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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

5639
228/2011 DEKRETUA, azaroaren 8koa, Unibasq Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta
Egiaztatzeko Agentziak Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile kontratatuak eta
unibertsitate pribatuetako irakasleak Euskal Unibertsitate Sistemaren otsailaren 25eko 3/2004
Legeak ezarritakoaren arabera ebaluatzeko eta egiaztatzeko erabiltzen dituen irizpideak
onartzen dituena.
Unibertsitateen abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoak –apirilaren 12ko 4/2007 Lege
Organikoak aldatuak–, 48. artikuluan, unibertsitateek irakasleriaren zati bat lan-kontratazioen
bidez hartzeko aukera ezartzen du. Artikulu horretan bertan, autonomia-erkidegoei ematen die
unibertsitateetako irakasle eta ikertzaile kontratatuen erregimena arautzeko ardura. 49.-53.
artikuluetan arautzen denez, unibertsitateek kontrata ditzaketen hautagaiek, aurrez, lege honetan
zehaztutako irakasle-kategoriak betetzen dituztela egiaztatu beharko dute. Azkenik, 72. artikuluan
xedatzen denez, unibertsitate pribatuetako irakasleen % 60k Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko
Agentzia Nazionalaren (ANECA) edo erkidegoko legediak zehaztutako agentziaren aldeko
ebaluazioa lortu beharko dute.
Euskal Unibertsitate Sistemaren otsailaren 25eko 3/2004 Legeak, 14. artikuluan, arlo horretan
erkidegoak dituen eskumenen garapenean, irakasle eta ikertzaile kontratatuen kategoriak zehazten
ditu; 27. artikuluan, berriz, Euskal Unibertsitate Sisteman jardun dezaketen ikertzaile kontratatuak
zehaztu dira. Bestalde, II. kapituluan, 3. eta 4. ataletan, xedatzen denez, aurreko artikuluetan
zehaztutako kategoriak kontratatzeko hautagaiek aldeko ebaluazioa edo txostena jaso behar
dute. Lege horretan bertan, Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko
Agentziari agintzen zaizkio kontratatutako irakasleei buruzko txostenak ebaluatzea eta egitea.
Azkenik, 80.3.k) artikuluan, agentzia horri ematen zaio unibertsitate ez publikoetako irakasleen
irakaskuntza– eta ikerkuntza-jardueraren kanpo-ebaluazio egiteko ardura.
Irakasleak ebaluatzeko eta egiaztatzeko legezko agindu hori garatzeko, azaroaren 13ko
192/2007 Dekretua argitaratu da –abenduaren 28ko 350/2010 Dekretuak aldatua–, Euskal Herriko
Unibertsitatean kontratatutako irakasle eta ikertzaileek eta doktore-titulua duten unibertsitate
pribatuetako irakasleek Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko
Agentziaren (Uniqual) ebaluazioa eta egiaztapena lortzeko prozedura arautzen duena, eta,
era berean, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle laguntzaileak edo elkartuak kontratatzeko
aurretiazko txostena lortzeko prozedura arautzen duena.
Dekretu horren 6. artikuluak ebaluazio-irizpideak arautzen ditu; horren arabera, behin
Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziaren Administrazio
Kontseiluak irizpide horiek landu eta onartzen dituenean, Dekretu bidez onartuko dira.
Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko Agentziaren
Administrazio Kontseiluak, 2010eko abenduaren 15eko bilkuran, Euskal Herriko Unibertsitateko
irakasle eta ikertzaile kontratatuak nahiz doktore-titulua duten unibertsitate pribatuetako irakasleak
ebaluatzeko, egiaztatzeko eta ziurtatzeko erabili beharreko irizpideak onartu zituen, bai eta Euskal
Herriko Unibertsitateko irakasle laguntzaileak eta elkartuak kontratatu aurreko txostena lortzeko
irizpideak ere; beraz, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailari eskatzen dio Dekretu bidez
onartzeko, beharrezko diren izapideak egiten hasi ahal izateko.
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Horrenbestez, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuaren proposamenez; Euskal
Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko Agentziaren Administrazio
Kontseiluak eskaturik; Euskadiko Unibertsitate Kontseiluaren, Unibertsitate Irakaskuntza Publikoa
Koordinatzeko Kontseiluaren, Eusko Jaurlaritzaren administrazio publikoetako Hizkuntza
Normalizaziorako Zuzendaritzaren eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren txostena ikusita;
Euskadiko Aholku Batzorde Juridikoaren arabera; eta 2011ko azaroaren 8an egindako bilkuran
Gobernu Kontseiluak eztabaidatu eta onartuta;
XEDATZEN DUT:
Artikulu bakarra.– Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile kontratatuak eta doktoretitulua duten unibertsitate pribatuetako irakasleak ebaluatzeko, egiaztatzeko eta ziurtatzeko Euskal
Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko Agentziak erabili beharreko
irizpideak onartu dira, bai eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle laguntzaileak eta elkartuak
kontratatzeko aurretiko txostenak lortzeko irizpideak ere; irizpide horiek Euskal Unibertsitate
Sistemaren Kalitatea Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko Agentziaren Administrazio Kontseiluak landu
eta onartu ditu, Dekretu honi gehitu zaizkion eranskinen arabera:
I. eranskina: Irakasle osoen irakaskuntza- eta ikerkuntza-jarduera ebaluatzeko irizpideak.
II. eranskina: Irakasle agregatuen irakaskuntza- eta ikerkuntza-jarduera ebaluatzeko irizpideak.
III. eranskina: Irakasle atxikien irakaskuntza- eta ikerkuntza-jarduera ebaluatzeko irizpideak.
IV. eranskina: Ikerketa-irakasleen kategorian kontratatutako ikertzaileen irakaskuntza- eta
ikerkuntza-jarduera ebaluatzeko irizpideak.
V. eranskina: Doktore ikertzaileen kategorian kontratatutako ikertzaileen irakaskuntza- eta
ikerkuntza-jarduera ebaluatzeko irizpideak.
VI. eranskina: Irakasle laguntzaileak kontratatzeko aldeko txostena egiteko irizpideak.
VII. eranskina: Doktore-titulua duten unibertsitate pribatuetako irakasleen irakaskuntza- eta
ikerkuntza-jarduera ebaluatzeko irizpideak.
XEDAPEN INDARGABETZAILEA
Indargabetuta geratzen da uztailaren 29ko 149/2008 Dekretua, Euskal Unibertsitate Sistemaren
Kalitatea Ebaluatzeko eta Egiaztatzeko Agentziak Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta
ikertzaile kontratatuak nahiz doktore-titulua duten unibertsitate pribatuetako irakasleak ebaluatzeko,
egiaztatzeko eta ziurtatzeko erabili beharreko irizpideak nahiz Euskal Herriko Unibertsitateko
irakasle laguntzaileak eta elkartuak kontratatu aurreko txostena lortzeko irizpideak onartu zituena.
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AZKEN XEDAPENA
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamunean sartuko da
indarrean dekretu hau.
Vitoria-Gasteizen, 2011ko azaroaren 8an.
Lehendakaria,
FRANCISCO JAVIER LÓPEZ ÁLVAREZ.
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburua,
MARÍA ISABEL CELAÁ DIÉGUEZ.
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I. ERANSKINA, AZAROAREN 8KO 228/2011 DEKRETUARENA

IRAKASLE OSOEN IRAKASKUNTZA- ETA IKERKUNTZA-JARDUERA EBALUATZEKO IRIZPIDEAK
Hauek dira egiaztapena lortzeko ezinbesteko baldintzak:
- Gutxienez, 80 puntu lortzea; horrez gain, 1. atalean 50 puntu eskuratzea, eta, 2. atalean, 25 puntu.
- Ikerkuntza-jarduerako hiru aldirekin pareka daitezkeen merezimenduak egiaztatzea; aldi horiek irakasleen ordainsariei
buruzko abuztuaren 28ko 1086/1989 Errege Dekretuan egindako zehaztapenen arabera nahiz horri egindako aldaketen
arabera aitortuko dira. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa aldeko egiaztapena lortzeko.
- Gutxienez, bi doktoretza-tesi zuzenduta izatea; gutxienez, bi ikerkuntza-proiekturen ikertzaile nagusi izatea; edo, sei
hilabetez, atzerriko unibertsitate batean doktoratu ondoko egonaldia egina izatea. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina
bai ezinbestekoa aldeko egiaztapena lortzeko.
1.– IKERKUNTZA-JARDUERA ETA EZAGUTZA ZABALTZEA (gehienez ere, 70 puntu)
1.1.– Argitalpenak (gehienez, 50 puntu)
Ebaluazio-batzordeek argitalpen-moten sailkapen bat egingo dute, erantsitako irizpideak oinarri hartuta. Sailkapen
horretan, hainbat ezagutza-esparrutako kalitate handiko ekarpenak zein diren zehaztuko da.
ZIENTZIA ESPERIMENTALAK ETA OSASUN ZIENTZIAK
Zientzia Esperimentalen eta Osasun Zientzien arloan, Science Citation Index datu-basean jasotako argitalpen
zientifikoak balioetsiko dira, gehienbat. Bestelako lanak ere kontuan har daitezke, haien arloan kalitate handiko argitalpenei
badagozkie; hots, Science Citation Index datu-basean, dagokien espezialitateko zerrendaren lehenengo herenean dauden
aldizkariak. Bestalde, ikerkuntzaren eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua
ikerkuntzak izan duen eraginaren adierazletzat hartuz, hain zuzen.
Liburuak argitaratzeari dagokionez, nazioartean ospea duten argitaletxe espezializatuek argitaratutako jatorrizko
ikerkuntza-liburuak bereziki balioetsiko dira.
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IKASKUNTZA TEKNIKOAK
Ikaskuntza Teknikoen arloan, patenteak eta argitalpen zientifikoak balioetsiko dira.
Science Citation Index datu-basean jasotako argitalpen zientifikoak lehenetsiko dira balioestean. Bestelako lanak ere
kontuan har daitezke, haien arloan kalitate handiko argitalpenei badagozkie; hots, Science Citation Index datu-basean,
dagokien espezialitateko zerrendaren lehenengo herenean dauden aldizkariak. Horrez gain, ingeniaritzako nazioarteko
datu-baseetan jasotako aldizkarietan argitaratutako artikuluak ere balioetsiko dira (adibidez, honako hauetan: TRIS
Electronic Bibliography data, Internacional Development Abstracts, Inernational Civil Engineering Abstracts, Environmental
Abstracts, Applied Mechanical Reviews, Applied Science and Technology Index), bai eta arkitekturako argitalpenen
nazioarteko indizeetan agertzen direnak ere (adibidez, hauetan: Arts and Humanities Citation Index, Avery Index to
Architectural Periodicals). Bestalde, ikerkuntzaren eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako
aipu-kopurua ikerkuntzak izan duen eraginaren adierazletzat hartuz, hain zuzen.
Salbuespen gisa, atal honetan balioetsi daitezke ospe handiko nazioarteko kongresuen aktetan jasotako lanak,
kongresu horiek ospe handieneko Journal Citation Report aldizkarien pareko hedapen-bide diren zientzia-arloetan, baldin
eta hautaketa-irizpideek aldizkari horien antzeko zorroztasun-maila badute.
Ustiapenean dauden patenteak balioetsiko dira; ustiapena salerosketa-kontratuaren edo lizentzia-kontratuaren bidez
frogatu beharko da. Patentearen hedapen-maila aintzat hartuko da (naziokoa, Europakoa edo Patenteen Arloko
Kooperazio Itunaren araberakoa); eta babes handiena duena balioetsiko da gehien. Horrez gain, ekarpena ontzat emango
da, patentea Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoak eman badu, aurretiko azterketa-sistemaren bidez.
GIZARTE ZIENTZIAK ETA ZIENTZIA JURIDIKOAK
Gizarte Zientzien arloan, hainbat datu-basetan (Sciences Citation Index, Social Sciences Citatino Index, Econlit, INRECS, IN-RECJ, RESH) edo arlo horretan oro har onartutako beste datu-base batzuetan sartzen diren ospe handiko
aldizkarietan egindako argitalpen zientifikoak balioetsiko dira, batez ere. Dena den, horiez gain, indexatu gabeko
aldizkariak ere aintzat hartu ahal izango dira, Batzordeak beharrezko jotzen dituen kalitate-baldintzak betetzen dituztenak,
ospe handia eta ikaskuntzan nahiz lan-munduan hedapen zabala dutenak, eta LATINDEX edo DICE katalogoetan sartuta
daudenak; horietan, kontuan hartu behar da zer irizpide mota eta zenbat betetzen dituzten. Bestalde, ikerkuntzaren
eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua ikerkuntzak izan duen eraginaren
adierazletzat hartuz, hain zuzen. Zuzenbide-arloetan ere, kalitate-adierazgarriak egiaztatzen diren liburuak eta liburuko
kapituluak hartuko dira kontuan (argitaletxearen kanpo-ebaluazioa, argitalpen-inpaktua).

