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1. 2013ko URTEKO KUDEAKETA PLANAREN AURKEZPENA 

 
 
Kudeaketa Plan honen bitartez, 2013-2016 aldirako Unibasqen Plan Estrategikoan ezarritakoa 
betetzeko 2013an Unibasq Agentziak garatu beharreko ekintzak zehaztu nahi dira. Gobernu 
Kontseiluak onartu zuen plan hori 2013/02/28an, eta honako ardatz estrategiko hauek ditu:  
 
1. Zuzentzea eta antolatzea 
2. Pertsonak 
3. Ebaluazioa 
4. Lankidetza 
5. Komunikazioa 
6. Ikasleak 
 
Ardatz horiek helburu eta ekintzetan nola zabaldu behar diren ikusteko, 2013-2016 aldirako Plan 
Estrategikoari buruzko dokumentua kontsulta daiteke. 
 
2013. urtean, Unibasqek funtsezko helburu estrategiko hauek lortu nahi ditu:  
 

1. Europako Goi-mailako Hezkuntzaren Esparruan Kalitatea Bermatzeko irizpideak eta 
Jarraibideak betetzen dituela agerian uztea, 2014an Unibasq ENQA elkartean 
integratzeko 

2. Unibasq Agentziaren Kalitatea Kudeatzeko Sistema ziurtatzea, ISO 9001:2008 
arauan oinarrituta. 

3. Ebaluatzeko eta egiaztatzeko programak hobetzeko ekintzak martxan jartzea. 
4. Administrazio elektronikoa eta erregistro digitala ezartzea, eskatzaile eta 

erakundeekiko komunikazioa ahalbidetzeko. 
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2. ANTOLAMENDUA HOBETZEKO JARDUNAK 
 

Atal honetan, Unibasqen plan estrategikoan (2013-2016) ezarritako helburu eta ekintzak bildu dira, 
2013rako Urteko Kudeaketa Plan honetan garatu beharreko jardunak zehaztuta. 

 
1. ardatza: zuzentzea eta antolatzea 
 
1.1 helburua: baliabideen erabilera eraginkorra ziurtatzea.  
 
Lehenago aritu ginen plana behar bezala betetzeko beharrezko giza baliabideak eta baliabide materialak 
agentziaren esku jartzeko lanean, eta beraz, 1.1.1 ekintzak baliabide horiek mantentzea du helburutzat, 
besteak beste lokalaren, aplikazio informatikoen, komunikazioen mantentze-lanetarako kontratuei 
lotutako baliabideak.  
 
Honako jardun berri hauek aurreikusi dira:  
 

 Mantentze-kontratuen betetze-mailari buruzko txostena egitea. 
 
 
1.2 helburua: informazioaren segurtasuna bermatzea. 
  
1.2.1 eta 1.2.2 ekintzak honako hauen bitartez gauzatuko dira:  
 

 Dokumentuak antolatzen jarraitzea, finkatutako artxibo-irizpideak erabiliz. 
 Docuware sistemaren ezarpen berria, agentziaren dokumentuak kudeatzeko. 

o Agentziaren programak eta programa horietan sortutako dokumentuak Docuware 
formatuan gordeko dira, informazio hori errazago eskuratu eta antolatu ahal izateko. 

o Ebaluatzaile-bankuaren programa ere kudeatuko da tresna informatiko berri honen 
bitartez. 

 
1.3 helburua: datuak babesteari buruzko Legea aplikatzea.  
 
1.3.1 eta 1.3.2 ekintzak honako hauen bitartez gauzatuko dira: 
 

 Prozedura berri bat egitea, agentziaren baitan datuak babesteari buruzko Legearen jarraipen 
egokia egiteko urratsak eta bitartekoak ezartzea ahalbidetuko diguna.  

 Datuak Babesteko Euskal Bulegoak Unibasqeko langileei prestakuntza-ikastaroa ematea. 
 
 
1.4 helburua: barne-antolamendua hobetzea.  
 
1.4.1 eta 1.4.2 ekintzak 2012. urtearen amaieran garatzen hasi ziren, eta 2013. urtean ere garatuko dira.  
 
Ekintza horiek aurrera eramateko honako hauek jarriko dira abian:  
 

 Kalitate Batzordeak kalitate-eskuliburu berri bat eta prozesu-mapa berri bat egiten jarraitzea. 
 Zeregin eta jardueren mapa egitea eta deskribatzea. 

 Extranet tresna informatikoa ezartzea, Ebaluazio Batzordeetako, Aholku Batzordeko eta 
Unibasqen barruko lantaldeetako kideekin informazioa elkartrukatzea ahalbidetzen diguna.  
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1.5 helburua: kalitatea bermatzeko barne-sistema ezartzea.  
 
1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4 eta 1.5.5 ekintzak honako hauen bitartez gauzatuko dira:  
 

 Agentziako langileek ”ISO 9001 Kalitatearen Kudeaketa” on line ikastaroa egitea. 

 Lanean jarraitzea Kalitate Batzordea finkatu arte.   
 Agentziaren prozesu eta azpiprozesu bakoitzean zehaztutako eskuliburuak, prozedurak, 

fluxugramak eta beharrezko dokumentuak egiten jarraitzea. 
 
