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SARRERA
Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia (Unibasq) zuzenbide pribatuko erakunde publiko bat da, unibertsitate-arloan eskumenak dituen Eusko Jaurlaritzako sailari atxikia eta nortasun juridiko propioa eta jarduteko erabateko ahalmena duena, baita bere eginkizunak betetzeko
ondare propioa ere.
Agentziaren jarduerak, kanporako harremanetan, zuzenbide zibileko, merkataritza-zuzenbideko
eta lan-zuzenbideko arauei jarraituko die oro har, ebaluazio-, egiaztapen- eta ziurtatze-egintzetan
eta ahal publikoak erabiltzea dakarten egintzetan izan ezik, horiek zuzenbide publikoari jarraituko baitiote.

U

nibasq
zuzenbide
pribatuko
erakunde
publiko
bat
da,
unibertsitate-arloan eskumenak dituen
Eusko Jaurlaritzako sailari atxikia.
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016ko gertakaririk garrantzitsuena Agentziarentzat Eusko
Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailarekin 2016-2019 aldirako
lehen programa-kontratua sinatzea izan da.

Euskal unibertsitate-sistemaren eremuan
kalitatea ebaluatzea, egiaztatzea eta ziurtatzea da Agentziaren xedea, Espainiako,
Europako eta nazioarteko esparrua kontuan
izanik.
Agentziaren eginkizunak aurrera eramatean,
xede hauek lortu nahi dira:
a) Euskal unibertsitate-sistemaren esparruan kalitatea eskaini 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.
Euskal Unibertsitate Sistemaren 3/2004
Legearen 79. artikulu bidez sortu zen Agentzia. 2005eko apirilaren 4an, Agentziaren
Administrazio Kontseilua eratu zen, eta
2006ko ekainaren 1ean bere estatutuak
onartu zituen. Estatutu horiek 2006ko uztailaren 10ean argitaratu ziren. 2009. urtean,
aldaketa-prozesu bati ekin zitzaion Agentzian, Europako irizpide eta jarraibideetara
egokitzeko, eta prozesu horren ondorioz,
Agentziaren Estatutuak aldatu ziren eta
Unibasq izen berria hartu zen. Ildo horri jarraiki, 2012ko uztailaren 4an Unibasq Euskal
Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziari
buruzko ekainaren 28ko 13/2012 Legea argitaratu zen.
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2014. urtearen bukaeran ENQA (the European Association for Quality Assurance
in Higher Education) eta EQAR (European
Quality Assurance Register for Higher Education) erakundeen kide bezala onartua izan
ondoren, 2015. urtean zehar Unibasqek eskumen berriak eskuratu zituen eta honek
hausnarketa prozesua eragin zuen 2015. urtearen bigarren zatian, 2016-2019 epealdirako Plan Estrategiko berria sortuz. Plan honetan, web orrialdean eskuragarri dagoena,
lau ardatz estrategiko ezarri dira:
• 1. ardatza: Zerbitzuak: Aholularitza eta
Ebaluazioa.
• 2. ardatza: Gizarte-Proiekzioa: Erakundeekiko, Beste Kalitate-Agentzia Batzuekiko eta
Gizarte-Agenteekiko Komunikazioa eta Lankidetza.
• 3. ardatza: Agentziaren Nazioartzekotzea,
Euskal Unibertsitate-Sistemari Laguntzeko.
• 4. ardatza: Barne-antolamendua: Zuzendaritza, Plangintza, Giza Baliabideak.
Plan estrategiko berriarekin bat eginez,
2016ko gertakaririk garrantzitsuena Agentziarentzat Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza
Sailarekin 2016-2019 aldirako lehen programa-kontratua sinatzea izan da. Kontratu horri esker, Agentziak bere lana egiteko
behar dituen baliabideak eskuratu ditu eta
independentzia bermatu du, urte anitzerako
finantzaketa ziurtatuta.

E

uskal unibertsitate-sistemaren eremuan kalitatea ebaluatzea,
egiaztatzea eta ziurtatzea da Unibasqen xedea, Espainiako,
Europako eta nazioarteko esparrua kontuan izanik.
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016an, Gobernu Kontseilua 3
aldiz bildu da ohiko moduan.
Era berean Aholku Batzordea ere 3
aldiz bildu da.