2011/5639 (32/5)

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

220. zk.

2011ko azaroaren 21a, astelehena

GIZA ZIENTZIAK
Giza Zientzien arloan, batez ere, kalitate-indizeak (argitaletxearen kanpo-ebaluazioa, argitalpen-inpaktua) egiaztatzen
diren liburuak eta nazioarteko aldizkarietan argitaratutako artikuluak balioetsiko dira; hau da, horiek datu-base hauetan
sartzea kalitatezko erreferentziatzat hartuko da: FRANCIS, International Bibliography of the Social Sciences, Arts and
Humanities Citation Index, Social Science Citation Index, CINDOC, Bibliography of the History of Arts (RLG), Historical
Abstracts, International Medieval Bibliography, Index Islamicus, RILMS Abstracts of Music Literature, Philosopher’s Index,
Répertoire Bibliographique, International Bibliography of Periodical Literature in Humanities and Social Sciences (IBZ),
Bibliographie Lingüistique/Linguistic Bibliography (BL), eta Library and Information Science Abstracts. Datu-base horietan
sartzen ez diren aldizkariei dagokienez, kalitate-adierazletzat hartuko dira honako ezaugarri hauek: parekako kanpoebaluazioak izatea; nazioarteko batzorde zientifiko bat izatea; erredakzio-batzordearen edo argitaletxearen bitartez
aldizkariarekin lotura zuzenik ez duten egileek idatzitako artikuluen ehuneko altu bat argitaratzea; maiztasuna eta hiru
urtetik gorako antzinatasuna; ikerkuntza-lanak soilik argitaratzea; dagokion espezialitatearekin lotura gehien duten
katalogoetan eta bibliografia-buletinetan aipatuta agertzea; eta lanak hizkuntza batean baino gehiagotan argitaratzea.
Bestalde, ikerkuntzaren eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua ikerkuntzak izan
duen eraginaren adierazletzat hartuz, hain zuzen.
Arte Ederren arloan, erakusketen antolakuntza eta erakusketen katalogoak balioetsiko dira.

1.2.– Ikerkuntzako eta ezagutza zabaltzeko taldeko jarduerak: proiektuak, kontratuak, eta ikerkuntza-taldeak eta sareak (gehienez ere, 10 puntu)
Hauek balioetsiko dira:
– Lehiaketa-deialdietan lortutako ikerkuntza-proiektuak (deialdi-mota hartuko da kontuan: unibertsitatekoa,
erkidegokoa, naziokoa, nazioartekoa).
– Administrazio publikoarekin edo enpresekin egindako ikerkuntza-kontratuak (horiek zientziaren arloan zer
garrantzi duten eta horien zenbatekoa hartuko dira aintzat).
– Ikerkuntza-talde eta -sareetan izandako parte-hartze formalizatuak (kontuan izango da deialdi mota eta
taldeak edo sareak zientziaren arloan duen garrantzia).
Balioespenean kontuan hartuko da hautagaiaren parte-hartze mota: ikertzaile nagusia, proiektuen edo
azpiproiektuen koordinatzailea, ikertzailea, bekaduna…
1.3.– Kongresuak (gehienez ere, 5 puntu)
Kongresuetako hitzaldi gonbidatuak eta hitzaldi nagusiak balioetsiko dira, nazioartekoak, bereziki.
1.4.– Doktoretza-tesien zuzendaritza (gehienez ere, 15 puntu)
Tesiak balioesteko, tesien kalifikazioa, sari berezia lortu izana eta nazioarteko tesitzat hartu izana hartuko da
kontuan.
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1.5.– Ikerkuntzako beste merezimendu batzuk (gehienez ere, 5 puntu)
– Euskal Unibertsitate Sistemaz kanpoko unibertsitateetan edo ikerkuntza-zentroetan irakasle bisitari egon
izana.
– Doktoratu ondoko bekak.
– Ikerkuntza-jardueragatiko sariak.

2.– IRAKASKUNTZA-JARDUERA ETA LAN-ESPERIENTZIA (gehienez ere, 35 puntu)
2.1.– Irakaskuntza-jarduera (gehienez ere, 35 puntu)
– Unibertsitateko ikaskuntza-esperientzia, erakundearen aldeko balioespenarekin.
– Eskatzaileak bere irakaskuntza-jardueraren kalitateari buruz aurkeztutako ebaluazioak.
– Graduondoko unibertsitate-irakaskuntzan izandako esperientzia (prestakuntza-ikastaro espezializatuak,
masterrak eta doktoretzak).
– Tesinak, Ikasketa Aurreratuen Diploma, karrera-amaierako proiektuak, gradu-amaierako lanak eta masterrak
zuzendu izana.
– ISBNdun irakaskuntzako argitalpenak, ospe handiko argitaletxeetan argitaratuak.
– Irakaskuntza berritzeko proiektuak eta Goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparrura egokitzeko proiektuak
koordinatu edo horietan parte hartu izana.
– Euskaraz egin diren atal honetako irakaskuntza-jarduerek % 20 gehiago lortuko dute balioespenean.
– Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ez-ofizialetan egiten diren atal honetako irakaskuntza-jarduerek %
10 gehiago lortuko dute balioespenean.
2.2.– Lan-esperientzia (gehienez ere, 18 puntu)

– Arlo horrekin lotuta izandako lan-esperientzia, lizentzia fiskalaren edo lan-kontratuaren bidez egiaztatua.
Ebaluazio-batzordeak arlo horretako jarduera espezifikoa den aztertuko du, puntuazioan aintzat hartzeko.
– Ekintzailetza-jardueretako parte-hartzea.
3.– KUDEAKETA-JARDUERAK (gehienez ere, 5 puntu)
Unibertsitateetan pertsona bakarreko kudeaketa-karguak betetzea, unibertsitateetako erakunde-batzordeetako partehartzea, Administrazio publikoaren zerbitzuak eta ikerkuntza-proiektuen eta -jardueren kudeaketa balioetsiko dira.
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II. ERANSKINA, AZAROAREN 8KO 228/2011 DEKRETUARENA

