 17,21

azkenean, 273 onartu ziren ebaluatzeko; hurrengo irudian
jakintza-arloaren arabera banatuta ikus daitezke:

% 9,89

1. irudia. Ebaluatutako
eskaeren banaketa, jakintzaarloaren arabera (%).

Deialdi honetan, guztira 131 eskatzaile egiaztatu dira; irakasle motaren, jakintza-arloaren eta sexuaren arabera banatuta
ikus ditzakegu:

KONTRAKOAK

ALDEKOAK

Irakasle
Atxikiak

Unib. Pribatuko
Irakasle
irakasle
Irakasle
Agregatuak doktoreak
Osoak

Zientzia Esperimentalak

4

5

2

1

1

0

1

2

3

11

Medikuntza Zientziak

3

3

0

2

0

0

0

0

4

1

Gizarte, Lege eta
Ekonomia Zientziak

7

11

2

5

2

5

0

0

0

1

Irakaskuntza Teknikoak

4

9

1

2

2

8

3

0

2

2

Giza Zientziak

0

8

2

1

4

5

0

0

0

2

Guztira

18

36

7

11

9

18

4

2

9

17

Zientzia Esperimentalak

3

0

1

0

2

1

1

0

6

3

Medikuntza Zientziak

3

0

3

1

3

2

0

0

1

1

Gizarte, Lege eta
Ekonomia Zientziak

12

7

8

12

9

11

2

0

3

6

Irakaskuntza Teknikoak

1

8

3

4

2

7

0

0

3

7

Giza Zientziak

1

1

0

0

1

1

0

0

1

1

20

16

15

17

17

22

3

0

14

18

Guztira

11

Doktore
Tituludun
Ikertzaileak

Unibasq-i agindutako
eginkizunen artean
Irakasleak eta
Ikertzaileak
ebaluatzea eta
egiaztatzea
daude.

2.1.2. Irakaskuntzako, ikerkuntzako eta kudeaketako merezimenduak ebaluatzea, ordainsari-osagarriak esleitzeko.
Unibasq-i zenbait eginkizun agindu dizkiote, besteak bes-

emaitzak Unibertsitatera bidaltzen ditu, azken honek dago-

te irakaskuntza-, ikerkuntza- eta kudeaketa-arloko me-

kion esleipena egin dezan.

rezimenduak ebaluatzea, Euskal Unibertsitate Sistemari
buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legearen 34. artikuluan
Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileentzat
aurreikusitako gehigarrizko osagarriak esleitzeko.

Deialdia 2015eko urriaren 8an itxi zen. 1883 eskaera jaso ziren, hauetatik 1395-ek C tramoen ebaluazioa eskatu dute eta
1212-k A eta B tramoen ebaluazioa eskatu dute. Ebaluazio
Batzordeak, urrian emandako formakuntza jardueren ondo-

2015. urtean Agentziak UPV/EHUko Irakasleei eta Ikertzaileei gehigarrizko osagarriak ebaluatzeko eta esleitzeko Protokolo berria onartu eta argitaratu zuen. Ondoren
Unibertsitateko Gizarte Kontseiluak UPV/EHUko Irakasle
eta Ikertzaileen gehigarrizko ordainsari osagarrien deialdia
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ren, ebaluazioarekin hasi dira eta hau 2016an burutuko da.
Halaber, urte honetan zehar, ebaluatzeko erreminta bezala
erabili den aplikatibo informatikoa garatu da. Unibasq eta
UPV/EHU elkarlanean aritu dira.

onartu eta argitaratu zuen. Unibasq-ek ebaluazioa burutu,

Azkenik, 2015. urtean, ebaluazio eskaeraren izapidetzerako

ebaluazio batzordeak ezagutza arloen arabera antolatu eta

tasa bat onartu da (Abenduaren 23ko 9/2015 Legea).