KUDEAKETA OROKORRA:
ZUZENDARITZA-ORGANOAK
Unibasqen zuzendaritza
Eva Ferreira da Unibasqen zuzendari 2015eko irailaren 1etik eta, orain, 2016ko
urrian ENQA Goi Mailako Hezkuntzaren Kalitatea Segurtatzeko Europako Elkarteko Zuzendaritza Kontseiluko kide izendatu dute.
Gobernu Kontseilua
2016an, Gobernu Kontseilua 3 aldiz bildu da
ohiko moduan (martxoaren 14an, uztailaren
13an eta azaroaren 14an). Unibasqen webgunean eskura daude bilera horietan hartutako
erabakiak laburbiltzen dituzten aktak.
2016. urtean Gobernu Kontseiluan kide berri
hauek sartu dira: Paulí Dávila (Oscar Altuzarraren ordez) eta Fermín Garmendia (Ana
Martínez Esnaolaren ordez).

Aholku Batzordea
Aholku Batzordeak 3 bilera egin ditu 2016an
(martxoaren 8an, ekainaren 28an eta urriaren 13an). Unibasqen webgunean eskura
daude bilera horietan zer gai landu ziren eta
zer erabaki hartu ziren egiaztatzeko akten
laburpenak, betiere organo honi dagozkion
eginkizunen arabera.

2016an Unibasqeko Aholku Batzordeko
kide izendatu dira honako hauek: Endika
Bengoetxea, Jean-Yves Puyo, Sandrine
Sana-Chaillè de Nére, Ruth Zimmerling,
Teresa Riesgo Alcaide eta Eunate Elio, beste kide hauek beraien agintaldia bukatu
ondoren: Alfonso Hernández, Jean-Michel
Uhaldeborde, Aurelie Arcocha, Jörn
Grünewald, Félix Pérez eta Eneritz Garro,
Unibasqek egindako lana eskertuz.
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Agentziak 2016an egindako lanari dagokionez, honako hauek izan
dira jardun nagusiak:

UNIBASQEK EGINDAKO
EBALUAZIO JARDUERA

a) IRAKASLE ETA IKERTZAILEAK EGIAZTATZEA
Unibasqi zenbait eginkizun agindu zaizkio; besteak beste, kontratatutako ikertzaile eta irakasleak eta doktore-titulua duten unibertsitate pribatuetako irakasleak ebaluatzea eta egiaztatzea.
2015eko abenduaren 18ko bilkuran, Unibasqen Gobernu Kontseiluak irakasle eta ikertzaileak
egiaztatzeko 2016rako Deialdi Orokorra onartu zuen. EHAAn argitaratu zen 2016/01/08an, eta
deialdiaren helburua doktore ikertzaileak, irakasle atxikiak, irakasle agregatuak, irakasle osoak
eta unibertsitate pribatuetako irakasle doktoreak ebaluatu eta egiaztatzea zen.
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Ebaluazio oso-osoa ekitaldiaren barruan egin da: 698 eskaera izan ziren eta, azkenean,
644 onartu genituen ebaluatzeko; hurrengo taulan jakintza-arloaren arabera banatuta ikus
ditzakegu:

Zientzia Esperimentalak (ZE)
Medikuntza eta Osasun Zientziak (MZ)
Gizarte, Lege eta Ekonomia Zientziak (GLEZ)
Irakaskuntza Teknikoak (IT)
Giza Zientziak (GZ)
GUZTIRA

125
115
175
141
88
644

Deialdi honetan, guztira 265 eskatzaile egiaztatu dira; irakasle motaren eta jakintza-arloaren
arabera banatuta ikus ditzakegu hurrengo emaitza-taulan:

Irakasle mota

ZE

MZ

GLEZ

IT

Atxikia
12 20 10 5 7 20 12 7
Agregatua
3 7 7 8 3 10 11 3
Osoa
2 1
1
1 4 0 6 2
Doktore ikertzailea
8 3 1
5
1
1 2 2
Unibertsitate priba3 3 3 2 8 11 9 2
tuko irakasle doktorea
28 34 22 21 23 42 40 16
GUZTIRA