IRAKASLE AGREGATUEN IRAKASKUNTZA- ETA IKERKUNTZA-JARDUERA EBALUATZEKO IRIZPIDEAK
Egiaztapena lortzeko beharrezkoa da:
- Gutxienez, 65 puntu lortzea; horrez gain, 2. atalean 35 puntu eskuratzea, eta, 3. atalean, 10 puntu.
- Ikerkuntza-jarduerako aldi batekin pareka daitezkeen merezimenduak egiaztatzea; aldi hori irakasleen ordainsariei
buruzko abuztuaren 28ko 1086/1989 Errege Dekretuan egindako zehaztapenen arabera nahiz horri egindako aldaketen
arabera aitortuko da. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa aldeko egiaztapena lortzeko.
1.– IKASKETA- ETA IKERKUNTZA-PRESTAKUNTZA (gehienez ere, 10 puntu)
1.1.– Unibertsitateko ikasketa-prestakuntza (gehienez ere, 10 puntu)
- Doktoretza-tesia: sari berezia lortzea eta nazioarteko tesitzat hartzea soilik izango dira kontuan. Euskaraz
idatzitako eta aurkeztutako tesiak nazioarteko tesien maila berean balioetsiko dira, betiere gehienezko kalifikazioa
lortzen badute.
- Masterrak edo sei hilabetetik gorako graduondoko ikastaro espezifikoak.
- Unibertsitateko beste titulazio batzuk.
- Bere ezagutza-arloko irakasgai espezifiko ez diren hizkuntzak jakitea egiaztatu izana; horien artean sartuko
litzateke euskara jakitea. Egiaztatutako maila ere kontuan hartuko da.
1.2.– Bekak, kontratuak eta ikerkuntza-egonaldiak (gehienez ere, 10 puntu)
- Doktoratu aurreko eta doktoratu ondoko bekak eta kontratuak, ebaluazio-agentzia ezagunek ebaluatuak.
- Doktoratu aurretik eta doktoratu ondoren, Euskal Unibertsitate Sistemaz kanpoko unibertsitate-zentroetan edo
ikerkuntza-zentroetan egindako egonaldiak.
- Euskal Unibertsitate Sistemaz kanpoko unibertsitateetan edo ikerkuntza-zentroetan irakasle bisitari edo
ikertzaile gisa egindako egonaldiak.
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2.– IKERKUNTZA-JARDUERA ETA EZAGUTZA ZABALTZEA (gehienez ere, 65 puntu)
2.1.– Argitalpenak (gehienez ere, 55 puntu)
Ebaluazio-batzordeek argitalpen-moten sailkapen bat egingo dute, erantsitako irizpideak oinarri hartuta. Sailkapen
horretan, hainbat ezagutza-esparrutako kalitate handiko ekarpenak zein diren zehaztuko da.
ZIENTZIA ESPERIMENTALAK ETA OSASUN ZIENTZIAK
Zientzia Esperimentalen eta Osasun Zientzien arloan, Science Citation Index datu-basean jasotako argitalpen
zientifikoak balioetsiko dira, gehienbat. Bestelako lanak ere kontuan har daitezke, haien arloan kalitate handiko argitalpenei
badagozkie; hots, Science Citation Index datu-basean, dagokien espezialitateko zerrendaren lehenengo herenean dauden
aldizkariak. Bestalde, ikerkuntzaren eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua
ikerkuntzak izan duen eraginaren adierazletzat hartuz, hain zuzen.
Liburuak argitaratzeari dagokionez, nazioartean ospea duten argitaletxe espezializatuek argitaratutako jatorrizko
ikerkuntza-liburuak bereziki balioetsiko dira.
IKASKUNTZA TEKNIKOAK
Ikaskuntza Teknikoen arloan, patenteak eta argitalpen zientifikoak balioetsiko dira.
Science Citation Index datu-basean jasotako argitalpen zientifikoak lehenetsiko dira balioestean. Bestelako lanak ere
kontuan har daitezke, haien arloan kalitate handiko argitalpenei badagozkie; hots, Science Citation Index datu-basean, haien
espezialitateko zerrendaren lehenengo herenean dauden aldizkariak. Horrez gain, ingeniaritzako nazioarteko datu-baseetan
jasotako aldizkarietan argitaratutako artikuluak ere balioetsiko dira (adibidez, honako hauetan: TRIS Electronic Bibliography
data, Internacional Development Abstracts, Inernational Civil Engineering Abstracts, Environmental Abstracts, Applied
Mechanical Reviews, Applied Science and Technology Index), bai eta arkitekturako argitalpenen nazioarteko indizeetan
agertzen direnak ere (adibidez, hauetan: Arts and Humanities Citation Index, Avery Index to Architectural Periodicals).
Bestalde, ikerkuntzaren eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua ikerkuntzak izan
duen eraginaren adierazletzat hartuz, hain zuzen.
Salbuespen gisa, atal honetan balioetsi daitezke ospe handiko nazioarteko kongresuen aktetan jasotako lanak,
kongresu horiek ospe handieneko Journal Citation Report aldizkarien pareko hedapen-bide diren zientzia-arloetan, baldin
eta hautaketa-irizpideek aldizkari horien antzeko zorroztasun-maila badute.
Ustiapenean dauden patenteak balioetsiko dira; ustiapena salerosketa-kontratuaren edo lizentzia-kontratuaren bidez
frogatu beharko da. Patentearen hedapen-maila aintzat hartuko da (naziokoa, Europakoa edo Patenteen Arloko Kooperazio
Itunaren araberakoa); eta babes handiena duena balioetsiko da gehien. Horrez gain, ekarpena ontzat emango da, patentea
Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoak eman badu, aurretiko azterketa-sistemaren bidez.
GIZARTE ZIENTZIAK ETA ZIENTZIA JURIDIKOAK
Gizarte Zientzien arloan, hainbat datu-basetan (Sciencie Citation Index, Social Sciences Citatino Index, Econlit, INRECS, IN-RECJ, RESH) edo arlo horretan oro har onartutako beste datu-base batzuetan sartzen diren ospe handiko
aldizkarietan egindako argitalpen zientifikoak balioetsiko dira, batez ere. Dena den, horiez gain, indexatu gabeko aldizkariak
ere aintzat hartu ahal izango dira, Batzordeak beharrezko jotzen dituen kalitate-baldintzak betetzen dituztenak, ospe handia
eta ikaskuntzan nahiz lan-munduan hedapen zabala dutenak, eta LATINDEX edo DICE katalogoetan sartuta daudenak;
horietan, kontuan hartu behar da zer irizpide mota eta zenbat betetzen dituzten. Bestalde, ikerkuntzaren eraginkortasunmaila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua ikerkuntzak izan duen eraginaren adierazletzat hartuz,
hain zuzen. Zuzenbide-arloetan ere, kalitate-adierazgarriak egiaztatzen diren liburuak eta liburuko kapituluak hartuko dira
kontuan (argitaletxearen kanpo-ebaluazioa, argitalpen-inpaktua).
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GIZA ZIENTZIAK
Giza Zientzien arloan, batez ere, kalitate-indizeak (argitaletxearen kanpo-ebaluazioa, argitalpen-inpaktua) egiaztatzen
diren liburuak eta nazioarteko aldizkarietan argitaratutako artikuluak balioetsiko dira; hau da, horiek datu-base hauetan
sartzea kalitatezko erreferentziatzat hartuko da: FRANCIS, International Bibliography of the Social Sciences, Arts and
Humanities Citation Index, Social Science Citation Index, CINDOC, Bibliography of the History of Arts (RLG), Historical
Abstracts, International Medieval Bibliography, Index Islamicus, RILMS Abstracts of Music Literature, Philosopher’s Index,
Répertoire Bibliographique, International Bibliography of Periodical Literature in Humanities and Social Sciences (IBZ),
Bibliographie Lingüistique/Linguistic Bibliography (BL), eta Library and Information Science Abstracts. Datu-base horietan
sartzen ez diren aldizkariei dagokienez, kalitate-adierazletzat hartuko dira honako ezaugarri hauek: parekako kanpoebaluazioak izatea; nazioarteko batzorde zientifiko bat izatea; erredakzio-batzordearen edo argitaletxearen bitartez
aldizkariarekin lotura zuzenik ez duten egileek idatzitako artikuluen ehuneko altu bat argitaratzea; maiztasuna eta hiru urtetik
gorako antzinatasuna; ikerkuntza-lanak soilik argitaratzea; dagokion espezialitatearekin lotura gehien duten katalogoetan eta
bibliografia-buletinetan aipatuta agertzea; eta lanak hizkuntza batean baino gehiagotan argitaratzea. Bestalde, ikerkuntzaren
eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua ikerkuntzak izan duen eraginaren
adierazletzat hartuz, hain zuzen.
Arte Ederren arloan, erakusketen antolakuntza eta erakusketen katalogoak balioetsiko dira.
2.2.– Ikerkuntzako eta ezagutza zabaltzeko taldeko jarduerak: proiektuak, kontratuak, eta ikerkuntza-taldeak eta sareak (gehienez ere, 10 puntu)
Hauek balioetsiko dira:
- Lehiaketa-deialdietan lortutako ikerkuntza-proiektuak (deialdi-mota hartuko da kontuan: unibertsitatekoa,
erkidegokoa, naziokoa, nazioartekoa).
- Administrazio publikoarekin edo enpresekin egindako ikerkuntza-kontratuak (horiek zientziaren arloan zer
garrantzi duten eta horien zenbatekoa hartuko dira aintzat).
- Ikerkuntza-talde eta -sareetan izandako parte-hartze formalizatuak (kontuan izango da deialdi mota eta
taldeak edo sareak zientziaren arloan duen garrantzia).
Balioespenean kontuan hartuko da hautagaiaren parte-hartze mota: ikertzaile nagusia, proiektuen edo
azpiproiektuen koordinatzailea, ikertzailea, bekaduna…
2.3.– Kongresuak (gehienez ere, 5 puntu)
Kongresuetako hitzaldi gonbidatuak, hitzaldi nagusiak, ahozko komunikazioak edo posterrak balioetsiko dira,
nazioartekoak, bereziki.
2.4.– Doktoretza-tesien zuzendaritza (gehienez ere, 10 puntu)
Tesiak balioesteko, tesien kalifikazioa, sari berezia lortu izana eta nazioarteko tesitzat hartu izana hartuko da
kontuan.
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3.– IRAKASKUNTZA-JARDUERA ETA LAN-ESPERIENTZIA (gehienez ere, 30 puntu)
3.1.– Irakaskuntza-jarduera (gehienez ere, 30 puntu)
- Unibertsitateko ikaskuntza-esperientzia, erakundearen aldeko balioespenarekin.
- Eskatzaileak bere irakaskuntza-jardueraren kalitateari buruz aurkeztutako ebaluazioak.
- Graduondoko unibertsitate-irakaskuntzan izandako esperientzia (prestakuntza-ikastaro espezializatuak,
masterrak eta doktoretzak).
- Tesinak, Ikasketa Aurreratuen Diploma, karrera-amaierako proiektuak, gradu-amaierako lanak eta masterrak
zuzendu izana.
- ISBNdun irakaskuntzako argitalpenak, ospe handiko argitaletxeetan argitaratuak.
- Irakaskuntza berritzeko proiektuak eta Goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparrura egokitzeko proiektuak
koordinatu edo horietan parte hartu izana.
- Unibertsitatez kanpoko irakaskuntza-jarduera.
- Euskaraz egin diren atal honetako irakaskuntza-jarduerek % 20 gehiago lortuko dute balioespenean.
- Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ez-ofizialetan egiten diren atal honetako irakaskuntza-jarduerek % 10
gehiago lortuko dute balioespenean.
3.2.– Lan-esperientzia (gehienez ere, 15 puntu)
- Arlo horrekin lotuta izandako lan-esperientzia, lizentzia fiskalaren edo lan-kontratuaren bidez egiaztatua.
Ebaluazio-batzordeak arlo horretako jarduera espezifikoa den aztertuko du, puntuazioan aintzat hartzeko.
- Ekintzailetza-jardueretako parte-hartzea.

4.– KUDEAKETA-JARDUERAK (gehienez ere, 5 puntu)
Unibertsitateetan pertsona bakarreko kudeaketa-karguak betetzea, unibertsitateetako erakunde-batzordeetako partehartzea eta Administrazio publikoaren zerbitzuak balioetsiko dira.
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III. ERANSKINA, AZAROAREN 8KO 228/2011 DEKRETUARENA

IRAKASLE ATXIKIEN IRAKASKUNTZA- ETA IKERKUNTZA-JARDUERA EBALUATZEKO IRIZPIDEAK
Egiaztapena lortzeko beharrezkoa da:
– Gutxienez, 55 puntu lortzea, eta, horrez gain, 2. atalean, 25 puntu eskuratzea.
– Argitalpenei dagokienez, eskatzailearen ezagutza-arloarekin lotutako kalitate handiko (JCR edo baliokidea) bi
ekarpen, gutxienez, argitaratu izana egiaztatu beharko da. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa
aldeko egiaztapena lortzeko.
1.– IKASKETA- ETA IKERKUNTZA-PRESTAKUNTZA (gehienez ere, 15 puntu)
1.1.– Unibertsitateko ikasketa-prestakuntza (gehienez ere, 10 puntu)
– Ikasketa-espedientea.
– Doktoretza-tesia: sari berezia lortzea eta nazioarteko tesitzat hartzea soilik izango dira kontuan. Euskaraz
idatzitako eta aurkeztutako tesiak nazioarteko tesien maila berean balioetsiko dira, betiere gehienezko kalifikazioa
lortzen badute.
– Masterrak edo sei hilabetetik gorako graduondoko ikastaro espezifikoak.
– Unibertsitateko beste titulazio batzuk.
– Bere ezagutza-arloko irakasgai espezifiko ez diren hizkuntzak jakitea egiaztatu izana; horien artean sartuko
litzateke euskara jakitea. Egiaztatutako maila ere kontuan hartuko da.
1.2.– Bekak, kontratuak eta ikerkuntza-egonaldiak (gehienez ere, 10 puntu)
– Doktoratu aurreko eta doktoratu ondoko bekak eta kontratuak, ebaluazio-agentzia ezagunek ebaluatuak.
– Doktoratu aurretik eta doktoratu ondoren, Euskal Unibertsitate Sistemaz kanpoko unibertsitate-zentroetan
edo ikerkuntza-zentroetan egindako egonaldiak.
– Euskal Unibertsitate Sistemaz kanpoko unibertsitateetan edo ikerkuntza-zentroetan irakasle bisitari edo
ikertzaile gisa egindako egonaldiak.
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2.– IKERKUNTZA-JARDUERA ETA EZAGUTZA ZABALTZEA (gehienez ere, 65 puntu)
2.1.– Argitalpenak eta ikerkuntza zabaltzea (gehienez ere, 55 puntu)
Ebaluazio-batzordeek argitalpen-moten sailkapen bat egingo dute, erantsitako irizpideak oinarri hartuta. Sailkapen
horretan, hainbat ezagutza-esparrutako kalitate handiko ekarpenak zein diren zehaztuko da.