1.6 helburua: arriskuen kudeaketako eta barne-kontroleko eginkizuna ezartzea.  
 
1.6.1, 1.6.2 eta 1.6.3 ekintzak honako hauen bitartez gauzatuko dira:  
 

 Prozesu guztietan atzemandako arrisku nagusiak identifikatu eta deskribatzea. 
 Atzemandako arriskuen azterketari eta kontrolari buruzko beharrezko dokumentu guztiak eta 

ekintza-plana egitea. 
 
1.7 helburua: agentziaren jardueraren onespena lortzea, nazioarteko estandarrei jarraiki.  
 
1.7.1 eta 1.7.2 ekintzak honako hauen bitartez gauzatzen dira: 
 

 Agentziaren jarduera nazioarteko estandarretara egokitzea. 
 Web-orria sakonetik aztertzea eta aldatzea, eta nazioarteko irizpide eta jarraibideak betetzera 

egokitzea. 
 Aldian behin, web-orria eta web-orrian argitaratutako edukiak eguneratzea. 

 ENQAren ebaluazio-prozesurako autotxostena egitea.  
o Unibasqen taldearen barruan lan-batzordea eratzea, ENQAren autotxostenaren zirriborroa 

idazteko. 
 INQAAHE Goi-mailako Hezkuntzaren Kalitatea Ziurtatzeko Agentzien Nazioarteko Sarean 

sartzea. 
 Ekintza zehatzen bitartez, Akredita-Txile erakundearekiko nazioarteko lankidetzarako hitzarmena 

garatzea. 
 
1.8 helburua: autonomia eta independentzia indartzea erakundearen funtzionamenduan, indarreko 
lege-esparrua oinarritzat hartuta. 
 
1.8.1 eta 1.8.2 ekintzak honako hauen bitartez gauzatuko dira:  
 

 Agentziaren Estatutuak onartzea eta argitaratzea.  
 Agentziaren barruan Etika Batzordea sortzea, haren eskura haren eginkizunak betetzeko behar 

adina tresna eta eskumenak jartzeko helburuarekin.  
 Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarekin programa-kontratu bat sinatzea. 

 
1.9 helburua: agentziaren baitan eta unibertsitateekin eta Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean, 
erakunde-ebaluazioko eta prospektibako ebaluazio-programa berrien inguruko gogoeta sustatzea. 
 

 1.9.1 ekintzaren bitartez, euskal unibertsitate-sisteman inplikatutako eragileekin (hau da, Euskal 
Unibertsitate Sistemako unibertsitateekin, programen ebaluatzaileekin eta eskatzaile eta 
ikasleekin) bilerak egiten jarraitu nahi da euskal unibertsitate-sistemaren kalitateaz hitz egiteko.  
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2. ardatza: pertsonak  
 
2.1 helburua: agentziaren prestakuntza-politika garatzea. 
 
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 eta 2.1.4 ekintzak honako hauen bitartez gauzatuko dira:  
 

 Unibertsitateekiko, ebaluatzaileekiko, eskatzaileekiko, ikasleekiko eta agentziako langileekiko 
prestakuntza-saioak.  

 Agentziaren zenbait programari buruzko prestakuntza-jardunaldiak egingo dira. 
 

 
2.2 helburua: langileen garapen profesionala erraztea. 
 
2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 eta 2.1.8 ekintzak honako hauen bitartez gauzatzen dira:  
 

 Aldian behin koordinazio-bilerak egitea, Agentziako langile guztien parte-hartzearekin. 
 Unibasqen barruan zenbait lantalde sortzea. 
 Zereginak eta erantzukizunak zehaztuko dituen dokumentu bat ezartzea eta onartzea. 

 Langileen eta haien premien gogobetetze-maila neurtzea.  
 Datozen urteetarako Enpresa Ituna berraztertzea, eztabaidatzea eta erabakitzea.  

 
2.3 helburua: barne-kontrola hobetzeko prozesuak sendotzea. 
 
2.3.1 ekintza. Lehendik dauden prozesuak ebaluatzea eta prozesu berriak ikertzea, barne-kontrola 
hobetzeko eta prozesu horiei dagozkien jardunak betetzeko.  
 
2.4 helburua: ebaluatzaile-bankua. 
 
2.4.1 eta 2.4.2 ekintzak gauzatuko dira, batetik, ebaluatzaile-banku berri bat garatuz, eta, bestetik, 
kudeaketarako Docuware tresna ezarriz. 
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3. EBALUAZIO PROGRAMAK HOBETZEKO JARDUNAK 
 
 
3. ardatza: ebaluazioa  
 
3.1 helburua: Kalitatea Kudeatzeko Sistema Integralaren barruan neurriak eta prozedurak 
zehaztea, ebaluatzeko eta egiaztatzeko prozesuak etengabe hobetzeko. 
 
3.1.1 eta 3.1.2 ekintzak honako hauen bitartez gauzatzen dira, oro har eta espezifikoki, jarraian 
zerrendatzen diren ebaluazio-programa bakoitzean:  
 

 Ebaluazio-prozesuak etengabe hobetzeko neurriak eta prozedurak zehaztea, eta prozedura 
horiek zehazten eta ezartzen jarraitzea.  

 Eskatzaileei txostenak eta inkestak egitea, ebaluazio-prozesuen jarraipena egiteko. 