GZ
5
7
0
1
4

12
6
0
1
3

Guztira
46
31
13
13
27

64
34
4
12
21

17 22 130 135

Horretaz gain, 2016an Egiaztapeneko protokolo berria argitaratu da, eskatzaileek autoebaluazioa egitea errazagoa izan dadin.
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015eko
abenduan
ikerketa-jarduera
ebaluatzeko seigarren deialdia argitaratu zen
eta ebaluazio hori 2016. urtean egin da.

b) ORDAINSARI OSAGARRIAK
EBALUATZEA
Unibasqi zenbait eginkizun agindu dizkiote,
besteak beste irakaskuntza-, ikerkuntzaeta kudeaketa- arloko merezimenduak
ebaluatzea, Euskal Unibertsitate Sistemari
buruzko otsailaren 25eko 3/2004 Legearen
34. artikuluan Euskal Herriko Unibertsitateko (UPV/EHU) irakasle eta ikertzaileentzat aurreikusitako gehigarrizko osagarriak
esleitzeko.
2016an, Agentziak 2015eko deialdian aipatutako eskaeren ebaluazioa burutu du.
Gainera, 2016ko irailean deialdi berria argitaratu da eta, deialdi horretan, ebaluazioeskaerak izapidetzeagatik onartutako tasa
aplikatzen hasi da (9/2015 Legea, abenduaren 23koa). 1.228 eskaera jaso dira; eskaera horietatik 265ek C mailako tarteak
ebaluatzea eskatu dute eta 963k A eta B
tarteak ebaluatzea. Batzordeek ebaluazioari
ekin diote, baina 2017an amaituko dute
lan hori.

c) UPV/EHUko KONTRATATUTAKO IRAKASLE IRAUNKORREN IKERKETA-JARDUERA
EBALUATZEA
2015eko abenduan ikerketa-jarduera ebaluatzeko seigarren deialdia argitaratu zen
eta ebaluazio hori 2016. urtean egin da. 78
eskatzailek aurkeztu zituzten eskaerak, 86
tarte ebaluatzeko eskatuz. Ebaluazio horren
emaitzetan, 72 seiurtekoren aldeko ebaluazioa egin zen.
Ebaluazioa CNEAI Ikerketa Jarduera Ebaluatzeko Batzorde Nazionalak egiten
du, ANECA erakunde autonomoak eta
Unibasqek sinatutako lankidetza-hitzarmenari jarraikiz.
Azkenik, 2016ko abenduan ikerketa-jarduera
ebaluatzeko zazpigarren deialdia argitaratu
da eta ebaluazio hori 2017. urtean egingo da;
deialdi horri ebaluazio-eskaerak izapidetzeagatik onartutako tasa aplikatu behar zaio
(9/2015 Legea, abenduaren 23koa).

d) IKERKETA-JARDUERA EBALUATZEA (IKERTRAMOAK)
Unibasqek hitzarmenaren bidez hala
eskatzen dutenen unibertsitateetako eta
beste erakunde batzuetako doktoreen ikerketa-jarduera egiaztatzeko beharrezkoak diren protokoloa eta aplikazioa garatu ditu.
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016. urtean Unibasqek
jarraipena egiteko 33
txosten egin ditu.

e) TITULAZIOEN EBALUAZIOA
2016an, eta jarduera-eremu honen barruan,
ebaluazio-programa hauek garatu ditugu:
BAIMENTZEA / EGIAZTATZEA
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.
Agentziak masterren 8 proposamen (5 Euskal Herriko Unibertsitatekoak (UPV/EHU), 2
Deustuko Unibertsitatekoak (UD) eta 1 Mondragon Unibertsitatekoa (MU)) eta UPV/
EHUko gradu 1 ebaluatu ditu 2016an, Eusko
Jaurlaritzak baimendu eta Unibertsitateen
Kontseiluak egiazta ditzan.

TITULAZIOAK ALDATZEA
Programa
honen
helburua
Euskal
Unibertsitate Sistemaren Unibertsitateen
gradu, master eta doktorego tituluen aldaketa proposamenen ebaluazioa burutzea
da.
2016an graduko bi titulu (1 UPV/EHU eta 1
MU) eta 11 master (6 UPV/EHU, 3 UD eta 2
MU) aldatzeko proposamenak ebaluatu dira,
eta dagozkien aldaketa-txostenak egin dira.
TITULAZIOEN JARRAIPENA EGITEA
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.”
2016. urtean Unibasqek jarraipena egiteko
33 txosten egin ditu (15 MU, 14 UPV/EHU
eta 4 UD).
Gainera, titulazioak ebaluatzeko AZTER
aplikazioaren barruan, modulu berezi bat
garatu dugu Euskal Unibertsitate Sistemako
titulazioen jarraipena egiteko.