ZIENTZIA ESPERIMENTALAK ETA OSASUN ZIENTZIAK
Zientzia Esperimentalen eta Osasun Zientzien arloan, Science Citation Index datu-basean jasotako argitalpen
zientifikoak balioetsiko dira, gehienbat. Bestelako lanak ere kontuan har daitezke, haien arloan kalitate handiko argitalpenei
badagozkie; hots, Science Citation Index datu-basean, dagokien espezialitateko zerrendaren lehenengo herenean dauden
aldizkariak. Bestalde, ikerkuntzaren eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua
ikerkuntzak izan duen eraginaren adierazletzat hartuz, hain zuzen.
Liburuak argitaratzeari dagokionez, nazioartean ospea duten argitaletxe espezializatuek argitaratutako jatorrizko
ikerkuntza-liburuak bereziki balioetsiko dira.

IKASKUNTZA TEKNIKOAK

Ikaskuntza Teknikoen arloan, patenteak eta argitalpen zientifikoak balioetsiko dira.
Science Citation Index datu-basean jasotako argitalpen zientifikoak lehenetsiko dira balioestean. Bestelako lanak ere
kontuan har daitezke, haien arloan kalitate handiko argitalpenei badagozkie; hots, Science Citation Index datu-basean,
dagokien espezialitateko zerrendaren lehenengo herenean dauden aldizkariak. Horrez gain, ingeniaritzako nazioarteko
datu-baseetan jasotako aldizkarietan argitaratutako artikuluak ere balioetsiko dira (adibidez, honako hauetan: TRIS
Electronic Bibliography data, Internacional Development Abstracts, Inernational Civil Engineering Abstracts, Environmental
Abstracts, Applied Mechanical Reviews, Applied Science and Technology Index), bai eta arkitekturako argitalpenen
nazioarteko indizeetan agertzen direnak ere (adibidez, hauetan: Arts and Humanities Citation Index, Avery Index to
Architectural Periodicals). Bestalde, ikerkuntzaren eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako
aipu-kopurua ikerkuntzak izan duen eraginaren adierazletzat hartuz, hain zuzen.
Salbuespen gisa, atal honetan balioetsi daitezke ospe handiko nazioarteko kongresuen aktetan jasotako lanak,
kongresu horiek ospe handieneko Journal Citation Report aldizkarien pareko hedapen-bide diren zientzia-arloetan, baldin
eta hautaketa-irizpideek aldizkari horien antzeko zorroztasun-maila badute.
Ustiapenean dauden patenteak balioetsiko dira; ustiapena salerosketa-kontratuaren edo lizentzia-kontratuaren bidez
frogatu beharko da. Patentearen hedapen-maila aintzat hartuko da (naziokoa, Europakoa edo Patenteen Arloko
Kooperazio Itunaren araberakoa); eta babes handiena duena balioetsiko da gehien. Horrez gain, ekarpena ontzat emango
da, patentea Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoak eman badu, aurretiko azterketa-sistemaren bidez.
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GIZARTE ZIENTZIAK ETA ZIENTZIA JURIDIKOAK
Gizarte Zientzien arloan, hainbat datu-basetan (Sciencie Citation Index, Social Sciences Citatino Index, Econlit, INRECS, IN-RECJ, RESH) edo arlo horretan oro har onartutako beste datu-base batzuetan sartzen diren ospe handiko
aldizkarietan egindako argitalpen zientifikoak balioetsiko dira, batez ere. Dena den, horiez gain, indexatu gabeko
aldizkariak ere aintzat hartu ahal izango dira, Batzordeak beharrezko jotzen dituen kalitate-baldintzak betetzen dituztenak,
ospe handia eta ikaskuntzan nahiz lan-munduan hedapen zabala dutenak, eta LATINDEX edo DICE katalogoetan sartuta
daudenak; horietan, kontuan hartu behar da zer irizpide mota eta zenbat betetzen dituzten. Bestalde, ikerkuntzaren
eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua ikerkuntzak izan duen eraginaren
adierazletzat hartuz, hain zuzen. Zuzenbide-arloetan ere, kalitate-adierazgarriak egiaztatzen diren liburuak eta liburuko
kapituluak hartuko dira kontuan (argitaletxearen kanpo-ebaluazioa, argitalpen-inpaktua).
GIZA ZIENTZIAK
Giza Zientzien arloan, batez ere, kalitate-indizeak (argitaletxearen kanpo-ebaluazioa, argitalpen-inpaktua) egiaztatzen
diren liburuak eta nazioarteko aldizkarietan argitaratutako artikuluak balioetsiko dira; hau da, honako datu-base hauetan
sartzea kalitatezko erreferentziatzat hartuko da: FRANCIS, International Bibliography of the Social Sciences, Arts and
Humanities Citation Index, Social Science Citation Index, CINDOC, Bibliography of the History of Arts (RLG), Historical
Abstracts, International Medieval Bibliography, Index Islamicus, RILMS Abstracts of Music Literature, Philosopher’s Index,
Répertoire Bibliographique, International Bibliography of Periodical Literature in Humanities and Social Sciences (IBZ),
Bibliographie Lingüistique/Linguistic Bibliography (BL), eta Library and Information Science Abstracts. Datu-base horietan
sartzen ez diren aldizkariei dagokienez, kalitate-adierazletzat hartuko dira honako ezaugarri hauek: parekako kanpoebaluazioak izatea; nazioarteko batzorde zientifiko bat izatea; erredakzio-batzordearen edo argitaletxearen bitartez
aldizkariarekin lotura zuzenik ez duten egileek idatzitako artikuluen ehuneko altu bat argitaratzea; maiztasuna eta hiru
urtetik gorako antzinatasuna; ikerkuntza-lanak soilik argitaratzea; dagokion espezialitatearekin lotura gehien duten
katalogoetan eta bibliografia-buletinetan aipatuta agertzea; eta lanak hizkuntza batean baino gehiagotan argitaratzea.
Bestalde, ikerkuntzaren eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua ikerkuntzak izan
duen eraginaren adierazletzat hartuz, hain zuzen.
Arte Ederren arloan, erakusketen antolakuntza eta erakusketen katalogoak balioetsiko dira.

2.2.– Ikerkuntzako eta ezagutza zabaltzeko taldeko jarduerak: proiektuak, kontratuak, eta ikerkuntza-taldeak eta sareak (gehienez ere, 15 puntu)
Hauek balioetsiko dira:
– Lehiaketa-deialdietan lortutako ikerkuntza-proiektuak (deialdi-mota hartuko da kontuan: unibertsitatekoa,
erkidegokoa, naziokoa, nazioartekoa).
– Administrazio publikoarekin edo enpresekin egindako ikerkuntza-kontratuak (horiek zientziaren arloan zer
garrantzi duten eta horien zenbatekoa hartuko dira aintzat).
– Ikerkuntza-talde eta -sareetan izandako parte-hartze formalizatuak (kontuan izango da deialdi mota eta
taldeak edo sareak zientziaren arloan duen garrantzia).
Balioespenean kontuan hartuko da hautagaiaren parte-hartze mota: ikertzaile nagusia, proiektuen edo
azpiproiektuen koordinatzailea, ikertzailea, bekaduna…
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2.3.– Kongresuak (gehienez ere, 5 puntu)
Kongresuetako hitzaldi gonbidatuak, hitzaldi nagusiak, ahozko komunikazioak edo posterrak balioetsiko dira,
nazioartekoak, bereziki.
2.4.– Doktoretza-tesien zuzendaritza (gehienez ere, 5 puntu)
Tesiak balioesteko, tesien kalifikazioa, sari berezia lortu izana eta nazioarteko tesitzat hartu izana hartuko da kontuan.
3.– IRAKASKUNTZA-JARDUERA ETA LAN-ESPERIENTZIA (gehienez ere, 25 puntu)
3.1.– Unibertsitateko irakaskuntza-jarduera (gehienez ere, 25 puntu)
– Unibertsitateko ikaskuntza-esperientzia, erakundearen aldeko balioespenarekin.
– Eskatzaileak bere irakaskuntza-jardueraren kalitateari buruz aurkeztutako ebaluazioak.
– Graduondoko unibertsitate-irakaskuntzan izandako esperientzia (prestakuntza-ikastaro espezializatuak,
masterrak eta doktoretzak).
– Tesinak, Ikasketa Aurreratuen Diploma, karrera-amaierako proiektuak, gradu-amaierako lanak eta
masterrak zuzendu izana.
– ISBNdun irakaskuntzako argitalpenak, ospe handiko argitaletxeetan argitaratuak.
– Irakaskuntza berritzeko proiektuak eta Goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparrura egokitzeko
proiektuak koordinatu edo horietan parte hartu izana.
– Unibertsitatez kanpoko irakaskuntza-jarduera.
– Euskaraz egin diren atal honetako irakaskuntza-jarduerek % 20 gehiago lortuko dute balioespenean.
– Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ez-ofizialetan egiten diren atal honetako irakaskuntza-jarduerek %
10 gehiago lortuko dute balioespenean.
3.2.– Lan-esperientzia (gehienez ere, 13 puntu)
– Arlo horrekin lotuta izandako lan-esperientzia, lizentzia fiskalaren edo lan-kontratuaren bidez egiaztatua.
Ebaluazio-batzordeak arlo horretako jarduera espezifikoa den aztertuko du, puntuazioan aintzat hartzeko.
– Ekintzailetza-jardueretako parte-hartzea.

4.– KUDEAKETA-JARDUERAK (gehienez ere, 5 puntu)
Unibertsitateetan pertsona bakarreko kudeaketa-karguak betetzea, unibertsitateetako erakunde-batzordeetako partehartzea eta Administrazio publikoaren zerbitzuak balioetsiko dira.
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IV. ERANSKINA, AZAROAREN 8KO 228/2011 DEKRETUARENA