 Ebaluatzaile-bankua erabiltzea programetarako ebaluatzaileak hautatzeko edo batzordeak 
osatzeko.  
 

Irakasle eta ikertzaileak ebaluatzeko eta egiaztatzeko programa. 
 Irakasle eta ikertzaileak egiaztatzeko programaren deialdi berria egitea. 
 Batzordeetako lehendakariekin bilerak egitea, irakasle eta ikertzaileak egiaztatzeko programa 

hobetzeko eta horri buruzko gogoeta egiteko. 
 

EHUko lan-kontratu iraunkorreko irakasle eta ikertzaileen ikertze-jarduera ebaluatzeko programa 
(seiurtekoak). 

 Irakasle eta ikertzaileen ordainsari-seiurtekoei buruzko programaren deialdi berria egitea. 

 CNEAIrekin eta EHUrekin bilerak egitea, irakasle eta ikertzaileen ordainsari-seiurtekoei buruzko 
programa hobetzeko.  

 
EHUko irakasle eta ikertzaileen ordainsari-osagarri gehigarriei buruzko programa 
 

 Etenda dago deialdi berri bat onartu arte, eta txosten tekniko eta juridikoak emateari eutsi zaio 
soilik, baita Unibertsitateei eta Administrazioarekiko Auzien Epaitegiei irakasle eta ikertzaileen 
ordainsari-osagarri gehigarriei buruzko programaren inguruko datuak bidaltzeari ere.  

 
Titulazioak ebaluatzeko eta egiaztatzeko programak. 

 Euskal Unibertsitate Sistemaren titulu ofizialak ebaluatu eta egiaztatzearekin zerikusia duten 
programak garatzea. 
 Titulu ofizialen ebaluazioa, baimenaren aurreko txostena emateko. 

 Titulu ofizialen jarraipena.  
 Egiaztapena berritzea, ezarritakoaren arabera. 

 
 EHUren titulu propioak ebaluatzea. 

 Ikasleen prestakuntza abian jartzea, titulazioak ebaluatzeko programaren barruan.  
 Aldian behin, Euskal Unibertsitate Sistemaren Unibertsitateekin biltzea, titulazioak ebaluatu eta 

egiaztatzeko programak aztertu eta hobetzeko. 
Erakunde-ebaluazioko programak 

 
 AUDIT programa 
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o Kalitatea Kudeatzeko Sistema Integralen ezarpena ziurtatzeko deialdi pilotua garatzea 
(AUDIT programa) 

o Parte hartzen duten gainerako agentziekin batera, azterketari eta hobekuntzari ekitea. 
 
DOCENTIA programa. 

 

 EHUko DOCENTIA programaren ezarpeneko hirugarren urtearen jarraipena eta Mondragon 
Unibertsitatearen DOCENTIA programaren eredu berria aurkeztea.  

 Aldian behin DOCENTIA Batzordearekin biltzea. 
 
Euskal Unibertsitate Sistemaren unibertsitateen programa-kontratuak. 
 

 Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateen programa-kontratuen betetze-mailari buruzko 
txostenak ematea.  

  
 
3.2 helburua: Euskal Unibertsitate Sisteman inplikatutako eragileekiko hobekuntza eta 
prospektiba bultzatzea, ebaluazio-programak hobetzeko. 
 
3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 eta 3.2.4 ekintzak honako hauen bitartez gauzatuko dira: 
 

 Gogoeta eta hobekuntza sustatzeko bilerak egitea. 
 Prozesuetan inplikatutako pertsonei gogobetetze-inkestak egitea. 
 Ebaluazio-prozesuen metaebaluazioa egitea, ebaluatzaileen eskutik. 
 Ebaluazioetako emaitzetan jarraipen-prozesuak ezartzea. 

 
3.3 helburua: ebaluazioa garatzea, nazioartean onetsitako jarraibide eta estandarrei jarraiki. 
 
3.3.1 ekintza honako hauen bitartez gauzatzen da:  
 

 Autotxostena idaztea eta ENQAn aurkeztea. 

 AQU agentziak Kalitatea Bermatzeko Barne Sistema eta ENQAri aurkeztuko zaion autotxostena 
autoebaluatzea.  

 
3.4 helburua: ebaluazio-prozesuen burokratizazioa arintzea. 
 
3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 eta 3.4.4 ekintzak honako hauen bitartez gauzatuko dira:  
 

 Administrazio elektronikoa garatzea eta Agentziaren programetan ezartzea. 

 Aplikazio informatikoak mantentzen jarraitzea, hobetzeko helburuarekin.  
 Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateekiko hitzarmenak sustatzeko aukera aztertzea, 

curriculum normalizatua garatzeko eta ebaluazio-prozesuei buruzko ofiziozko informazioa 
elkartrukatzeko. 

 Kolektibo profesionalekiko (Osakidetza eta abar) hitzarmenak sustatzeko aukera aztertzea, 
curriculum normalizatua garatzeko eta ebaluazio-prozesuei buruzko ofiziozko informazioa 
elkartrukatzeko.  