EGIAZTAPENA BERRITZEA
1393/2007 Errege Dekretuaren, urriaren
29koa, unibertsitateko irakaskuntza ofizialen ordenamendua ezartzen duenaren eta
bere ondorengo aldaketen, 24. artikuluak
unibertsitate titulu ofizialek bere egiaztapena aldizka berritu behar dutela ezartzen du,
betiere “Erkidego bakoitzak, bere eskumen
esparruko Unibertsitateei dagokionez, ezarritako prozeduraren arabera berrituko dute
egiaztapena, 27 bis artikuluan ezarritakoari
jarraiki”.
2016ko ebaluazioa honako deialdi hauen bitartez gauzatu da:
III. deialdia:
Titulazioak Ebaluatzeko Batzordeen txostenak eta bisita-panelak ebaluatu gabe genituen eta ebaluazio hori bukatu dugu; horren
ondorioz, 38 titulu egiaztatu dira (22 UPV/
EHU, 10 MU eta 6 UD).
IV. deialdia:
2016ko urrian hasi da eta 44 titulu aurkeztu
dira ebaluatzeko: Deustuko Unibertsitateko
20 (13 gradu eta 7 master), UPV/EHUko 17
(4 gradu eta 13 master) eta Mondragon Unibertsitateko7 (5 gradu eta 2 master).

Deialdi horren ebaluazioa egiteko, Unibasqek
17 bisita-panel eratu ditu; horietatik 9k lana
2016ko azarotik abendura bitarte burutu
dute, eta Titulazioak Ebaluatzeko Batzordeak Arte eta Giza Zientzietako titulazioak
berritzeari buruzko 4 txosten egin ditu. Gainerakoak hurrengo ekitaldian egingo dira.
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Bi deialdi horietan, AUDIT batzordeak ere
parte hartu du ebaluazioan, eta Kalitatea
Bermatzeko Sistemari buruzko 3. irizpidea
berraztertu du.
UPV/EHUko 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.
2016an, ebaluatzeko 8 proposamen jaso
ditugu eta honela banatzen dira jakintzaarloaren arabera: Zientzietako hiru, Ingeniaritza eta Arkitekturako bi, Gizarte eta
Zuzenbide Zientzietako bi, eta Osasun Zientzietako bat.
Aurkeztutako zortzi proposamenetatik 4 espezialista-tituluak ziren, eta beste 4ak master propioak. Horietatik lauk 75 puntu baino
gehiago lortu dituzte.

A

gentziak masterren 8 proposamen eta gradu 1 ebaluatu
ditu 2016an, Eusko Jaurlaritzak baimendu eta Unibertsitateen Kontseiluak egiazta ditzan.
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016an
DOCENTIA
programa
barruan ebaluazioa egiteko interpretazio-gida prestatu dugu.

f) AUDIT PROGRAMA
Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitate-zentroen kalitateari buruzko barneko
berme-sistemak ebaluatu eta ziurtatzeko
programa da.
Euskalitekin sinatutako hitzarmenari jarraikiz (ikus “6) Hitzarmenak” atala), UPV/
EHUko Zientzia eta Teknologiako Fakultatearekin lehenengo esperientzia pilotua egin
dugu KBSren baterako ebaluazioa egiteko
AUDIT eta Euskaliteko Kudeaketa Aurreratuaren Modeloaren bidez; zentro horrek
AUDIT ziurtagiria lortu du 2016an, baita
Euskaliten zilarrezko “A” ere.
Horretaz gain, 2016an Bilboko Merkataritza
Ganberaren KBSren diseinua ere ebaluatu
dugu; Deustuko Unibertsitateko Giza eta
Gizarte Zientzietako Fakultatearen bisitaldia
burutu dugu, eta dagokion ziurtapen-txostena egin dugu.