IKERKETA-IRAKASLEEN KATEGORIAN KONTRATATUTAKO IKERTZAILEEN IRAKASKUNTZA- ETA IKERKUNTZAJARDUERA EBALUATZEKO IRIZPIDEAK
Egiaztapena lortzeko beharrezkoa da:
– Gutxienez, 90 puntu lortzea, eta, horrez gain, 1. atalean, 75 puntu eskuratzea.
– Ikerkuntza-jarduerako hiru aldirekin pareka daitezkeen merezimenduak egiaztatzea; aldi horiek irakasleen
ordainsariei buruzko abuztuaren 28ko 1086/1989 Errege Dekretuan egindako zehaztapenen arabera nahiz horri egindako
aldaketen arabera aitortuko dira. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa aldeko egiaztapena lortzeko.
– Gutxienez, hiru doktoretza-tesi zuzenduta izatea; gutxienez, hiru ikerkuntza-proiekturen ikertzaile nagusi izatea;
urtebetez, atzerriko unibertsitate batean doktoratu ondoko egonaldia egina izatea; edo kanpo-kontratuak lortzeko itzelezko
gaitasuna duela egiaztatzea. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa aldeko egiaztapena lortzeko.
1.– IKERKUNTZA-JARDUERA ETA EZAGUTZA ZABALTZEA (gehienez ere, 90 puntu)
1.1.– Argitalpenak (gehienez, 60 puntu)
Ebaluazio-batzordeek argitalpen-moten sailkapen bat egingo dute, erantsitako irizpideak oinarri hartuta.
Sailkapen horretan, hainbat ezagutza-esparrutako kalitate handiko ekarpenak zein diren zehaztuko da.
ZIENTZIA ESPERIMENTALAK ETA OSASUN ZIENTZIAK
Zientzia Esperimentalen eta Osasun Zientzien arloan, Science Citation Index datu-basean jasotako
argitalpen zientifikoak balioetsiko dira, gehienbat. Bestelako lanak ere kontuan har daitezke, haien arloan kalitate
handiko argitalpenei badagozkie; hots, Science Citation Index datu-basean, dagokien espezialitateko zerrendaren
lehenengo herenean dauden aldizkariak. Bestalde, ikerkuntzaren eraginkortasun-maila kontuan izango da,
eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua ikerkuntzak izan duen eraginaren adierazletzat hartuz, hain zuzen.
Liburuak argitaratzeari dagokionez, nazioartean ospea duten argitaletxe espezializatuek argitaratutako
jatorrizko ikerkuntza-liburuak bereziki balioetsiko dira.
IKASKUNTZA TEKNIKOAK
Ikaskuntza Teknikoen arloan, patenteak eta argitalpen zientifikoak balioetsiko dira.
Science Citation Index datu-basean jasotako argitalpen zientifikoak lehenetsiko dira balioestean. Bestelako
lanak ere kontuan har daitezke, haien arloan kalitate handiko argitalpenei badagozkie; hots, Science Citation
Index datu-basean, dagokien espezialitateko zerrendaren lehenengo herenean dauden aldizkariak. Horrez gain,
ingeniaritzako nazioarteko datu-baseetan jasotako aldizkarietan argitaratutako artikuluak ere balioetsiko dira
(adibidez, honako hauetan: TRIS Electronic Bibliography data, Internacional Development Abstracts, Inernational
Civil Engineering Abstracts, Environmental Abstracts, Applied Mechanical Reviews, Applied Science and
Technology Index), bai eta arkitekturako argitalpenen nazioarteko indizeetan agertzen direnak ere (adibidez,
hauetan: Arts and Humanities Citation Index, Avery Index to Architectural Periodicals). Bestalde, ikerkuntzaren
eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua ikerkuntzak izan duen
eraginaren adierazletzat hartuz, hain zuzen.
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Salbuespen gisa, atal honetan balioetsi daitezke ospe handiko nazioarteko kongresuen aktetan jasotako
lanak, kongresu horiek ospe handieneko Journal Citation Report aldizkarien pareko hedapen-bide diren zientziaarloetan, baldin eta hautaketa-irizpideek aldizkari horien antzeko zorroztasun-maila badute.
Ustiapenean dauden patenteak balioetsiko dira; ustiapena salerosketa-kontratuaren edo lizentziakontratuaren bidez frogatu beharko da. Patentearen hedapen-maila aintzat hartuko da (naziokoa, Europakoa edo
Patenteen Arloko Kooperazio Itunaren araberakoa); eta babes handiena duena balioetsiko da gehien. Horrez
gain, ekarpena ontzat emango da, patentea Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoak eman badu, aurretiko
azterketa-sistemaren bidez.
GIZARTE ZIENTZIAK ETA ZIENTZIA JURIDIKOAK
Gizarte Zientzien arloan, hainbat datu-basetan (Sciencie Citation Index, Social Sciences Citatino Index,
Econlit, IN-RECS, IN-RECJ, RESH) edo arlo horretan oro har onartutako beste datu-base batzuetan sartzen diren
ospe handiko aldizkarietan egindako argitalpen zientifikoak balioetsiko dira, batez ere. Dena den, horiez gain,
indexatu gabeko aldizkariak ere aintzat hartu ahal izango dira, Batzordeak beharrezko jotzen dituen kalitatebaldintzak betetzen dituztenak, ospe handia eta ikaskuntzan nahiz lan-munduan hedapen zabala dutenak, eta
LATINDEX edo DICE katalogoetan sartuta daudenak; horietan, kontuan hartu behar da zer irizpide mota eta
zenbat betetzen dituzten. Bestalde, ikerkuntzaren eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta
jasotako aipu-kopurua ikerkuntzak izan duen eraginaren adierazletzat hartuz, hain zuzen. Zuzenbide-arloetan ere,
kalitate-adierazgarriak egiaztatzen diren liburuak eta liburuko kapituluak hartuko dira kontuan (argitaletxearen
kanpo-ebaluazioa, argitalpen-inpaktua).
GIZA ZIENTZIAK
Giza Zientzien arloan, batez ere, kalitate-indizeak (argitaletxearen kanpo-ebaluazioa, argitalpen-inpaktua)
egiaztatzen diren liburuak eta nazioarteko aldizkarietan argitaratutako artikuluak balioetsiko dira; hau da, horiek
datu-base hauetan sartzea kalitatezko erreferentziatzat hartuko da: FRANCIS, International Bibliography of the
Social Sciences, Arts and Humanities Citation Index, Social Science Citation Index, CINDOC, Bibliography of the
History of Arts (RLG), Historical Abstracts, International Medieval Bibliography, Index Islamicus, RILMS Abstracts
of Music Literature, Philosopher’s Index, Répertoire Bibliographique, International Bibliography of Periodical
Literature in Humanities and Social Sciences (IBZ), Bibliographie Lingüistique/Linguistic Bibliography (BL), eta
Library and Information Science Abstracts. Datu-base horietan sartzen ez diren aldizkariei dagokienez, kalitateadierazletzat hartuko dira honako ezaugarri hauek: parekako kanpo-ebaluazioak izatea; nazioarteko batzorde
zientifiko bat izatea; erredakzio-batzordearen edo argitaletxearen bitartez aldizkariarekin lotura zuzenik ez duten
egileek idatzitako artikuluen ehuneko altu bat argitaratzea; maiztasuna eta hiru urtetik gorako antzinatasuna;
ikerkuntza-lanak soilik argitaratzea; dagokion espezialitatearekin lotura gehien duten katalogoetan eta
bibliografia-buletinetan aipatuta agertzea; eta lanak hizkuntza batean baino gehiagotan argitaratzea. Bestalde,
ikerkuntzaren eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua ikerkuntzak izan
duen eraginaren adierazletzat hartuz, hain zuzen.
Arte Ederren arloan, erakusketen antolakuntza eta erakusketen katalogoak balioetsiko dira.
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1.2.– Ikerkuntzako eta ezagutza zabaltzeko taldeko jarduerak: proiektuak, kontratuak, eta ikerkuntza-taldeak eta sareak (gehienez ere, 15 puntu)
Hauek balioetsiko dira:
– Lehiaketa-deialdietan lortutako ikerkuntza-proiektuak (deialdi-mota hartuko da kontuan: unibertsitatekoa,
erkidegokoa, naziokoa, nazioartekoa).
– Administrazio publikoarekin edo enpresekin egindako ikerkuntza-kontratuak (horiek zientziaren arloan zer
garrantzi duten eta horien zenbatekoa hartuko dira aintzat).
– Ikerkuntza-talde eta -sareetan izandako parte-hartze formalizatuak (kontuan izango da deialdi mota eta taldeak
edo sareak zientziaren arloan duen garrantzia).
Balioespenean kontuan hartuko da hautagaiaren parte-hartze mota: ikertzaile nagusia, proiektuen edo
azpiproiektuen koordinatzailea, ikertzailea, bekaduna…
1.3.– Kongresuak (gehienez ere, 5 puntu)
Kongresuetako hitzaldi gonbidatuak eta hitzaldi nagusiak balioetsiko dira, nazioartekoak, bereziki.
1.4.– Doktoretza-tesien zuzendaritza (gehienez ere, 25 puntu)
Tesiak balioesteko, tesien kalifikazioa, sari berezia lortu izana eta nazioarteko tesitzat hartu izana hartuko da
kontuan.
1.5.– Ikerkuntzako beste merezimendu batzuk (gehienez ere, 5 puntu)
– Euskal Unibertsitate Sistemaz kanpoko unibertsitateetan edo ikerkuntza-zentroetan irakasle bisitari egon
izana.
– Doktoratu ondoko bekak.
– Ikerkuntza-jardueragatiko sariak.
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2.– IRAKASKUNTZA-JARDUERA ETA LAN-ESPERIENTZIA (gehienez ere, 15 puntu)
2.1.– Unibertsitateko irakaskuntza-ibilbidea (gehienez ere, 15 puntu)
– Hirugarren zikloko edo graduondoko programak zuzendu edo horietan parte hartu izana (prestakuntza
berezituko ikastaroak, masterrak eta doktoretzak).
– Tesinak, Ikasketa Aurreratuen Diploma, karrera-amaierako proiektuak, gradu-amaierako lanak eta masterrak
zuzendu izana.
– Irakaskuntza berritzeko proiektuak eta Goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparrura egokitzeko
proiektuetan parte hartu izana.
– Ikasleen mugikortasun-programetan parte hartu izana.
– Irakaskuntzako argitalpenak.
– Euskaraz egin diren atal honetako irakaskuntza-jarduerek % 20 gehiago lortuko dute balioespenean.
– Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ez-ofizialetan egiten diren atal honetako irakaskuntza-jarduerek %
10 gehiago lortuko dute balioespenean.
2.2.– Lan-esperientzia (gehienez ere, 8 puntu)
– Arlo horrekin lotuta izandako lan-esperientzia, lizentzia fiskalaren edo lan-kontratuaren bidez egiaztatua.
Ebaluazio-batzordeak arlo horretako jarduera espezifikoa den aztertuko du, puntuazioan aintzat hartzeko.
– Ekintzailetza-jardueretako parte-hartzea.
3.– KUDEAKETA-JARDUERAK (gehienez ere, 5 puntu)
Unibertsitateetan pertsona bakarreko kudeaketa-karguak betetzea, unibertsitateetako erakunde-batzordeetako partehartzea, Administrazio publikoaren zerbitzuak eta ikerkuntza-proiektuen eta -jardueren kudeaketa balioetsiko dira.
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V. ERANSKINA, AZAROAREN 8KO 228/2011 DEKRETUARENA