 Aldez aurreko txostena emateko tituluen ebaluazioa egitea, bakarrik 11/2009 Dekretuari soilik 
dagozkion irizpideei dagokienez .  
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4. KOMUNIKAZIOA, LANKIDETZA ETA INTERES TALDEEN 
PARTE-HARTZEA BULTZATZEKO JARDUNAK 

 
 
4. ardatza: Lankidetza   
 
4.1 helburua: Goi-mailako Hezkuntza Sistemaren itxaropenak eta premiak betetzea. 
 
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 eta 4.1.4 ekintzak honako hauen bitartez garatuko dira:  
 

 Interes-taldeekin bilerak egitea. 
 Azterlanak egitea eta argitaratzea. 
 Jasotako iradokizunak aztertzea eta horiei erantzutea. 

 
 
4.2 helburua: unibertsitateen eta gainerako agenteen artean jardunbide egokiak transmititzeko 
bitartekari izatea. 
 
4.2.1 ekintza honako honen bitartez gauzatuko da:  
 

 Bigarren sinposio bat egitea. 
 Inplikatutako eragileen eta interes-taldeen artean jardunbide egokiak zabaltzeko jardunaldiak, 

ikastaroak eta prestakuntza-bilerak egitea. 
 
4.3 helburua: Goi-mailako Hezkuntzarako Europar Esparruaren eta beste esparru batzuen 
kalitatea bermatzeko sare eta agentziekiko harremanak areagotzea eta sendotzea.  
 
4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 eta 4.3.4 ekintzak honako hauen bitartez gauzatzen dira:  
 

 REACUko bileretan parte hartzen jarraitzea. 
 Agentzia-sareetako lantaldeetan parte hartzen jarraitzea. 
 Unibasqen eta ACPUA Aragoiko Unibertsitate Prospektiba eta Kalitaterako Agentziaren arteko 

lankidetza-hitzarmen berria egitea 
 Unibasqen eta beste agentzia batzuen arteko lankidetza-hitzarmenak egitea. 
 Beste ebaluazio-agentzia batzuekiko bisitaldiak eta bilerak egitea. 
 Espainiako Unibertsitateen Kalitatearen Kanpo Ebaluazioaren egoerari buruzko txostena egiteko 

laguntza ematen jarraitzea. 
 Berrikuntza-proiektuak garatzea beste agentzia edo interes-talde batzuekin elkarlanean, interes 

komuneko jarduerak garatzeko. 
 Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateekiko lankidetzari eustea, kalitatea hobetzeari 

buruzko interes komuneko proiektuetan. 
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5. ardatza: Komunikazioa  
 
5.1 helburua: erabiltzaileen premien berri izatea, premia horiek betetzeko. 
 
5.1.1, 5.1.2 eta 5.1.3 ekintzak honako hauen bitartez gauzatzen dira:  
 

 Iradokizunen postontzia martxan jartzea, web-orriaren bitartez. 
 Iradokizunen erregistroa ezartzea, iradokizunei erantzun ahal izateko. 

 4.1 helburuan azaldutakoak.  
 
 
5.2 helburua: prozesuei buruzko informazioa bermatzea erabiltzaileei, fase guztietan. 
 

 Prozedura, berritasun, aldaketa eta jardunaldiekin zerikusia duen informazio guztia argitaratzea 
eta eguneratzea, web-orriaren, e-mailaren eta administrazio elektrikoaren bitartez.  

 
 
5.3 helburua: kalitate-arloan jardunbide egokiak hedatzeko plana egitea. 
 
5.3.1, 5.3.2 eta 5.3.3 ekintzak honako hauen bitartez gauzatzen dira:  
 

 Gidak, memoriak eta agentziaren jarduerei buruzko txostenak egitea. 

 Bigarren sinposiotik ateratako laburpenen berri ematen duen txostena egitea.  
 4.2 helburuan azaldutakoak . 

 
5.4 helburua: web-orria mantentzea eta nazioarteko gardentasun-estandarretara egokitzea. 
 

 Astean behin, web-orria eta haren eduki guztiak eguneratzea. 
 1.7 helburuan azaldutakoak . 

 
5.5 helburua: irudi korporatiboa eta estiloa mantentzea agentziak ematen dituen dokumentu 
guztietan. 
 

 Irudi korporatiboa eta estiloa diseinatu eta ezartzea Agentziaren dokumentu guztietarako. 

 Uniformetasuna programa guztien artean.  
 
5.6 helburua: aldian-aldian langileak koordinatzeko bilerak egitea.  
 

 Agentziako langile guztien aldian behingo koordinazio-bilerak, eta bilerei buruzko aktak egitea. 
 
5.7 helburua: Agentziaren Zerbitzu Karta egitea eta argitaratzea. 
 

 Agentziaren Zerbitzu Karta egitea eta argitaratzea.  
 
5.8 helburua: interes-taldeak prestatzea Agentziaren eskumeneko eremuekin zerikusia duten 
gaietan. 
 

 Interes-taldeentzako prestakuntza-jardunaldiak egitea. 

 
 

 



 
 

 
Unibasqen 2013ko kudeaketa-plana         Gobernu Kontseiluak 2013/06/26an onartua.   11
   

6. ardatza: Ikasleak  
 
6.1 helburua: ikasleek agentziaren jardueretan parte hartzen dutela bermatzea. 
 
6.1.1 eta 6.1.2 ekintzak honako hauen bitartez gauzatuko dira:  
 

 Ikasle-elkarteekin harremanetan jartzea, Agentziaren baitan parte har dezatela sustatzeko.  
 