g) DOCENTIA PROGRAMA
Programa honek unibertsitateei laguntza
ematen die, irakasleen jarduera ebaluatzeko
prozedura propioak diseina ditzaten.
2016an DOCENTIA programa barruan ebaluazioa egiteko interpretazio-gida prestatu
dugu.
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HEZKUNTZA SAILAK ESKATUTAKO MANDATUAK
Indarreko legeria betez, Agentziak honako jarduera hauetan parte hartu du:
PROGRAMA-KONTRATUAK
Eusko Jaurlaritzak eskatuta, EAEko hiru unibertsitateek aurkeztutako txostenak ebaluatu ditugu; txosten horiek Eusko Jaurlaritzaren eta Euskal Unibertsitate Sistemako hiru unibertsitateek 2015-2018 aldirako sinatutako programa-kontratuen betetze-mailari buruzkoak ziren.
HEZKUNTZA SAILAREKIN, FUNTZIO PUBLIKOAREKIN ETA IVAPekin ELKARLANEAN
JARDUTEA
2016. urtean, Unibasqek Funtzio Publikoarekin elkarlanean jarraitu du Euskal Unibertsitate
Sistemako unibertsitateek eskaintzen zituzten antzinako titulazioen (diplomatura, lizentziatura…) eta Goi Hezkuntzako Europako Esparruaren araberako egungo gradu-titulazioen arteko baliokidetasuna identifikatzeko azterlana egiten. Azterlan hori erabiliko da Eusko Jaurlaritzaren Funtzio Publikoak eskainitako plazak esleitzeko.
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NAZIOARTEKOTZEA
2016an nabarmen areagotu da Agentziaren nazioarteko jarduera; besteak beste:
ENQA Goi Mailako Hezkuntzaren Kalitatea Segurtatzeko Europako Elkarteak, EQAR Kalitatea Ebaluatzeko Agentzien Europako Erregistroak eta ECA European Consortium for Accreditation erakundeak sustatutako jardueretan parte hartzea:
- ENQAren kideen foroa (Budapest, 2016ko apirila).
- IMPALA proiektuaren nazioarteko konferentzia (Bartzelona, 2016ko ekaina).
- ECAren udako mintegia (Santiago de Compostela, 2016ko uztaila).
- ENQAren agentzietako ebaluatzaileentzako prestakuntza (Ljubljana, 2016ko iraila).
- ENQAren 2016ko batzar orokorra (Gloucester, 2016ko urria).
- ECA-NVAO neguko mintegia: Goi Hezkuntza Transnazionalaren kalitatea ziurtatzea
(Haga, 2016ko abendua).
ENQA eta ECA erakundeetako lan-taldeetan parte hartzea:
- ENQAren Kalitatea Ziurtatzeari eta Errekonozimenduari buruzko taldea.
- ECAren Elkarrekiko Errekonozimenduari eta Baterako Programei buruzko taldea.
- ECAren Berrikuntza Kalitatea Ziurtatzean eta Egiaztatzean taldea.
Beste jarduera batzuk:
- Kroaziako doktorego-programak egiaztatzeko bisitaldietan behatzaile moduan parte
hartzea (2016ko abendua).
- Nazioarteko agenda zabaltzea Latinoamerikako hainbat erakunderekin, batik bat, Dominikar Errepublikan eta Guatemalan.

2

016an nabarmen areagotu
da Agentziaren nazioarteko jarduera.
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BESTE JARDUERA BATZUK
Agentziak honako proiektu hauetan dihardu lankidetzan:
REACU
2016. urtean, Espainiako unibertsitateen kalitateko agentzien sarean txertatutako ebaluazioagentzien bi topaketetan parte hartu dugu.
ICU txostena
Beste urte batzuetan bezala, Espainiako gainerako agentziekin ere jardun dugu Espainiako Unibertsitateetako Kalitateari buruzko 2015eko Txostena idazten. Txosten horretan,
Unibasqek erakundeen egiaztapenari buruz idatzi duen artikulu bat ere irakur daiteke.
Euskalitekin elkarlanean jardutea Quality Innovation Award 2016 sarian
Unibasq Euskalitekin batera aritzen da tokiko fasean hautagaiak ebaluatzeko adituen hautaketa eta hedapena egiten. 2016an 11 ebaluazio egin ditugu.