2015. urtean Agentziak
UPV/EHUko Irakasleei
eta Ikertzaileei
gehigarrizko osagarriak
ebaluatzeko eta
esleitzeko Protokolo
berria onartu eta
argitaratu zuen.
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2.1.3. UPV/EHUk kontratatutako irakasle eta ikertzaile iraunkorren ikerkuntzajarduera ebaluatzea.

2015eko ekainean zehar
ebaluazio batzordeen
kideei formakuntza
eman zitzaien
titulazioen ebaluazio
programa ezberdinen
garapenari buruz.

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.
2014ko abenduan ikerkuntza-jarduera ebaluatzeko bosgarren deialdia argitaratu zen
eta ebaluazio hori 2015. urtean egin da. 82 eskatzailek aurkeztu zituzten eskaerak
eta guztira 86 tarte ebaluatu ziren. Hurrengo figuran CNEAI-ren ebaluazio-arloaren
eta sexuaren araberako eskaera banaketa (gizonak/emakumeak) ikus daitezke.

14
01 Matematika eta Fisika
02 Kimika
03 Biologia Zelularra eta Molekularra
04 Zientzia Biomedikoa
05 Natur Zientziak
06.1 Mekaniko eta Ekoizpen Teknologia
06.2 Komunikazio, Informatika eta
Elektronikaren Ingeniaritza
06.3 Arkitektura, Ingeniaritza Zibila,
Eraikuntza eta Hirigintza
07 Gizarte, Politika, portaeraren eta
Hezkuntzaren Zientziak
08 Ekonomia eta Enpresa Zientziak

2. Irudia. Lan Kontratua duten UPV/EHUko
Irakasle eta Ikertzaileen ikerketa jardueraren
ebaluazio programaren 2014ko deialdiaren
eskaera banaketa.

09 Zuzenbidea eta Jurisprudentzia
10 Historia, Geografia eta Arteak
11 Filosofia, Filologia eta Hizkuntzalaritza

Ebaluazio horren behin-behineko emaitzetan, 72 seiur-

Titulu ofizialen ebaluazioa, baimendu aurreko txostena

tekoren aldeko ebaluazioa egin zen eta 10 berraztertzeko

emateko.

errekurtso aurkeztu ziren (2016an ebatziko direnak).
Gure Agentziaren zeregina Euskal Unibertsitate Sistemari
2015eko abenduan ikerkuntza-jarduera ebaluazioaren

buruzko 3/2004 Legean oinarritzen da, eta, Lege horren 48.

seigarren deialdia argitaratu zen. Hau 2016. urtean buru-

artikuluaren arabera, goi-mailako hezkuntzako titulu ofizia-

tuko da.

lak lortzeko ikasketa-plan berriak onartu ahal izateko, Unibasq-en aldez aurreko txostena beharko da beti. Aurrerago,

Azkenik, 2015. urtean, ebaluazio eskaeraren izapidetzerako
tasa bat onartu da (Abenduaren 23ko 9/2015 Legea).
2.1.4. Titulazioen ebaluazioa

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.

Arlo honetan eman den jardueraren gehikuntza dela eta,
2015ean ezagutza arlo ezberdinentzako bost ebaluazio

Aldez aurreko txosten horren bitartez, lehenik eta behin, zera

batzorde izendatu dira, lehen zegoen disziplina anitzeko

jakinarazi nahi da, proposatutako graduko, masterreko eta

batzorde bakarra ordezkatuz.

doktoregoko unibertsitate-irakaskuntza ofizialen helburuak
eta edukiak egokiak direla, prestakuntza-programa koheren-

2015eko ekainean zehar aipatutako Batzordeen kideei for-

tea dela, eta irakaskuntza horiek guztiek kudeaketa eta an-

makuntza eman zitzaien titulazioen ebaluazio programa

tolamendu eraginkorra, prestakuntzari laguntzeko baliabide

ezberdinen garapenari buruz.

egokiak eta kalitate-sistema efizientea dituztela.
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Unibasq-en
integrazioak ENQA-n
Agentziari
eskumenak eta
gaitasun legalak eman
dizkio Euskal Herrian
ematen diren titulu
ofizialak egiaztatu eta
aldatzeko.