6.2 helburua: ikasleek agentzien jardueretan parte har dezaten sustatzea, eta haien inplikazioa 
indartzea. 
 

 6.2.1 ekintza ikasleak prestatzeko ikastaroak eginez gauzatzen da. 
 
6.3 helburua: ikasleen ordezkaritza-organoekiko lankidetza-mekanismoak ezartzea. 
 

 Ikasleen ordezkaritza-organoekin bilerak egiten jarraitzea. 
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5. KUDEAKETA PLANAREN JARRAIPENERAKO AGINTE KOADROA 
 
 

1. ardatza: zuzentzea eta antolatzea 

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEAK NEURKETA ARDURADUNA 

1.1. Baliabideen erabilera 
eraginkorra ziurtatzea. 

Lehendik dauden baliabideei 
eustea. 

Lokalaren, material 
informatikoaren, aplikazioen 
eta komunikazioen 
mantentze-lanetarako 
kontratuekin jarraitzea. 

Kontratuen indarraldia, 
mantentzea eta betetzea 
egiaztatzea: Mantentze-
kontratuen betetzearen 
gogobetetze-mailari buruzko 
txostena. 

Finantzetako teknikari 
arduraduna. 

1.2. Informazioaren 
segurtasuna bermatzea. 

Dokumentuak antolatzea 
artxibo-irizpideei jarraiki. 

Dokumentuak kudeatzeko 
Docuware sistema ezartzea. 

Docuware erabiltzea 
Agentziaren barne-
dokumentazioa kudeatzeko. 

Zuzendaritza 

1.3. Datuak babesteari 
buruzko Legea aplikatzea. 
 

Datuak babesteari buruzko 
Legearen aplikazioaren 
jarraipenerako prozedura 
sortzea. 

Datuak Babesteko Euskal 
Bulegoak Agentziako langileei 
Datuak Babesteko Legearen 
aplikazioari buruzko 
prestakuntza eskaintzea. 

Datuak Babesteko Legearen 
aplikaziorako sortutako 
prozeduraren betetzeari 
buruzko txostena.  

Zuzendaritza 

1.4. Barne-antolamendua 
hobetzea. 

Garatu beharreko jarduerak 
eta zereginak zehaztea.  

Zeregin eta jardueren mapa 
garatzea eskuragarri dauden 
prozeduren bitartez. Zeregin 
eta jarduera horiek kodetzea. 

Zeregin eta jarduerei buruzko 
mapa, kode eta guzti. 

Zuzendaritza 

1.5.  Kalitatea bermatzeko 
barne-sistema ezartzea. 
 

Kalitate-kudeaketari buruzko 
prestakuntza.  

Kalitatearekin zerikusia duten 
ikastaroak egitea 

Egindako ikastaroen eta 
inplikatutako langileen 
kopurua. Gutxienez bat 
pertsona bakoitzeko. 

Zuzendaritza 

Prozesu eta azpiprozesu 
nagusien identifikazioa eta 
deskribapena. 

Prozesuen mapa egitea. Prozesuen mapa. Kalitate Batzordea 
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1. ardatza: zuzentzea eta antolatzea 

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEAK NEURKETA ARDURADUNA 
Beharrezko eskuliburu, 
prozedura eta dokumentuak 
egitea. 

Prozedurak. Prozedurak Agentziako langileak. 

Kalitate Batzordea sendotzea. Aldian behingo bilerak Gutxienez 24 2013an. Kalitate Batzordea 
1.6. Arriskuen kudeaketako 
eta barne-kontroleko 
eginkizuna ezartzea. 

Arrisku nagusiak identifikatu 
eta deskribatzea. 

Arriskuei buruzko galdesorta 
betetzea. 

Betetako galdesorta. Finantzetako teknikari 
arduraduna. 

1.7. Agentziaren jardueraren 
onespena lortzea, 
nazioarteko estandarrei 
jarraiki.  

Agentziaren jarduera 
nazioarteko estandarretara 
egokitzea. 

Agentziaren prozeduretan 
ENQAren irizpide eta 
jarraibideak biltzea. 

Kanpo-ebaluaziorako 
autotxostena egitea. 

Agentziako langileak. 

1.8. Autonomia eta 
independentzia indartzea 
erakundearen 
funtzionamenduan, 
indarreko lege-esparrua 
oinarritzat hartuta. 
 

Etika Batzordea eratzea eta 
haren esku tresna egokiak 
jartzea, eginkizunak behar 
bezala bete ditzan. 

Aldian behingo bilerak  Bilerei buruzko aktak. 
Gutxienez 1 2013an. 

Etika-batzordea. 

Programa-kontratua sinatzea 
Eusko Jaurlaritzaren 
Hezkuntza Sailarekin. 

Eusko Jaurlaritzari eskatzea 
Unibasqekin programa-
kontratua sinatzeko. 

Programa-kontratua. Zuzendaritza. 
Finantzetako teknikari 
arduraduna. 
Gobernu Kontseiluko 
lehendakaritza. 

1.9. Agentziaren baitan eta 
unibertsitateekin eta Eusko 
Jaurlaritzarekin elkarlanean, 
erakunde-ebaluazioko eta 
prospektibako programa 
berrien inguruko gogoeta 
sustatzea. 