DOKTORE IKERTZAILEEN KATEGORIAN KONTRATATUTAKO IKERTZAILEEN IRAKASKUNTZA- ETA IKERKUNTZAJARDUERA EBALUATZEKO IRIZPIDEAK
Egiaztapena lortzeko beharrezkoa da:
– Gutxienez, 85 puntu lortzea, eta, horrez gain, 2. atalean, 70 puntu eskuratzea.
– Ikerkuntza-jarduerako bi aldirekin pareka daitezkeen merezimenduak egiaztatzea; aldi horiek irakasleen ordainsariei
buruzko abuztuaren 28ko 1086/1989 Errege Dekretuan egindako zehaztapenen arabera nahiz horri egindako aldaketen
arabera aitortuko dira. Baldintza hori ez da nahikoa izango, baina bai ezinbestekoa aldeko egiaztapena lortzeko.
1.– IKASKETA- ETA IKERKUNTZA-PRESTAKUNTZA (gehienez ere, 10 puntu)
1.1.– Unibertsitateko ikasketa-prestakuntza (gehienez ere, 10 puntu)
– Doktoretza-tesia: sari berezia lortzea eta nazioarteko tesitzat hartzea soilik izango dira kontuan. Euskaraz
idatzitako eta aurkeztutako tesiak nazioarteko tesien maila berean balioetsiko dira, betiere gehienezko kalifikazioa
lortzen badute.
– Masterrak edo sei hilabetetik gorako graduondoko ikastaro espezifikoak.
– Unibertsitateko beste titulazio batzuk.
– Bere ezagutza-arloko irakasgai espezifiko ez diren hizkuntzak jakitea egiaztatu izana; horien artean sartuko
litzateke euskara jakitea. Egiaztatutako maila ere kontuan hartuko da.
1.2.– Bekak, kontratuak eta ikerkuntza-egonaldiak (gehienez ere, 10 puntu)
– Doktoratu aurreko eta doktoratu ondoko bekak eta kontratuak, ebaluazio-agentzia ezagunek ebaluatuak.
– Doktoratu aurretik eta doktoratu ondoren, Euskal Unibertsitate Sistemaz kanpoko unibertsitate-zentroetan
edo ikerkuntza-zentroetan egindako egonaldiak.
– Euskal Unibertsitate Sistemaz kanpoko unibertsitateetan edo ikerkuntza-zentroetan irakasle bisitari edo
ikertzaile gisa egindako egonaldiak.
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2.– IKERKUNTZA-JARDUERA ETA EZAGUTZA ZABALTZEA (gehienez ere, 85 puntu)
2.1.– Argitalpenak eta patenteak (gehienez, 65 puntu)
Ebaluazio-batzordeek argitalpen-moten sailkapen bat egingo dute, erantsitako irizpideak oinarri hartuta.
Sailkapen horretan, hainbat ezagutza-esparrutako kalitate handiko ekarpenak zein diren zehaztuko da.
ZIENTZIA ESPERIMENTALAK ETA OSASUN ZIENTZIAK
Zientzia Esperimentalen eta Osasun Zientzien arloan, Science Citation Index datu-basean jasotako
argitalpen zientifikoak balioetsiko dira, gehienbat. Bestelako lanak ere kontuan har daitezke, haien arloan kalitate
handiko argitalpenei badagozkie; hots, Science Citation Index datu-basean, dagokien espezialitateko zerrendaren
lehenengo herenean dauden aldizkariak. Bestalde, ikerkuntzaren eraginkortasun-maila kontuan izango da,
eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua ikerkuntzak izan duen eraginaren adierazletzat hartuz, hain zuzen.
Liburuak argitaratzeari dagokionez, nazioartean ospea duten argitaletxe espezializatuek argitaratutako
jatorrizko ikerkuntza-liburuak bereziki balioetsiko dira.
IKASKUNTZA TEKNIKOAK
Ikaskuntza Teknikoen arloan, patenteak eta argitalpen zientifikoak balioetsiko dira.
Science Citation Index datu-basean jasotako argitalpen zientifikoak lehenetsiko dira balioestean. Bestelako
lanak ere kontuan har daitezke, haien arloan kalitate handiko argitalpenei badagozkie; hots, Science Citation
Index datu-basean, dagokien espezialitateko zerrendaren lehenengo herenean dauden aldizkariak. Horrez gain,
ingeniaritzako nazioarteko datu-baseetan jasotako aldizkarietan argitaratutako artikuluak ere balioetsiko dira
(adibidez, honako hauetan: TRIS Electronic Bibliography data, Internacional Development Abstracts, Inernational
Civil Engineering Abstracts, Environmental Abstracts, Applied Mechanical Reviews, Applied Science and
Technology Index), bai eta arkitekturako argitalpenen nazioarteko indizeetan agertzen direnak ere (adibidez,
hauetan: Arts and Humanities Citation Index, Avery Index to Architectural Periodicals). Bestalde, ikerkuntzaren
eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua ikerkuntzak izan duen
eraginaren adierazletzat hartuz, hain zuzen.
Salbuespen gisa, atal honetan balioetsi daitezke ospe handiko nazioarteko kongresuen aktetan jasotako
lanak, kongresu horiek ospe handieneko Journal Citation Report aldizkarien pareko hedapen-bide diren zientziaarloetan, baldin eta hautaketa-irizpideek aldizkari horien antzeko zorroztasun-maila badute.
Ustiapenean dauden patenteak balioetsiko dira; ustiapena salerosketa-kontratuaren edo lizentziakontratuaren bidez frogatu beharko da. Patentearen hedapen-maila aintzat hartuko da (naziokoa, Europakoa edo
Patenteen Arloko Kooperazio Itunaren araberakoa); eta babes handiena duena balioetsiko da gehien. Horrez
gain, ekarpena ontzat emango da, patentea Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoak eman badu, aurretiko
azterketa-sistemaren bidez.
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GIZARTE ZIENTZIAK ETA ZIENTZIA JURIDIKOAK
Gizarte Zientzien arloan, hainbat datu-basetan (Sciencie Citation Index, Social Sciences Citatino Index,
Econlit, IN-RECS, IN-RECJ, RESH) edo arlo horretan oro har onartutako beste datu-base batzuetan sartzen diren
ospe handiko aldizkarietan egindako argitalpen zientifikoak balioetsiko dira, batez ere. Dena den, horiez gain,
indexatu gabeko aldizkariak ere aintzat hartu ahal izango dira, Batzordeak beharrezko jotzen dituen kalitatebaldintzak betetzen dituztenak, ospe handia eta ikaskuntzan nahiz lan-munduan hedapen zabala dutenak, eta
LATINDEX edo DICE katalogoetan sartuta daudenak; horietan, kontuan hartu behar da zer irizpide mota eta
zenbat betetzen dituzten. Bestalde, ikerkuntzaren eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta
jasotako aipu-kopurua ikerkuntzak izan duen eraginaren adierazletzat hartuz, hain zuzen. Zuzenbide-arloetan ere,
kalitate-adierazgarriak egiaztatzen diren liburuak eta liburuko kapituluak hartuko dira kontuan (argitaletxearen
kanpo-ebaluazioa, argitalpen-inpaktua).
GIZA ZIENTZIAK
Giza Zientzien arloan, batez ere, kalitate-indizeak (argitaletxearen kanpo-ebaluazioa, argitalpen-inpaktua)
egiaztatzen diren liburuak eta nazioarteko aldizkarietan argitaratutako artikuluak balioetsiko dira; hau da, haiek
honako datu-base hauetan sartzea kalitatezko erreferentziatzat hartuko da: FRANCIS, International Bibliography
of the Social Sciences, Arts and Humanities Citation Index, Social Science Citation Index, CINDOC, Bibliography
of the History of Arts (RLG), Historical Abstracts, International Medieval Bibliography, Index Islamicus, RILMS
Abstracts of Music Literature, Philosopher’s Index, Répertoire Bibliographique, International Bibliography of
Periodical Literature in Humanities and Social Sciences (IBZ), Bibliographie Lingüistique/Linguistic Bibliography
(BL), eta Library and Information Science Abstracts. Datu-base horietan sartzen ez diren aldizkariei dagokienez,
kalitate-adierazletzat hartuko dira honako ezaugarri hauek: parekako kanpo-ebaluazioak izatea; nazioarteko
batzorde zientifiko bat izatea; erredakzio-batzordearen edo argitaletxearen bitartez aldizkariarekin lotura zuzenik
ez duten egileek idatzitako artikuluen ehuneko altu bat argitaratzea; maiztasuna eta hiru urtetik gorako
antzinatasuna; ikerkuntza-lanak soilik argitaratzea; dagokion espezialitatearekin lotura gehien duten katalogoetan
eta bibliografia-buletinetan aipatuta agertzea; eta lanak hizkuntza batean baino gehiagotan argitaratzea. Bestalde,
ikerkuntzaren eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua ikerkuntzak izan
duen eraginaren adierazletzat hartuz, hain zuzen.
Arte Ederren arloan, erakusketen antolakuntza eta erakusketen katalogoak balioetsiko dira.
2.2.– Ikerkuntzako eta ezagutza zabaltzeko taldeko jarduerak: proiektuak, kontratuak, eta ikerkuntza-taldeak eta sareak (gehienez ere, 15 puntu)
Hauek balioetsiko dira:
- Lehiaketa-deialdietan lortutako ikerkuntza-proiektuak (deialdi-mota hartuko da kontuan: unibertsitatekoa,
erkidegokoa, naziokoa, nazioartekoa).
- Administrazio publikoarekin edo enpresekin egindako ikerkuntza-kontratuak (horiek zientziaren arloan zer
garrantzi duten eta horien zenbatekoa hartuko dira aintzat).
- Ikerkuntza-talde eta -sareetan izandako parte-hartze formalizatuak (kontuan izango da deialdi mota eta taldeak
edo sareak zientziaren arloan duen garrantzia).
Balioespenean kontuan hartuko da hautagaiaren parte-hartze mota: ikertzaile nagusia, proiektuen edo
azpiproiektuen koordinatzailea, ikertzailea, bekaduna…
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2.3.– Kongresuak (gehienez ere, 5 puntu)
Kongresuetako hitzaldi gonbidatuak, hitzaldi nagusiak, ahozko komunikazioak edo posterrak balioetsiko dira,
nazioartekoak, bereziki.
2.4.– Doktoretza-tesien zuzendaritza (gehienez ere, 20 puntu)
Tesiak balioesteko, tesien kalifikazioa, sari berezia lortu izana eta nazioarteko tesitzat hartu izana hartuko da
kontuan.
3.– IRAKASKUNTZA-JARDUERA ETA LAN-ESPERIENTZIA (gehienez ere, 10 puntu)
3.1.– Unibertsitateko irakaskuntza-jarduera (gehienez ere, 10 puntu)
– Unibertsitateko ikaskuntza-esperientzia, erakundearen aldeko balioespenarekin.
– Eskatzaileak bere irakaskuntza-jardueraren kalitateari buruz aurkeztutako ebaluazioak.
– Graduondoko unibertsitate-irakaskuntzan izandako esperientzia (prestakuntza-ikastaro espezializatuak,
masterrak eta doktoretzak).
– Tesinak, Ikasketa Aurreratuen Diploma, karrera-amaierako proiektuak, gradu-amaierako lanak eta masterrak
zuzendu izana.
– ISBNdun irakaskuntzako argitalpenak, ospe handiko argitaletxeetan argitaratuak.
– Irakaskuntza berritzeko proiektuak eta Goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparrura egokitzeko
proiektuetan parte hartu izana.
– Ikasleen mugikortasun-programetan parte hartu izana.
– Euskaraz egin diren atal honetako irakaskuntza-jarduerek % 20 gehiago lortuko dute balioespenean.
– Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ez-ofizialetan egiten diren atal honetako irakaskuntza-jarduerek %
10 gehiago lortuko dute balioespenean.
3.2.– Lan-esperientzia (gehienez ere, 5 puntu)
– Arlo horrekin lotuta izandako lan-esperientzia, lizentzia fiskalaren edo lan-kontratuaren bidez egiaztatua.
Ebaluazio-batzordeak arlo horretako jarduera espezifikoa den aztertuko du, puntuazioan aintzat hartzeko.
– Ekintzailetza-jardueretako parte-hartzea.
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4.– KUDEAKETA-JARDUERAK (gehienez ere, 5 puntu)
Unibertsitateetan pertsona bakarreko kudeaketa-karguak betetzea, unibertsitateetako erakunde-batzordeetako partehartzea, Administrazio publikoaren zerbitzuak eta ikerkuntza-proiektuen eta -jardueren kudeaketa balioetsiko dira.
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VI. ERANSKINA, AZAROAREN 8KO 228/2011 DEKRETUARENA