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 2015ean EHUko lau
master proposamenen ebaluazioa bukatu du: Ingeniaritza
eta Arkitektura arloko 3 eta Gizarte Zientziak eta Zientzia
Juridikoak arloko beste bat.
Bestalde, Unibasq-en integrazioak ENQA-n Agentziari eskumenak eta gaitasun legalak eman dizkio Euskal Herrian
ematen diren titulu ofizialak egiaztatu eta aldatzeko, Unibertsitate Sistemaren berezitasunak kontuan hartuz. Hori
dela eta, 2015eko ekainetik aurrera Unibasq eginkizun hau
betetzen hasi da.
Titulu ofizialen egiaztapen-baimentzea
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Programa honen helburua Euskal Unibertsitate Sistemaren Unibertsitateek egiten dituzten gradu, master eta
doktoregoko tituluen proposamenen ebaluazioa da, egiaztapena eta baimena lortzeko aurretiko txostena igortzeko,
tituluak ezarri aurretik. Ebaluazioa hurrengo arauei jarraiki
egiten da, 1393/2007 Errege Dekretua, urriaren 29koa, unibertsitateko irakaskuntza ofizialen ordenamendua ezartzen
duenaren eta bere ondorengo aldaketak, 99/2011 Errege
Dekretua, urtarrilaren 28koa, doktorego irakaskuntza ofizialak arautzen dituena eta 11/2009 Dekretua, urtarrilaren
20koa, Gradu, Master eta Doktorego tituluak lortzeko gauzatu behar diren unibertsitate-ikasketa ofizialak ezartzeari
eta kentzeari buruzkoa.
Unibasq-ek 2015ean Masterren hiru proposamen ebaluatu ditu: Mondragon Unibertsitateko bi eta Deustuko
Unibertsitateko beste bat. Hauek guztiak Gizarte eta Zientzia Juridikoen arloan.

Gainera, azkenengo hiruhilekoan masterren lau proposa-

txostenak igorri ditu.

men jaso dira: hiru UPV/EHUkoak eta beste bat Deustuko

Azkenik, 2015ean beste aldakuntza proposamen bat

Unibertsitatekoa. Txostenak 2016an igorriko dira.

jaso da Deustuko Unibertsitateko master batena eta
txostena 2016an igorriko da.

Titulu ofizialen aldakuntza
Programa honen helburua Euskal Unibertsitate Sistemaren
Unibertsitateen gradu, master eta doktorego tituluen aldaketa proposamenen ebaluazioa burutzea da.
2015ean,

Unibasq-ek

UPV/EHUko

Titulu ofizialen segimendua
Uztailaren 2ko 861/2010 Errege Dekretuak aldatutako
urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren 27. artiku-

tituluen

luak honako hau ezartzen du: “Unibertsitate, ikastegi eta

aldakuntza programaren baitan aldeko 36 txosten igorri

tituluen erregistroan (RUCT) inskribatutako titulu ofizia-

ditu. (35 gradu eta master 1). Hauek plaza kopuruen es-

lei dagozkien irakaskuntzak ezartzen hasi ondoren, Uni-

kaintzaren egokitzapenarekin zerikusia dute. Bestalde,

bertsitate Kontseiluak egiaztatutako ikasketa-planean

beste bi graduko tituluen aldakuntza programaren baitan

bildutako proiektuaren betetzearen jarraipena egingo

proposamenak ebaluatu ditu, bata UPV-EHUkoa eta bes-

dute ANECA erakundeak edo autonomia-erkidegoetako

tea Deustuko Unibertsitatekoa, eta dagozkien aldakuntza

Legeak finkatzen dituen ebaluazio-organoek.”
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Graduko, masterreko eta doktoregoko tituluak lortzeko gauzatu behar diren
unibertsitate-irakaskuntza ofizialak ezartzeari eta kentzeari buruzko urtarrilaren
20ko 11/2009

Tituluen egiaztapena
berritzearen eginkizuna
erronka handia izan da
Unibasq-entzat 2015.
urtean, epe honetan
egiaztapena berritu
behar zuten titulu
kopuru handia dela eta.