Euskal unibertsitate-
sistemaren kalitatearekin 
zerikusia duten gaiei buruz 
aholku ematea. 

Unibertsitateekiko, Eusko 
Jaurlaritzarekiko eta 
inplikatutako gainerako 
eragileekiko bilerak. 

Bilerei eta sortutako txostenei 
buruzko aktak. 

Agentziako langileak. 
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2. ardatza: pertsonak 
HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEAK NEURKETA ARDURADUNA 

2.1. Agentziaren 
prestakuntza-politika 
garatzea. 

Ebaluatzaileentzako 
prestakuntza-planak egitea 
eta horien jarraipena egitea. 

Ebaluatzaileen prestakuntza. Antolatutako prestakuntza-
jardueren kopurua. Gutxienez 
bi. 

Ebaluazio-teknikariak. 

Agentziako langileentzako 
prestakuntza-planak egitea. 

Langileen prestakuntza. Langileentzat garatutako 
prestakuntza-jardueren 
kopurua. Gutxienez 5  

Zuzendaritza. 

Agentziaren autoprestakuntza 
agentziarentzat. 

Langileen barne-
prestakuntza. 

Antolatutako prestakuntza-
jardueren kopurua. Gutxienez 
3 

Agentziako langileak. 

Eskatzaileentzako 
prestakuntza-planak egitea 
eta abar. 

Eskatzaileak prestatzea. Antolatutako prestakuntza-
jardueren kopurua. Gutxienez 
1 2013an. 

Aholku Batzordea. 
Ebaluazio-teknikariak. 

2.2. Langileen garapen 
profesionala erraztea. 

Motibazioa eta gogobetetzea 
hobetzeko mekanismoak 
ezartzea. 

Langileen gogobetetzea 
hobetzeko ekintzak garatzea. 

Garatutako jarduera kopurua. 
Gutxienez 4 2013an. 

Zuzendaritza.  
Ebaluazio-arduraduna. 

Langileen baldintzak 
hobetzea. 

Langileen baldintzak 
hobetzeko ekintzak garatzea. 

Garatutako jarduera kopurua. 
Gutxienez 1 2013an. 

Zuzendaritza.  
Ebaluazio-arduraduna. 

Lantaldeen eta koordinazio-
bileren sorkuntza sustatzea. 

Lantaldeen sorkuntza eta 
koordinazio-bilerak. 

Lantalde eta koordinazio-
bileren kopurua. Gutxienez 4 
2013an. 

Zuzendaritza.  
Ebaluazio-arduraduna. 

Langileen gaitasunak 
gidatzea, bultzatzea eta 
koordinatzea. 

Langileen gaitasunak 
koordinatzeko garatutako 
ekintzak. 

Garatutako ekintza kopurua. 
Gutxienez 3 2013an. 

Zuzendaritza.  
Ebaluazio-arduraduna. 

Barne-komunikazioa, 
zereginen banaketa eta 
erantzukizunen definizioa 
hobetzea. 

Barne-komunikazioa, 
zereginen banaketa eta 
erantzukizunen definizioa 
hobetzeko garatutako 
ekintzak. 

Ildo horretan garatutako 
ekintza kopurua. Gutxienez 3 
2013an. 

Zuzendaritza.  
Ebaluazio-arduraduna. 

Erantzukizunak eskuordetzea, 
gaitasuna onetsiz eta 
funtsezko zereginak egitean 
benetako laguntza eskainiz. 

Gaitasuna onetsiz eta 
funtsezko zereginak egitean 
benetako laguntza eskainiz 
erantzukizunak 
eskuordetzeko garatutako 
ekintzak. 

Ildo horretan garatutako 
ekintza kopurua. Gutxienez 3 
2013an. 

Zuzendaritza.  
Ebaluazio-arduraduna. 
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2. ardatza: pertsonak 
HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEAK NEURKETA ARDURADUNA 

Alternatibak aztertzea eta 
karrera profesionalaren 
garapena abiaraztea.  

Alternatibak aztertzeko eta 
karrera profesionalaren 
garapena abiarazteko 
garatutako ekintzak. 

Ildo horretan garatutako 
ekintza kopurua. Gutxienez 1 
2013an. 

Zuzendaritza. 

Jarduera eta ekimenen 
proposamena eta jardunbide 
egokien hedapena erraztea. 

Jarduera eta ekimenen 
proposamena eta jardunbide 
egokien hedapena errazteko 
garatutako ekintzak. 

Ildo horretan garatutako 
ekintza kopurua. Gutxienez 2 
2013an. 

Zuzendaritza.  
Agentziako langileak. 

2.3. Barne-kontrola 
hobetzeko prozesuak 
sendotzea. 

Lehendik dauden prozesuak 
ebaluatzea eta prozesu 
berriak ikertzea, barne-
kontrola hobetzeko eta 
jarduna betetzeko. 

Lehendik dauden prozesuak 
ebaluatzeko eta barne-
kontrola hobetzeko eta 
jarduna betetzeko prozesu 
berriak ikertzeko garatutako 
ekintzak. 

Ildo horretan garatutako 
ekintza kopurua. Gutxienez 2 
2013an. 

Zuzendaritza. 
Finantzetako teknikari 
arduraduna. 

