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1.- NORK ARGITARATZEN DU DEIALDIA? 

 

UPV/EHUko Gizarte Kontseiluari dagokio deialdia onartzea eta argitaratzea, 

Unibertsitateko Gobernu Kontseiluaren proposamenez. 

 

 

2.- ZEIN DA UNIBASQ-EKO EGINKIZUNA OSAGARRIEN DEIALDIAN? 

 

Unibasq-ek Ebaluazio Protokoloa prestatzen du eta eskaeren ebaluazioak egiten ditu. 

Unibasq-ek ez du deialdia argitaratzen ezta osagarriak esleitzen ere. 

 

 

3.- NORK PRESTATZEN DITU PROTOKOLOA ETA EBALUAZIO 

IRIZPIDEAK? 

 

Unibasq-eko Aholku Batzordeak egiten du, bere Gobernu Kontseiluarekiko organo 

independentea dena. Unibasq-eko 13/2012 Legearen 9.artikuluan aipatzen denez, Aholku 

Batzordeak agentziaren jardueren kalitatea eta sinesgarritasuna bermatu behar du, eta bere 

eskumenen artean protokoloak eta ebaluazio irizpideak onartzea dago. 

 

Lehen aipatutako legearen arabera, Aholku Batzordea agentziaren Zuzendariak 

(Batzordearen Presidentea dena) eta esparru akademikoan edo ebaluazio eremuan ospe 

handiko hamar pertsonek osatzen dute. Batzorde honen gehiengoa ez da Euskal 

Unibertsitate Sistemakoa izan behar, gutxienez ikasle bat izan behar du eta gutxienez 

Batzordeko 3 pertsonek bere eginkizuna Espainiatik kanpo egin behar dute. 

 

 

4.- NOR AURKEZTU AHAL DA DEIALDIRA? 

 

UPV/EHUko irakasle eta ikertzaileak, bai funtzionarioak baita administrazio kontratua edo 

lan kontratua dutenak ere, baldin eta hurrengo egoeretan aurkitzen ez badira: 

 

-Aurreko deialdietan ebaluatuak izan direnak, azken ebaluaziotik bost urte igaro ez badira, 

C2 eta B1 mailetarako ebaluazioa eskatu nahi badute salbu. 

 

 



 

 

 

 

-Agentziarekin gobernu-organoetan edo organo zientifiko-teknikoetan lanean diharduten  

irakasleak. 

 

-Martxoaren 4ko 41/2008 Dekretuak kanpoan utzitakoak (41/2008 Dekretua, Universidad 

del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileen ordainsariei 

buruzkoa), hau da, irakasle emerituak, irakasle bisitariak, eta UPV/EHUko formakuntzan 

dauden ikertzaileak. 

 

Ikerbasqueko ikertzaileak ezin dira ebaluatu.  

 

 

5. - NOLA BETE BEHAR DUT ESKAERA? 

 

 Sortu den aplikazio informatikoaren bitartez. Bertan aipatzen diren pausuak jarraituz. 

Paperean aurkezten diren eskaerak ez dira ebaluatuko.  

 

 

6. - ESKAERAN SARTUTAKO MERITU GUZTIAK JUSTIFIKATU BEHAR 

DIRA? 

 

Bai, eskaeran sartutako meritu guztiak justifikatu behar dira, publikazioak izan ezik. 

Publikazioetan nahikoa izango da bere kokalekua topatzeko laguntzen duten datuak eta 

bere kalitate adierazleak (DOI, IBBN), nahikoa da aipatzearekin bere ISBN edo ISSN eta 

bere kalitate adierazleak. 

 

 

7.- NOLA JUSTIFIKATU BEHAR DITUT MERITUAK? 

 

Eskatzaileak aurkeztutako merituak 3 ataletan banatuko dira: Irakaskuntza, Ikerketa eta 

Jakintza zabaltzea eta Kudeaketa. Aplikaziora fitxategi BAKAR bat igo beharko da PDF 

formatuan atal bakoitzerako, non meritu guztiak justifikatuko diren. Hau da, fitxategi bat 

Irakaskuntzarako, beste bat Ikerketa eta Jakintza zabaltzerako eta beste bat Kudeaketarako. 

 

Merituak justifikatzen duten dokumentuen ordena aplikazio informatikoan 

adierazitakoa izan behar da. 

 



 

 

 

 

“A” mailako eskatzaileek, fitxategi gehigarri bai igo beharko dute, non A1 eta A2 tarteak 

lortzeko eskatzen diren ez ohiko merituak justifikatu behar dituen. 

 

Gainera, fitxategi gehigarri bat igo behar da, aurreko dokumentazioaren indize batekin, 

jarritako ordena adieraziz. 

 

 

8.-A MAILAKO TARTEAK ESKATU NAHI DITUT. ZER EGIN BEHAR DUT? 

 

Aplikazio informatikoan tarteak markatu, erantsi merituen ziurtagiriak, baita formatu 

askeko CV labur bat. CV honek Ebaluazio Batzordeen kideentzako lagungarria izango da 

eskatzailearen ibilbidea testuinguru batean kokatzeko. 