Dekretuaren 17. artikuluaren 4. atalak ezartzen du Unibasq agentziak egingo duela
Euskal Unibertsitate Sistemaren unibertsitate-irakaskuntza ofizialen segimendua.
Halaber, Uztailaren 2ko 861/2010 Errege Dekretuaren 27.artikuluan jasotzen da
ANECA-k eta kasuan kasuko ebaluazio organoek jarraipena egingo dutela eta
Hezkuntza Ministerioarekin eta Autonomia Erkidegoekin elkarlanean ikasketa planen jarraipenerako prozedura protokolo bat prestatuko dutela. Protokolo honek
ikasketa planen jarraipenaren prozedurarako gutxienezko irizpide eta oinarrziko
adierazle amankomunen definizioa jasoko du.
2015. urtean Euskal Unibertsitate Sistemaren unibertsitateek segimenduari buruz
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egindako 231 auto-txosten jaso dira, hurrengo taulan ikus daitekeen moduan
sailkatuta:
UNIBERTSITATEA

Graduak

Masterrak Doktoregoak GUZTIRA

Universidad del País Vasco/
Euskal Herriko Unibertsitatea

88

88

--

176

Mondragon Unibertsitatea

11

10

1

22

Universidad de Deusto

21

12

--

33

120

110

1

231

GUZTIRA

2015. urtean titulu ofizialen egiaztapena berritzeko programaren barruan titulu
asko ebaluatu direnez, tituluen ebaluaziorako emandako baliabideen zati handi
bat behar izan dutenak, ez dira jasotako auto-txostenei buruzko Agentziaren segimendu txostenik igorri. Dena den, auto-txosten hauek titulu bakoitzaren egiaztapena berritzeko dossierrean sartzen dira.
Titulu ofizialen egiaztapena berritzea
Tituluen berritzearen eginkizuna erronka handia izan da Unibasq-entzat 2015. urtean, epe honetan egiaztapena berritu behar zuten titulu kopuru handia dela eta.
2015eko ebaluazioa jarraian zehazten diren hiru deialdietan zatitu da:
I. Deialdi ofiziala.
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 eta Deustuko Unibertsitatearen
13 master.
2015ean 2014an egiteke gelditu ziren EHUko behin-behineko txostenak (7 master) igorri dira eta Deustuko Unibertsitateko eta Mondragon Unibertsitateko bisitak eta zegozkien egiaztapena berritzeko txostenak egin dira.
Ondoren 2015eko apirilaren 20ko Aginduak, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordearena, zeinaren bidez Euskal Autonomi Erkidegoaren esparruan Unibertsitateko Titulu ofizialen egiaztapena berritzeko deialdiaren epea zehazten da, 2015.
urterako bi epe ezartzen zituen. Hori dela eta urtean zehar bi deialdi burutu dira.
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II. Deialdia

Deialdi honen ebaluazioa egiteko, Unibasq-ek 10 bisita panel osatu ditu. Hauetatik bederatzik 2015eko urriaren eta

Deialdia hau ekitaldian burutu da bere osotasunean eta

abenduaren artean beren eginkizuna burutu dute. Horrela,

UPV/EHUko 63 gradu ebaluatu dira. Horretarako, bisitak

panel bat bakarrik gelditzen da 2016 urterako. Txostenak

burutzeko 10 panel eratu dira. Hauek beren eginkizunak

2016an igorriko dira.

2015eko maiatzaren eta ekainaren artean egin zituzten.
Abuztuan egiaztapena berritzeko programari zegozkion 63
txosten igorri ziren.