2.4. Ebaluatzaile-bankua. Ebaluatzaile-bankua 
garatzea. 

Ebaluatzaile-bankua 
kudeatzeko prozedura eta 
tresnak sortzea 

Ekintza hau betetzea. Zuzendaritza. 
Ebaluatzaileen teknikaria. 
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3. ardatza: ebaluazioa 
HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEAK NEURKETA ARDURADUNA 

3.1. Kalitatea Kudeatzeko 
Sistema Integralaren 
barruan neurriak eta 
prozedurak zehaztea, 
ebaluatzeko eta 
egiaztatzeko prozesuak 
etengabe hobetzeko. 

Ebaluazio-prozesuak 
etengabe hobetzeko neurriak 
eta prozedurak garatzea. 

Deialdi bakoitzari buruzko 
gogoetaren inguruko 
txostenak.  
Ebaluatzaile eta eskatzaileei 
inkestak egitea.  

Metaebaluazio-txostenak. 
 

Zuzendaritza. 
Ebaluazio-teknikariak 

3.2. Goi-mailako hezkuntzan 
inplikatutako eragileekiko 
prospektiba eta hobekuntza 
bultzatzea, hezkuntza 
hobetzeko ebaluazio-
programen bitartez. 

Ebaluazio-prozesuen 
metaebaluazioa, 
ebaluatzaileen eskutik. 

Gogoeta egiteko eta inkestak 
egiteko bilerak. 

Bilerei buruzko aktak  
Inkestetatik ateratako 
balioespenak.  

 
Zuzendaritza. 
Ebaluazio-teknikariak 

Batzordeetako 
lehendakariekin biltzea 
prozesuak ebaluatzeko. 

Bilerei buruzko gogoetak.  Bilerei buruzko aktak eta 
eranskinak. 

Zuzendaritza. 
Ebaluazio-teknikariak 

Ebaluazioetako emaitzetan 
jarraipen-prozesuak ezartzea. 

Prozesuak egokiak eta 
bideragarriak direla 
egiaztatzea ahalbidetzen 
duten azterlanak egitea.  

Prozesuen berri ematen 
diguten estatistikak eta horiei 
buruzko azterketak.  

Zuzendaritza. 
 
Aholku Batzordea. 

3.3. Ebaluazioa garatzea, 
nazioartean onetsitako 
jarraibide eta estandarrei 
jarraiki. 

ENQAri aurkeztu beharreko 
autotxostena idaztea. 

Autotxostena. ENQAn autotxostena 
aurkeztea . 

Agentziako langileak. 

3.4. Ebaluazio-prozesuen 
burokratizazioa arintzea. 

Administrazio elektronikoari 
buruzko Legea garatzea 
prozesuen kudeaketan. 

Bide elektroniko bidezko 
jakinarazpena progresiboki 
erabiltzea.  

Izapìdetze kopurua. Agentziako langileak. 

Izapidetzeko aplikazio 
informatikoak garatzea eta 
mantentzea. 

Aplikazioak beharrezko 
testuingurura egokitzea. 

Gertakari kopurua, kopuru 
hori hobetzeko. 
 

Agentziako langileak. 
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4. ardatza: lankidetza 
HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEAK NEURKETA ARDURADUNA 

4.1. Goi-mailako Hezkuntza 
Sistemaren itxaropenak eta 
premiak betetzea. 

Interes-taldeekiko aldian 
behingo bilerak ezartzea. 
   

Bileren deialdiak.  Bilerei buruzko aktak eta 
eranskinak. Gutxienez urtean 
3 aldiz. 

Zuzendaritza. 

Iradokizunen emaitza eta 
ekintzak aztertzea eta 
argitaratzea. 

Ateratako datuak eta 
estatistika-datuak.  

Argitaratutako txostenak. Zuzendaritza. 

Atzemandako premietara 
egokitutako zerbitzu-
katalogoa eskaintzea. 

Zerbitzu-karta eta laguntza-
gidak egitea. 

Zerbitzu-karta eta bestelako 
dokumentuak. 

Zuzendaritza. 
Teknikariak 

4.2. Unibertsitateen eta 
gainerako agenteen artean 
jardunbide egokiak 
transmititzeko bitartekari 
izatea. 

Agentziaren eskumenen 
esparruan jardunbide egokiak 
argitaratu eta hedatzea, 
interes-taldeen artean. 

Prestakuntza-bilerak, 
ikastaroak, jardunaldiak, 
sinposioak,… 

Aktak eta erreferentziazko 
dokumentuak. 

Zuzendaritza.  
Ebaluazio-teknikariak 

4.3. Goi-mailako 
Hezkuntzarako Europar 
Esparruaren eta beste 
esparru batzuen kalitatea 
bermatzeko sare eta 
agentziekiko harremanak 
areagotzea eta sendotzea.  

Unibertsitateen Kalitaterako 
Agentzien Espainiako Sarean 
parte hartzen jarraitzea. 

Bilerak, baterako lanak 
egitea, jardunaldiak, 
ikastaroak. 

Aktak, baterako lankidetzako 
dokumentuak. 

Zuzendaritza. 

Agentzien arteko lan-bilerak 
sustatzea. 

Zuzeneko bilerak, bilera 
birtualak, ekitaldiak 
antolatzea.  