IRAKASLE LAGUNTZAILEAK KONTRATATZEKO ALDEKO TXOSTENA EGITEKO IRIZPIDEAK
Egiaztapena lortzeko, gutxienez, 55 puntu lortu behar dira guztira.
1.– IKASKETA-PRESTAKUNTZA (gehienez ere, 10 puntu)
– Ikasketa-espedientea.
– Masterrak edo sei hilabetetik gorako graduondoko ikastaro espezifikoak.
– Ikasketa Aurreratuen Diploma edo antzekoak.
– Doktoretzak.
– Unibertsitateko beste titulazio batzuk.
– Doktoratu aurreko bekak.
– Doktoratu aurretik edo ondoren, ospe handiko unibertsitate- edo ikerkuntza-zentroetan egindako egonaldiak.
– Bere ezagutza-arloko irakasgai espezifiko ez diren hizkuntzak jakitearen egiaztapena; horien artean sartuko
litzateke euskara jakitea. Egiaztatutako maila ere kontuan hartuko da.
2.– IRAKASKUNTZA-JARDUERA (gehienez ere, 40 puntu)
- Unibertsitateko ikaskuntza-esperientzia, erakundearen aldeko balioespenarekin.
- Eskatzaileak bere irakaskuntza-jardueraren kalitateari buruz aurkeztutako ebaluazioak.
- Graduondoko unibertsitate-irakaskuntzan izandako esperientzia (prestakuntza-ikastaro espezializatuak,
masterrak eta doktoretzak).
- Tesiak, tesinak, karrera-amaierako proiektuak, gradu-amaierako lanak eta masterrak, edo Ikasketa
Aurreratuen Diploma zuzendu izana.
- ISBNdun irakaskuntzako argitalpenak, ospe handiko argitaletxeetan argitaratuak.
- Irakaskuntza berritzeko proiektuak eta Goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparrura egokitzeko proiektuak
koordinatu edo horietan parte hartu izana.
- Unibertsitatez kanpoko irakaskuntza-jarduera.
- Euskaraz egin diren atal honetako irakaskuntza-jarduerek % 20 gehiago lortuko dute balioespenean.
- Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ez-ofizialetan egiten diren atal honetako irakaskuntza-jarduerek % 10
gehiago lortuko dute balioespenean.
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3.– LAN-JARDUERA, IKERKUNTZA-JARDUERA ETA EZAGUTZA ZABALTZEA (gehienez ere 55 puntu)
3.1.– Lan-esperientzia (gehienez ere, 30 puntu)
– Arlo horrekin lotuta izandako lan-esperientzia, lizentzia fiskalaren edo lan-kontratuaren bidez egiaztatua.
Ebaluazio-batzordeak arlo horretako jarduera espezifikoa den aztertuko du, puntuazioan aintzat hartzeko.
– Ekintzailetza-jardueretako parte-hartzea.
3.2.– Argitalpenak eta ikerkuntza zabaltzea (gehienez ere, 25 puntu)
Ebaluazio-batzordeek argitalpen-moten sailkapen bat egingo dute, erantsitako irizpideak oinarri hartuta.
Sailkapen horretan, hainbat ezagutza-esparrutako kalitate handiko ekarpenak zein diren zehaztuko da.
ZIENTZIA ESPERIMENTALAK ETA OSASUN ZIENTZIAK
Zientzia Esperimentalen eta Osasun Zientzien arloan, Science Citation Index datu-basean jasotako argitalpen
zientifikoak balioetsiko dira, gehienbat. Bestelako lanak ere kontuan har daitezke, haien arloan kalitate handiko
argitalpenei badagozkie; hots, Science Citation Index datu-basean, dagokien espezialitateko zerrendaren lehenengo
herenean dauden aldizkariak. Bestalde, ikerkuntzaren eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta
jasotako aipu-kopurua ikerkuntzak izan duen eraginaren adierazletzat hartuz, hain zuzen.
Liburuak argitaratzeari dagokionez, nazioartean ospea duten argitaletxe espezializatuek argitaratutako
jatorrizko ikerkuntza-liburuak bereziki balioetsiko dira.
IKASKUNTZA TEKNIKOAK
Ikaskuntza Teknikoen arloan, patenteak eta argitalpen zientifikoak balioetsiko dira.
Science Citation Index datu-basean jasotako argitalpen zientifikoak lehenetsiko dira balioestean. Bestelako
lanak ere kontuan har daitezke, haien arloan kalitate handiko argitalpenei badagozkie; hots, Science Citation Index
datu-basean, dagokien espezialitateko zerrendaren lehenengo herenean dauden aldizkariak. Horrez gain,
ingeniaritzako nazioarteko datu-baseetan jasotako aldizkarietan argitaratutako artikuluak ere balioetsiko dira
(adibidez, honako hauetan: TRIS Electronic Bibliography data, Internacional Development Abstracts, Inernational
Civil Engineering Abstracts, Environmental Abstracts, Applied Mechanical Reviews, Applied Science and Technology
Index), bai eta arkitekturako argitalpenen nazioarteko indizeetan agertzen direnak ere (adibidez, hauetan: Arts and
Humanities Citation Index, Avery Index to Architectural Periodicals). Bestalde, ikerkuntzaren eraginkortasun-maila
kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua ikerkuntzak izan duen eraginaren adierazletzat hartuz,
hain zuzen.
Salbuespen gisa, atal honetan balioetsi daitezke ospe handiko nazioarteko kongresuen aktetan jasotako lanak,
kongresu horiek ospe handieneko Journal Citation Report aldizkarien pareko hedapen-bide diren zientzia-arloetan,
baldin eta hautaketa-irizpideek aldizkari horien antzeko zorroztasun-maila badute.
Ustiapenean dauden patenteak balioetsiko dira; ustiapena salerosketa-kontratuaren edo lizentzia-kontratuaren
bidez frogatu beharko da. Patentearen hedapen-maila aintzat hartuko da (naziokoa, Europakoa edo Patenteen
Arloko Kooperazio Itunaren araberakoa); eta babes handiena duena balioetsiko da gehien. Horrez gain, ekarpena
ontzat emango da, patentea Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoak eman badu, aurretiko azterketa-sistemaren
bidez.
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GIZARTE ZIENTZIAK ETA ZIENTZIA JURIDIKOAK
Gizarte Zientzien arloan, hainbat datu-basetan (Sciencie Citation Index, Social Sciences Citatino Index, Econlit,
IN-RECS, IN-RECJ, RESH) edo arlo horretan oro har onartutako beste datu-base batzuetan sartzen diren ospe
handiko aldizkarietan egindako argitalpen zientifikoak balioetsiko dira, batez ere. Dena den, horiez gain, indexatu
gabeko aldizkariak ere aintzat hartu ahal izango dira, Batzordeak beharrezko jotzen dituen kalitate-baldintzak
betetzen dituztenak, ospe handia eta ikaskuntzan nahiz lan-munduan hedapen zabala dutenak, eta LATINDEX edo
DICE katalogoetan sartuta daudenak; horietan, kontuan hartu behar da zer irizpide mota eta zenbat betetzen
dituzten. Bestalde, ikerkuntzaren eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua
ikerkuntzak izan duen eraginaren adierazletzat hartuz, hain zuzen. Zuzenbide-arloetan ere, kalitate-adierazgarriak
egiaztatzen diren liburuak eta liburuko kapituluak hartuko dira kontuan (argitaletxearen kanpo-ebaluazioa, argitalpeninpaktua).
GIZA ZIENTZIAK
Giza Zientzien arloan, batez ere, kalitate-indizeak (argitaletxearen kanpo-ebaluazioa, argitalpen-inpaktua)
egiaztatzen diren liburuak eta nazioarteko aldizkarietan argitaratutako artikuluak balioetsiko dira; hau da, horiek datubase hauetan sartzea kalitatezko erreferentziatzat hartuko da: FRANCIS, International Bibliography of the Social
Sciences, Arts and Humanities Citation Index, Social Science Citation Index, CINDOC, Bibliography of the History of
Arts (RLG), Historical Abstracts, International Medieval Bibliography, Index Islamicus, RILMS Abstracts of Music
Literature, Philosopher’s Index, Répertoire Bibliographique, International Bibliography of Periodical Literature in
Humanities and Social Sciences (IBZ), Bibliographie Lingüistique/Linguistic Bibliography (BL), eta Library and
Information Science Abstracts. Datu-base horietan sartzen ez diren aldizkariei dagokienez, kalitate-adierazletzat
hartuko dira honako ezaugarri hauek: parekako kanpo-ebaluazioak izatea; nazioarteko batzorde zientifiko bat izatea;
erredakzio-batzordearen edo argitaletxearen bitartez aldizkariarekin lotura zuzenik ez duten egileek idatzitako
artikuluen ehuneko altu bat argitaratzea; maiztasuna eta hiru urtetik gorako antzinatasuna; ikerkuntza-lanak soilik
argitaratzea; dagokion espezialitatearekin lotura gehien duten katalogoetan eta bibliografia-buletinetan aipatuta
agertzea; eta lanak hizkuntza batean baino gehiagotan argitaratzea. Bestalde, ikerkuntzaren eraginkortasun-maila
kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua ikerkuntzak izan duen eraginaren adierazletzat hartuz,
hain zuzen.
Arte Ederren arloan, erakusketen antolakuntza eta erakusketen katalogoak balioetsiko dira.
3.3.– Ikerkuntzako eta ezagutza zabaltzeko taldeko jarduerak: proiektuak, kontratuak, eta ikerkuntza-taldeak eta sareak (gehienez ere, 10 puntu)
Hauek balioetsiko dira:
- Lehiaketa-deialdietan lortutako ikerkuntza-proiektuak (deialdi-mota hartuko da kontuan: unibertsitatekoa,
erkidegokoa, naziokoa, nazioartekoa).
- Administrazio publikoarekin edo enpresekin egindako ikerkuntza-kontratuak (horiek zientziaren arloan zer
garrantzi duten eta horien zenbatekoa hartuko dira aintzat).
- Ikerkuntza-talde eta -sareetan izandako parte-hartze formalizatuak (kontuan izango da deialdi mota eta
taldeak edo sareak zientziaren arloan duen garrantzia).
Balioespenean kontuan hartuko da hautagaiaren parte-hartze mota: ikertzaile nagusia, proiektuen edo
azpiproiektuen koordinatzailea, ikertzailea, bekaduna…
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3.4.– Kongresuak (gehienez ere, 5 puntu)
Kongresuetako hitzaldi gonbidatuak, hitzaldi nagusiak, ahozko komunikazioak edo posterrak balioetsiko dira,
nazioartekoak, bereziki.

4.– KUDEAKETA-JARDUERAK (gehienez ere, 5 puntu)
Unibertsitateetan pertsona bakarreko kudeaketa-karguak betetzea, unibertsitateetako erakunde-batzordeetako partehartzea eta Administrazio publikoaren zerbitzuak balioetsiko dira.
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VII. ERANSKINA, AZAROAREN 8KO 228/2011 DEKRETUARENA

DOKTORE-TITULUA DUTEN UNIBERTSITATE PRIBATUETAKO IRAKASLEEN IRAKASKUNTZA- ETA IKERKUNTZAJARDUERA EBALUATZEKO IRIZPIDEAK
Egiaztapena lortzeko, gutxienez, 60 puntu lortu behar dira; horrez gain, 2. atalean 25 puntu eskuratu behar dira, eta, 3.
atalean, 20 puntu.
1.– IKASKETA- ETA IKERKUNTZA-PRESTAKUNTZA (gehienez ere, 15 puntu)
1.1.– Unibertsitateko ikasketa-prestakuntza (gehienez ere, 10 puntu)
– Ikasketa-espedientea.
– Doktoretza-tesia: sari berezia lortzea eta nazioarteko tesitzat hartzea soilik izango dira kontuan. Euskaraz
idatzitako eta aurkeztutako tesiak nazioarteko tesien maila berean balioetsiko dira, betiere gehienezko kalifikazioa
lortzen badute.
– Masterrak edo sei hilabetetik gorako graduondoko ikastaro espezifikoak.
– Unibertsitateko beste titulazio batzuk.
– Bere ezagutza-arloko irakasgai espezifiko ez diren hizkuntzak jakitea egiaztatu izana; horien artean sartuko
litzateke euskara jakitea. Egiaztatutako maila ere kontuan hartuko da.
1.2.– Bekak, kontratuak eta ikerkuntza-egonaldiak (gehienez ere, 10 puntu)
- Doktoratu aurreko eta doktoratu ondoko bekak eta kontratuak, ebaluazio-agentzia ezagunek ebaluatuak.
- Doktoratu aurretik eta doktoratu ondoren, Euskal Unibertsitate Sistemaz kanpoko unibertsitate-zentroetan edo
ikerkuntza-zentroetan egindako egonaldiak.
- Euskal Unibertsitate Sistemaz kanpoko unibertsitateetan edo ikerkuntza-zentroetan irakasle bisitari edo
ikertzaile gisa egindako egonaldiak.