22

6

23

BESTE ERAKUNDE BATZUEKIN
SINATUTAKO HITZARMENAK
2016an honako hitzarmen hauek sinatu dira:
- Hitzarmena Euskalitekin, unibertsitateek aukera izan dezaten prozedura beraren bitartez
AUDIT ziurtagiria eta Euskaliten A ziurtagiriak aldi berean lortzeko, unibertsitate-erakundeen
egiaztapenak gizartean sona handiagoa izan dezan.
- Lankidetza-hitzarmen espezifikoa Unibasqen eta AQAS (Agentur für Qualitätssicherung
durch Akkreditierung von Studiengängen) Alemaniako egiaztapen-agentziaren artean.
- Lankidetza Hitzarmena Frantziako Hceres (Haut conseil del l’évaluation de la recherche et
de l’enseignement supérieur) agentziaren eta Unibasqen artean.
- Lankidetza Hitzarmena Frantziako CTI – Comission des Titres d’ingénieur agentziaren eta
Unibasqen artean.
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KUDEAKETA HOBETZEKO BESTE
JARDUERA BATZUK
a. Kalitatea eta barne-kudeaketa.
Agentziarekin duen lankidetzaren esparruan, Euskalitek Unibasqen Kudeaketa Sistemaren
kanpo-kontrastea egin du, MGA ereduaren arabera.
b. Zabalkundea, komunikazioa eta irudi korporatiboa.
Unibertsitate-jardueraren behatokiaren diseinua nabarmendu behar dugu, EAEko unibertsitateen eta titulazio bakoitzaren adierazle garrantzitsuenak biltzen baititu.
Unibasqen webgunea ere berriro diseinatzen ari gara, interes-talde guztiek informazioa eskura izan dezaten.
Bestalde, agentziak zerbitzu-karta berria egin du, Unibasqen jarduera azaltzen duten bideoak egin ditugu hiru hizkuntzatan, eta 2015eko jardueren memoria argitaratu dugu.
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Horretaz gain, 2016. urtean “Evaluación Docente: asignatura pendiente” ikastaroa egin
zen uda-ikastaroetan (Donostia, 2016ko iraila), baita “Los centros públicos de investigación en la gobernanza del sistema de I+D+i
en el País Vasco y Cataluña“ gobernantzamintegia ere (Bilbo, 2016ko abendua).
Azkenik, Unibasqek hizlari moduan parte hartu du titulazioak ebaluatzearekin eta
irakasleak egiaztatzearekin lotutako hainbat
ekitalditan.
c. Ikasleen Aholku Batzordea
Batzordeak
onartutako
Prestakuntza
Planaren barruan, aurreikusita zeuden
ikasleentzako bi prestakuntza-tailerrak
burutu dira.
d. Agentziako langileak
Agentziako langileekin koordinatzeko bilerak
egiten ditugu aldizka.
Gainera, erreferentziako plantilla prestatu eta lanpostuak balioeste aldera, kanpoaholkularitza batek txostena egin du.
e. Euskara indartzea
2016. urtean, hainbat jarduera egin ditugu
euskararen erabilera sustatzeko, eta euskara
erabiltzeko protokolo bat onartu dugu.
f. Kode etikoa
Kode Etikoa eta horri dagokion Erregelamendua aldatu ditugu.
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AURREKONTUA GAUZATZEA
Gastu banaketa arloka (eurotan):

Irakasle eta ikertzaileak

403.134

Titulazioak

203.938

Erakundeak

30.920

Nazioartekotasuna

36.222

Prospektiba eta Zabalkundea

11.425

Beste programa batzuk

5.725
32.033

Organoak
Kalitatea eta Kudeaketa

103.073

Barnekoa

339.140
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Unibasqeko langileek lan egindako orduen banaketa:

Irakasle eta ikertzaileak
Titulazioak

5.241
3.990

Erakundeak guztira

338

Nazioartekotasuna

312

Beste programa batzuk

123

Prospektiba eta Zabalkundea

129

Organoak

106

Kalitatea eta Kudeaketa

2.657

Barnekoa

5.271
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San Prudentzio, 8 - 01005
VItoria-Gasteiz
Tel.: +34 945 123 356
Fax: +34 945 260 627
info@unibasq.eus