UPV/EHUren berezko tituluak
Euskal Herriko Unibertsitateak, aldez aurretik aipatutako
irakaskuntza ofizialak aurkeztu zituen, ebaluatzeko, eta, ho-

III.Deialdia:

riek ez ezik, bere irakaskuntza-eskaintzaren berezko titulu-

Deialdi hau 2015eko urrian hasi zen eta 38 titulu aurkeztu
zituzten (Mondragon Unibertsitateko 10 titulu, Deustuko 6
eta UPV/EHU-ko 22)

proposamenak ere aurkeztu zituen.
2015. urtean, Euskal Herriko Unibertsitateak 2015-2016 ikasturterako aurkeztutako 8 titulu-proposamen ebaluatu ziren,
jakintza-arloen arabera honela banatu zirenak: Gizarte eta

Mondragon Unibertsitateak aurkeztu zituen 10 titulueta-

Zuzenbide Zientzietako lau, Ingeniaritza eta Arkitekturako

tik hiruk ANECA-ko AcreditaPlus programan parte-hartzea

hiru eta Zientzietako bat. Aurkeztu ziren zortzi proposame-

eskatu dute. Hori dela eta, titulazio hauei dagokien bisi-

netatik lau unibertsitateko espezialista-tituluak ziren, eta

ta ANECA-k burutu du zuzenean. Unibasq-ek igorritako

besteak berezko masterrak. Proposamenetatik seik 74 pun-

berritze txostenaren kalterik gabe.

tu baino gehiagoko balioespena lortu zuten.

2015. urtean,
Euskal Herriko
Unibertsitateak 20152016 ikasturterako
aurkeztutako 8 berezko
tituluen proposamen
ebaluatu ziren.
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2.1.5. Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailak
eskatutako ebaluazioak

Unibasq-en ebaluazio
lana bai berezko
programetan baita
beste Agentzia
batzuekin elkarlanean
burutzen diren
ekintzetan ere garatzen
da.

Indarreko legerian ezartzen duenez, Agentziaren funtzioen artean honako hauek daude: euskal unibertsitatesistemaren 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
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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 20112014 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
Biblioteca Las Nieves.
Campus de Álava.

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saila, Funtzio
Publikoko Sailburuordetza eta IVAP-Herri Ardularitzaren
Euskal Erakundearekin elkarlana.
2015. urtean zehar, Unibasq-ek garai bateko Euskal Unibertsitate Sistemako Unibertsitateek eskaintzen zituzten
tituluen eta gaur egungo titulazioen arteko egokitzapena
antzemateko ikerlan batean parte hartu du. Ikerlan hau
Eusko Jaurlaritzako Funtzio Publikoaren plaza eskaintza
esleitzeko erabiliko da.
2.2. 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
tzekoa

da

horiei

Espainiako

dagokienez

nabarmen-

unibertsitateen

kalitatearen

kanpo-ebaluazioaren egoerari buruzko txostena egiten
parte hartzen duela, Espainiako ebaluazio-agentzia guztiekin batera (urtean behin argitaratzen da txosten hori). 2015.
urtean, Unibasq-ek ICU 2014 txostena idazten parte hartu
du eta “Erakundeen ebaluaziorako prozesuen eta tituluak
ebaluatzeko prozesuen arteko harremanak” izeneko artikulua egin du.
Proiektu horretaz gain, Unibasq-ek honako proiektu hauetan ere jarduten du beste agentzia batzuekin lankidetzan.
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2.2.1. AUDIT programa – Euskal unibertsitate-sistemako unibertsitateen
Kalitatearen Barne-Bermeko Sistemak ebaluatzea eta egiaztatzea.

DOCENTIA programak
erreferentziazko
eredu bat eta
oinarrizko orientazioak
jartzen ditu
unibertsitateen eskura,
irakaskuntza-jarduera
ebaluatzeko prozedurak
gara ditzan.
24

ANECA, ACSUG eta AQU Catalunya agentziek 2007. urtean 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 Unibertsitate Sistemako
hiru unibertsitateek parte hartu dute programa horretan.

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.