2.– IKERKUNTZA-JARDUERA ETA EZAGUTZA ZABALTZEA (gehienez ere, 60 puntu)
2.1.– Argitalpenak eta ikerkuntza zabaltzea (gehienez ere, 45 puntu)
Ebaluazio-batzordeek argitalpen-moten sailkapen bat egingo dute, erantsitako irizpideak oinarri hartuta. Sailkapen
horretan, hainbat ezagutza-esparrutako kalitate handiko ekarpenak zein diren zehaztuko da.
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ZIENTZIA ESPERIMENTALAK ETA OSASUN ZIENTZIAK
Zientzia Esperimentalen eta Osasun Zientzien arloan, Science Citation Index datu-basean jasotako argitalpen
zientifikoak balioetsiko dira, gehienbat. Bestelako lanak ere kontuan har daitezke, haien arloan kalitate handiko argitalpenei
badagozkie; hots, Science Citation Index datu-basean, dagokien espezialitateko zerrendaren lehenengo herenean dauden
aldizkariak. Bestalde, ikerkuntzaren eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua
ikerkuntzak izan duen eraginaren adierazletzat hartuz, hain zuzen.
Liburuak argitaratzeari dagokionez, nazioartean ospea duten argitaletxe espezializatuek argitaratutako jatorrizko
ikerkuntza-liburuak bereziki balioetsiko dira.
IKASKUNTZA TEKNIKOAK
Ikaskuntza teknikoen arloan, patenteak eta argitalpen zientifikoak balioetsiko dira.
Science Citation Index datu-basean jasotako argitalpen zientifikoak lehenetsiko dira balioestean. Bestelako lanak ere
kontuan har daitezke, haien arloan kalitate handiko argitalpenei badagozkie; hots, Science Citation Index datu-basean,
dagokien espezialitateko zerrendaren lehenengo herenean dauden aldizkariak. Horrez gain, ingeniaritzako nazioarteko datubaseetan jasotako aldizkarietan argitaratutako artikuluak ere balioetsiko dira (adibidez, honako hauetan: TRIS Electronic
Bibliography data, Internacional Development Abstracts, Inernational Civil Engineering Abstracts, Environmental Abstracts,
Applied Mechanical Reviews, Applied Science and Technology Index), bai eta arkitekturako argitalpenen nazioarteko
indizeetan agertzen direnak ere (adibidez, hauetan: Arts and Humanities Citation Index, Avery Index to Architectural
Periodicals). Bestalde, ikerkuntzaren eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua
ikerkuntzak izan duen eraginaren adierazletzat hartuz, hain zuzen.
Salbuespen gisa, atal honetan balioetsi daitezke ospe handiko nazioarteko kongresuen aktetan jasotako lanak,
kongresu horiek ospe handieneko Journal Citation Report aldizkarien pareko hedapen-bide diren zientzia-arloetan, baldin
eta hautaketa-irizpideek aldizkari horien antzeko zorroztasun-maila badute.
Ustiapenean dauden patenteak balioetsiko dira; ustiapena salerosketa-kontratuaren edo lizentzia-kontratuaren bidez
frogatu beharko da. Patentearen hedapen-maila aintzat hartuko da (naziokoa, Europakoa edo Patenteen Arloko Kooperazio
Itunaren araberakoa); eta babes handiena duena balioetsiko da gehien. Horrez gain, ekarpena ontzat emango da, patentea
Patenteen eta Marken Espainiako Bulegoak eman badu, aurretiko azterketa-sistemaren bidez.

GIZARTE ZIENTZIAK ETA ZIENTZIA JURIDIKOAK
Gizarte Zientzien arloan, hainbat datu-basetan (Sciencie Citation Index, Social Sciences Citatino Index, Econlit, INRECS, IN-RECJ, RESH) edo arlo horretan oro har onartutako beste datu-base batzuetan sartzen diren ospe handiko
aldizkarietan egindako argitalpen zientifikoak balioetsiko dira, batez ere. Dena den, horiez gain, indexatu gabeko aldizkariak
ere aintzat hartu ahal izango dira, Batzordeak beharrezko jotzen dituen kalitate-baldintzak betetzen dituztenak, ospe handia
eta ikaskuntzan nahiz lan-munduan hedapen zabala dutenak, eta LATINDEX edo DICE katalogoetan sartuta daudenak;
horietan, kontuan hartu behar da zer irizpide mota eta zenbat betetzen dituzten. Bestalde, ikerkuntzaren eraginkortasunmaila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua ikerkuntzak izan duen eraginaren adierazletzat hartuz,
hain zuzen. Zuzenbide-arloetan ere, kalitate-adierazgarriak egiaztatzen diren liburuak eta liburuko kapituluak hartuko dira
kontuan (argitaletxearen kanpo-ebaluazioa, argitalpen-inpaktua).
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GIZA ZIENTZIAK
Giza Zientzien arloan, batez ere, kalitate-indizeak (argitaletxearen kanpo-ebaluazioa, argitalpen-inpaktua) egiaztatzen
diren liburuak eta nazioarteko aldizkarietan argitaratutako artikuluak balioetsiko dira; hau da, horiek datu-base hauetan
sartzea kalitatezko erreferentziatzat hartuko da: FRANCIS, International Bibliography of the Social Sciences, Arts and
Humanities Citation Index, Social Science Citation Index, CINDOC, Bibliography of the History of Arts (RLG), Historical
Abstracts, International Medieval Bibliography, Index Islamicus, RILMS Abstracts of Music Literature, Philosopher’s Index,
Répertoire Bibliographique, International Bibliography of Periodical Literature in Humanities and Social Sciences (IBZ),
Bibliographie Lingüistique/Linguistic Bibliography (BL), eta Library and Information Science Abstracts. Datu-base horietan
sartzen ez diren aldizkariei dagokienez, kalitate-adierazletzat hartuko dira honako ezaugarri hauek: parekako kanpoebaluazioak izatea; nazioarteko batzorde zientifiko bat izatea; erredakzio-batzordearen edo argitaletxearen bitartez
aldizkariarekin lotura zuzenik ez duten egileek idatzitako artikuluen ehuneko altu bat argitaratzea; maiztasuna eta hiru urtetik
gorako antzinatasuna; ikerkuntza-lanak soilik argitaratzea; dagokion espezialitatearekin lotura gehien duten katalogoetan eta
bibliografia-buletinetan aipatuta agertzea; eta lanak hizkuntza batean baino gehiagotan argitaratzea. Bestalde, ikerkuntzaren
eraginkortasun-maila kontuan izango da, eragin-indizea eta jasotako aipu-kopurua ikerkuntzak izan duen eraginaren
adierazletzat hartuz, hain zuzen.
Arte Ederren arloan, erakusketen antolakuntza eta erakusketen katalogoak balioetsiko dira.

2.2.– Ikerkuntzako eta ezagutza zabaltzeko taldeko jarduerak: proiektuak, kontratuak, eta ikerkuntza-taldeak eta sareak (gehienez ere, 15 puntu)
Hauek balioetsiko dira:
- Lehiaketa-deialdietan lortutako ikerkuntza-proiektuak (deialdi-mota hartuko da kontuan: unibertsitatekoa,
erkidegokoa, naziokoa, nazioartekoa).
- Administrazio publikoarekin edo enpresekin egindako ikerkuntza-kontratuak (horiek zientziaren arloan zer
garrantzi duten eta horien zenbatekoa hartuko dira aintzat).
- Ikerkuntza-talde eta -sareetan izandako parte-hartze formalizatuak (kontuan izango da deialdi mota eta taldeak
edo sareak zientziaren arloan duen garrantzia).
Balioespenean kontuan hartuko da hautagaiaren parte-hartze mota: ikertzaile nagusia, proiektuen edo
azpiproiektuen koordinatzailea, ikertzailea, bekaduna…

2.3.– Kongresuak (gehienez ere, 5 puntu)
Kongresuetako hitzaldi gonbidatuak, hitzaldi nagusiak, ahozko komunikazioak edo posterrak balioetsiko dira,
nazioartekoak, bereziki.
2.4.– Doktoretza-tesien zuzendaritza (gehienez ere, 10 puntu)
Tesiak balioesteko, tesien kalifikazioa, sari berezia lortu izana eta nazioarteko tesitzat hartu izana hartuko da
kontuan.
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3.– IRAKASKUNTZA-JARDUERA ETA LAN-ESPERIENTZIA (gehienez ere, 30 puntu)
3.1.– Irakaskuntza-jarduera (gehienez ere, 30 puntu)
– Unibertsitateko ikaskuntza-esperientzia, erakundearen aldeko balioespenarekin.
– Eskatzaileak bere irakaskuntza-jardueraren kalitateari buruz aurkeztutako ebaluazioak.
– Graduondoko unibertsitate-irakaskuntzan izandako esperientzia (prestakuntza-ikastaro espezializatuak,
masterrak eta doktoretzak).
– Tesinak, Ikasketa Aurreratuen Diploma, karrera-amaierako proiektuak, gradu-amaierako lanak eta masterrak
zuzendu izana.
– ISBNdun irakaskuntzako argitalpenak, ospe handiko argitaletxeetan argitaratuak.
– Irakaskuntza berritzeko proiektuak eta Goi Mailako Hezkuntzaren Europako Esparrura egokitzeko proiektuak
koordinatu edo horietan parte hartu izana.
– Unibertsitatez kanpoko irakaskuntza-jarduera.
– Euskaraz egin diren atal honetako irakaskuntza-jarduerek % 20 gehiago lortuko dute balioespenean.
– Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ez-ofizialetan egiten diren atal honetako irakaskuntza-jarduerek %
10 gehiago lortuko dute balioespenean.
3.2.– Lan-esperientzia (gehienez ere, 15 puntu)
– Arlo horrekin lotuta izandako lan-esperientzia, lizentzia fiskalaren edo lan-kontratuaren bidez egiaztatua.
Ebaluazio-batzordeak arlo horretako jarduera espezifikoa den aztertuko du, puntuazioan aintzat hartzeko.
– Ekintzailetza-jardueretako parte-hartzea.

4.– KUDEAKETA-JARDUERAK (gehienez ere, 5 puntu)
Unibertsitateetan pertsona bakarreko kudeaketa-karguak betetzea, unibertsitateetako erakunde-batzordeetako partehartzea eta Administrazio publikoaren zerbitzuak balioetsiko dira.
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