Aktak, dokumentuak eta 
hitzarmenak.  

Zuzendaritza. 

Agentzia-sareetako 
lantaldeetan parte hartzea. 

Bilerak, ekitaldiak antolatzea. Aktak eta dokumentuak.  Zuzendaritza.  
Agentziako langileak. 

Berrikuntza-proiektuak 
sustatzea beste agentzia edo 
interes-talde batzuekin 
elkarlanean, interes 
komuneko jarduerak 
garatzeko. 

Berrikuntza-proiektuak 
garatzea. 

Berrikuntza-proiektuen 
kopurua.  

Zuzendaritza. 
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5. ardatza: komunikazioa 
HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEAK NEURKETA ARDURADUNA 

5.1. Erabiltzaileen premien 
berri izatea, premia horiek 
betetzeko. 

Iradokizun-postontzi bat 
ezartzea. 

Iradokizun-postontzia gaitzea. Postontzia ezartzea. Zuzendaritza. 
 

Bitarteko guztietatik jasotako 
iradokizunak erregistratzea. 

Erregistratutako iradokizunak. Iradokizun kopurua. Zuzendaritza. 

Iradokizunak ebaztea eta/edo 
izapidetzea. 

Iradokizunei erantzutea. Erantzun kopurua.  Zuzendaritza. 

5.2. Erabiltzaileei, prozesuei 
buruzko etengabeko 
informazioa bermatzea, fase 
guztietan. 

Prozedurak, aldaketak, 
berritasunak eta abar 
etengabe argitaratzea.  

Informazioa eguneratzea.  Web-orria, gutxienez astean 
behin eguneratua 

Ebaluazio-arduraduna. 
Ebaluazio-teknikariak. 

Fase bakoitza izapidetzea. Fase bakoitzaren egoeraren 
berri ematea. 

E-maila, web-orria, 
administrazio elektronikoa.  

Ebaluazio-arduraduna. 
Ebaluazio-teknikariak. 

5.3. Kalitate-arloan 
jardunbide egokiak 
hedatzeko plana egitea. 

Aldian-aldian gizarteari 
informazioa ematea, 
prentsaren, jardunaldien, 
sinposioen, mintegien bitartez 
eta abar. 

Komunikazio-ekintzak. Ekintza kopurua: prentsa-
oharrak, web-orria, sinposioa 
eta abar. 

Zuzendaritza. 

5.4. Web-orria mantentzea 
eta nazioarteko 
gardentasun-estandarretara 
egokitzea. 

Web-orria mantentzea eta 
nazioarteko gardentasun-
estandarretara egokitzea. 

Web-orriaren informazio 
eguneratua. 

Web-orri eguneratua: 
Agentziak egindako behin 
betiko txosten guztiak 
argitaratzea. 

Zuzendaritza. 

5.5. Irudi korporatiboa eta 
estiloa mantentzea 
agentziak ematen dituen 
dokumentu guztietan. 

Irudi korporatiboa eta estiloa 
mantentzea agentziak ematen 
dituen dokumentu guztietan. 

Dokumentuak egiterakoan 
irudi eta estilo berbera 
erabiltzea. 

Unibasq dokumentuak, irudi 
korporatiboarekin bat etorriz. 

Agentziako langileak. 

5.6. Agentziaren Zerbitzu 
Karta egitea eta 
argitaratzea. 

Agentziaren Zerbitzu Karta 
egitea. 

Zerbitzu-karta argitaratzea. Zerbitzu karta Zuzendaritza. 

5.7. Interes-taldeak 
prestatzea Agentziaren 
eskumeneko eremuekin 
zerikusia duten gaietan. 

Interes-taldeak prestatzea 
Agentziaren eskumeneko 
eremuekin zerikusia duten 
gaietan. 

Prestakuntza-bilerak, 
ikastaroak eta abar. 

Aktak eta erreferentziazko 
dokumentuak. 

Agentziako langileak. 
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6. ardatza: ikasleak 
HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEAK NEURKETA ARDURADUNA 

6.1. Ikasleek agentziaren 
jardueretan parte hartzen 
dutela bermatzea. 

Ikasle-elkarte eta -sareekiko 
harremanak ezartzea, 
Unibasqen jardueretan parte 
har dezaten sustatzeko . 
 

Ikasleek agentziaren 
jardueretan parte hartzea. 

Agentziaren jardueretan parte 
hartzen duten ikasleen 
kopurua. 

Zuzendaritza. 

6.2. Ikasleek agentzien 
jardueretan parte har 
dezaten sustatzea, eta 
haien inplikazioa indartzea. 

Ikasleak prestatzeko tailerrak, 
orientazio-jardunaldiak eta 
abar antolatzea. 

Prestakuntzako tailerrak, 
jardunaldiak eta bilerak 
egitea. 

Aholkularitza-ekintzen 
kopurua. Gutxienez bat 
urtean. 

Unibasqeko langileak. 

6.3. Ikasleen ordezkaritza-
organoekiko lankidetza-
mekanismoak ezartzea. 

Ikasleen ordezkaritza-
organoekiko lankidetza-
mekanismoak ezartzea. 

Ikasleen ordezkariekiko 
bilerak. 

Bilerei buruzko aktak. Zuzendaritza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