2015ean zentro baten KBBS-ren ezarpena ziurtatu da (Deustuko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultatea). Honez gain, errekurtsoak optimizatzeko bai Agentzian
bai unibertsitatetan, AUDIT ebaluazioa egiaztapena berritzeko panelen bisitekin bat egin da. Horrela 2015ean eta egiaztapena berritzeko III deialdiaren barruan bi bisita egin dira (Deustuko Ekonomia eta Enpresagintza Fakultatea eta
Mondragon Unibertsitateko Enpresagintza Fakultatea) eta 2016rako Deustuko

Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzietako Fakultateko bisita egiteke egonik,
baita dagozkien ziurtatze-txostenak ere.
2.2.2. DOCENTIA programa – Unibertsitateei laguntza ematea, irakasleen
irakaskuntza-jarduera ebaluatzeko prozedurak diseinatzeko.
2007an Unibasq-ek lankidetza-hitzarmena sinatu zuen ANECA-rekin,
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.
DOCENTIA programak erreferentziazko eredu bat eta oinarrizko orientazioak
jartzen ditu unibertsitateen eskura, unibertsitate bakoitzak, bere premietara
egokituz, irakaskuntza-jarduera ebaluatzeko prozedurak gara ditzan.
2014an, UPV/EHUko irakasleen irakaskuntza-jardueraren kalitatea ebaluatzeko
ereduaren diseinu-ezarpenaren bosgarren urtearen segimendua egin da.
Agentziek DOCENTIA batzordearen bitartez dihardute programaren segimenduan eta koordinazioan (Unibasq ere batzorde horretan sartuta dago).
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3.
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LANKIDETZA ETA NAZIOARTEKOTZEA

LANKIDETZA
GHEE-ren, eta beste esparru batzuen, kalitatea bermatzeko sare eta agentziekin harremanak areagotzeari dagokionez, jarduera azpimarratzekoa izan da azken
urte honetan. Izan ere, REACU – Unibertsitate Kalitatearen Agentzien Espainiako
Sarearen bilera guztietan parte hartu da eta 2015ean sare honen idazkaritzaren
ardura izan du Unibasq-ek. Halaber, lankidetza hitzarmenak egin dira hainbat
erakunderekin Goi-mailako Hezkuntzaren kalitatea sustatzeko esparruan.
2015ean hurrengo hitzarmenak sinatu dira:
• Aquib-Agencia de Qualitat Universitaria de les illes Balears agentziaren eta
Unibasq-en arteko lankidetza hitzarmena, kalitate-ebaluazioaren, ziurtapenaren eta egiaztapenaren arloetan elkarlanean jarduteko.
• Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren eta Hezkuntza
Ministerioaren artean sinatutako lankidetza-hitzarmena kontratatutako UPV/
EHUko irakasle iraunkorren ikerketa seiurtekoak ebaluatzeko.

• Unibasq eta UPV/EHU-ren arteko hitzarmena UPV/
EHU-ko irakasle eta ikertzaileen gehigarrizko ordainsari osagarriak ebaluatzeko deialdiak telematikoki
kudeatzeko.
• ANECAren eta Unibasq-en arteko lankidetza-hitzarmena RUCT erregistroan dauden EAEko ingeniaritzaesparruko gradu edo master unibertsitate titulu ofizialei

NAZIOARTEKOTZEA

EUR-ACE® zigilua lortzeko ebaluazioa eskatzeko aukera
ematea, titulu horien egiaztapena berritzeko ebaluazioa

2015ean

egiten den une berean. Horretarako, Unibasq-ek ANECA-

INQAAHE (International Network for Quality Assurance in

k igorritako EUR-ACE® zigilua lortzeko aukera eskainiko

Higher Education) sarearen eta ENQA-ren hainbat foro eta

du Unibasq-ek hitzarmenean jasota dagoenaren arabera.

mintegitan parte hartu dugu, esate baterako, INQAAHE

eta

Agentziaren

nazioartekotze

esparruan

2015eko jardunaldia “Changing Landscape of Higher Edu• ANECAren eta Unibasq-en arteko lankidetza-hitzar-

cation: New Demands On Quality Assurance” Chicagon egin

mena RUCT erregistroan dauden EAEko Informatika gra-

zena eta ENQA-ren Batzar orokorrean Dublinen. Beste alde

du edo master unibertsitate titulu ofizialei EURO-INF

batetik, “ECA training Assessing Joint Programmes” uni-

zigilua lortzeko ebaluazioa eskatzeko aukera ematea,

bertsitateen arteko tituluak ebaluatzeko formakuntza egin

titulu horien egiaztapena berritzeko ebaluazioa egiten

da eta “ENQA workshop on QA and e-learning seminar”

den une berean. Horretarako, Unibasq-ek ANECA-k igo-

mintegian parte hartu dugu. Bukatzeko, abenduaren hasie-

rritako EURO-INF zigilua lortzeko aukera eskainiko du

ran Unibasq ECA (European Consortium for Accreditation)

Unibasq-ek hitzarmenean jasota dagoenaren arabera.

erakundean kide gisa onartua izan da, La Haya-n egindako
bileran ECA-NVAO-k egindako “National Implementation

GHEE-ren, kalitatea
bermatzeko sare eta
agentziekin harremanak
areagotzeari
dagokionez, jarduera
azpimarratzekoa izan
da azken urte honetan.

of the European Approach for Quality Assurance of Joint
Programmes”mintegiaren ondoren. Honek Unibasq-en jardueren nazioartekotze maila handiagoa lortzen lagunduko
du hemendik aurrera.
2015eko azken hiruhilekoan, eta Agentziaren jarduera
eta Latinoamerikan bere ebaluazio eta egiaztatzeko
baliozkotasuna ezagutarazteko asmoz, Unibasq-eko zuzendaria Dominikar Errepublikara joan zen eta bertan lurraldeko
Hezkuntza Ministroarekin eta unibertsitateetako errektore
eta beste kide batzuekin.
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4.

PLANGINTZA, ANTOLAKUNTZA
ETA BARNE KUDEAKETA
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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.
4.1. Kalitatea eta barne-kudeaketa
Agentziak, bere Euskalit-ekin lankidetza esparru barruan eta barne gogoeta egin
ondoren, bere KKS EFQM ereduan oinarritutako kudeaketa aurreratua eredura
egokituko duela erabaki du.

4.2. Ikasleen Aholku Batzordea
2015ean Unibasq-eko Ikasleen Aholku Batzordea sortu da. Hau organo
kolegiatua da eta bere helburua da
Agentziaren eginkizunetan ikasleen
parte-hartzearekin

zerikusia

duten

gaietan Unibasq-eko Zuzendaritzari
eta Aholku Batzordeari laguntza ematea. Eginkizun hauen artean ikasleek
formakuntza eta ebaluazio-jarduera
ezberdinetan parte-hartzea daude.
Beste alde batetik, kalitate arloan ikasleentzako Formakuntza plana onartu da, eta abenduan Ikasleentzako
Formakuntza Tailerra egin da ACPUA
(Agencia de Calidad y Prospectiva
Universitaria de Aragón) agentziarekin batera ebaluazio-organoetan parte
hartzeko. Tailer honetan 50 pertsonek
eman zuten izena.

2015ean Unibasq-eko
Ikasleen Aholku
Batzordea sortu da.
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4.3. Prestakuntza Plana

• ANECA-k eta AQU Catalunya-k antolatutako udako
ikastaroa Nazioarteko Menéndez Pelayo Unibertsitatean

Nazioartekotze jarduera duen garrantzia kontuan hartuta,

(UIMP) “La Acreditación de Títulos como herramienta

2015ean Agentziaren pertsonala ingelesezko eskolak izan

para la Internacionalización” (2015eko irailean),

ditu.
• ECA-k antolatutako ECA training “Assessing Joint ProHorrez gain, hainbat langilek bere jardueraren berariazko

grammes” (2015eko irailean),

ikastaroetan parte hartu dute:
• Mondragon Unibertsitateko III Orientagune ihardu• ANECA-k antolatutako nazioarteko mintegia ‘The four

naldia: “Caben distintas secuencias grado-máster en el

dimensions of Learning Outcomes’ (2015eko apirilean),

Espacio Europeo de Enseñanza Superior” (2015eko azaroan), eta

• ACPUA-k eta Unibasq-ek antolatutako I nazioarteko topaketa Canfranc-en: “Tras la reunión de Armenia:

• ENQA-k eta AQU Catalunya-k antolatutako ENQA

Los nuevos ESG – Retos para agencias y universidades”

workshop on Quality Assurance and e-learning seminar,

(2015eko ekainean),

(2015eko abenduan).
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ACPUA-k eta
Unibasq-ek I.
nazioarteko topaketa:
“Tras la reunión
de Armenia: Los
nuevos ESG - Retos para agencias y
universidades”antolatu
dute Canfranc-en.

4.4. Agentziaren jardueraren zabalkundea, komunikazioa
eta irudi korporatiboa
2015ean Agentziak hurrengo jarduerak sustatu ditu:
• ACPUA-k eta Unibasq-ek antolatutako I nazioarteko topaketa Canfranc-en: “Tras la reunión de Armenia:
Los nuevos ESG – Retos para agencias y universidades”
(2015eko ekainean),
• ACPUA agentziarekin batera ikasleen prestakuntza
tailerra ebaluazio-organoetan parte-hartzeko (2015eko
apirilean eta abenduan).
Horrez gain, 2015ean zehar hurrengo ekitaldietan parte hartu da hitzaldiak edo aurkezpenak emanez:
• IKD-Jendartea 2015: UPV/EHU-n berrikuntza esperientzien elkartrukea (2015eko azaroa).
• UPV/EHU-ko zentroen Ikasle Kontseiluen Topaketa
(2015eko azaroa).
Bukatzeko, barne koordinazio bilerak eta Euskal Unibertsitate Sistemaren unibertsitateekin bilerak egiten jarraitu da.
4.5. Informazio-sistemak
Aurrera jarraitu da AZTER izeneko titulazioak eta erakundeak ebaluatzeko aplikazioaren garapenarekin. Honez gain,
UPV/EHUrekin batera OSAGARRIAK izeneko aplikatibo informatikoa garatu da, ebaluatzeko tresna izango dena.
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5.

AURREKONTUA GAUZATZEA
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Aurrekontu-gauzatzea 2015ean
%

Aurrekontua gauzatzea
2015
abenduaren 31n, eurotan

gauzatzea

Hasierako gastuaren aurrekontua

1.139.587

Azken gastuaren aurrekontua

993.580

Gauzatua azken aurrekontuaren aldean

993.580

Hasierako inbertsioen aurrekontua

29.411

Azken inbertsioen aurrekontua

30.137

Gauzatua azken aurrekontuaren aldean

30.137

%100

%100

2015eko abenduaren 31ko egoeraren balantzea
Egoeraren balantzea
2015
abenduaren 31n, eurotan
AKTIBO EZ-KORRONTEA (Ibilgetua)

775.117

AKTIBO KORRONTEA (zirkulatzailea)

92.291

GUZTIZKO AKTIBOA

867.408

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

763.923

PASIBO KORRONTEA (epe laburreko zorrak eta merkataritza-hartzekodunak)

103.485

ONDARE GARBIA ETA PASIBOA, GUZTIRA

867.408
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Galera eta irabazien balantzea 2015eko abenduaren 31n
Galerak eta Irabaziak
2015
abenduaren 31n, eurotan
Ustiapeneko bestelako diru-sarrerak (tasak eta diru-laguntzak)
Langileen gastuak

993.580
-480.440

Beste ustiapen-gastu batzuk (kanpo-zerbitzuak)

-513.140

Amortizazioak

-65.208

Ibilgetu ez-finantzarioaren diru-laguntzen egozpenak eta beste batzuk
Ibilgetua besterentzearen ondoriozko narriadura eta emaitza
USTIAPEN EMAITZA
Diru-sarrera finantzarioak
EKITALDIKO EMAITZA

50.782
726
-13.700
--13.700

San Prudentzio 8, 01005
Vitoria-Gasteiz
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