 

 

9.- NIRE MERITUAK OSAGARRIETAKO ETA UNIBASQ-EKO BESTE 

DEIALDIETARAKO SARTU DITUT. ZERGATIK SARTU BEHAR DITUT 

BERRIRO DATUAK? UNIBASQ-EK EZ AL DITU JADANIK DATU HAUEK? 

 

2015eko Osagarrien deialdia eta gero, aplikazio informatikoan sartutako merituak hurrengo 

deialdietara iraultzeko aukera dago.  

Hala ere, ez da posible beste deialdietako merituak iraultzea ez dagoelako harremanik 

ebaluatzen diren atalen artean. 

 

 

10.- ZEIN IRIZPIDEREKIN EBALUATUKO DA NIRE ESKAERA? 

 

UPV/EHUko Irakasle eta Ikertzaileen banakako ordainsari Osagarriak ebaluatu eta 

esleitzeko Protokoloan argitaratutako irizpideekin. Irizpideak Protokoloaren II. eranskinean 

daude.   

 

Irizpide hauek Ebaluazio Batzordeek garatu eta interpretatu ahal izango dituzte, ezagutza 

arlo bakoitzaren berezitasunak direla eta, baina beti irizpide orokorren mugen barne. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

11.- ZENBAT PUNTU LORTU AHAL DITUT GEHIENEZ FORMULA APLIKATU 

AURRETIK? 

 

Ebaluazio protokoloak 2 formula erabiltzen ditu azken puntuaketa kalkulatzeko; alde 

batetik, irakaslea aurretik ebaluatua izan bada, B formula aplikatuko zaio eta beste aldetik 

lehen aldiz ebaluatzen bada, A formula aplikatuko zaio. 

 

Garrantzitsua da esatea merituen ebaluaketa dela eta gehienez 140 puntu lor daitezkeela, 

baina 100 puntu baino ez direla kontuan izango, formula aplikatu aurretik, 

Protokoloaren II. eranskinean jasotzen den bezala. 

 

Formula aplikatu eta gero lortutako puntuaketa (100 baino altuagoa inoiz izango ez dena) 

Unibasq-ek bere ebaluazio txostenean erabiliko du tarteen esleipen proposamena egiteko. 

 

 

12.- NORK EGIAZTATZEN DITU EBALUAZIOA EGITEKO BEHARREZKO 

BETEKIZUN LEGALAK? 

 

Antzinatasuna, doktoregoaren betekizuna osagarrien tarte bakoitzerako eta eskaeraren  

alderdi legalak UPV/EHUk egiaztatzen ditu. Unibasq-ek bakarrik ebaluatuko ditu 

UPV/EHUren ustez era zuzenean aurkeztu diren eskaerak. 

 

 

13.- ARAZOAK DITUT APLIKAZIO INFORMATIKOAREN. NOREKIN JARRI 

BEHAR NAIZ HARREMANETAN? 

 

Deialdi honetan erabiltzen den aplikazio informatikoa UPV/EHU eta UNIBASQ-en artean 

kudeatzen da. 

 

Betekizun legal, formalekin, etab. harremana duten zalantzak UPV/EHUra zuzendu behar 

dira. Horretarako, bidali zalantzak: complementos.pdi@ehu.eus 

 

Ebaluazioa, merituekin, etab. harremana duten zalantzak UNIBASQ-era zuzendu behar 

dira. Horretarako bidali zalantzak: osagarriak@unibasq.org 
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14- ZEINTZUK DIRA A1 ETA A2RAKO BETE BEHARREKO BALDINTZAK? 

 

A1 eta A2 A mailako tarteak dira, bikaintasuna aintzat hartzeko tarteak. Hau dela eta, 

baldintza berezi batzuk dituzte. 

 

 

 

-A1 tartea lortzeko: 

 

Gutxienez 90 puntu lortzea, doktore-gradua eta C1 eta C2 tarteak lortu izana, eta 

UPV/EHUrekin edo beste unibertsitate edo ikerketa-zentro batzuekin 15 urteko lotura 

izatea eta II. eranskinean Irizpideen atalean jasotako A1 maila edo A2 maila lortzeko 

gutxienez aipaturiko irizpideen artetik merezimendu nabarmenen bat egiaztatzea.  

 

Merezimendu nabarmen hauetarako bizitza akademiko osoa kontuan hartuko da. 

 

-A2 tartea lortzeko: 

 

Gutxienez 90 puntu lortzea, doktore gradua eta C1 eta C2 tarteak lortu izana, eta 

UPV/EHUrekin edo beste unibertsitate edo ikerketa-zentro batzuekin 15 urteko lotura eta 

II eranskinean Irizpideen atalean A2 maila lortzeko aipaturiko irizpideen artetik gutxienez 

4 merezimendu nabarmen egiaztatzea. 

 

Merezimendu nabarmen hauetarako bizitza akademiko osoa kontuan hartuko da. 

 

Eskatzaileek baldintzak betez gero, Ebaluazio Batzordeek Bikaintasunaren Batzordeari A2 

mailarako pertsona hautagaien proposamena egingo diote. Bikaintasunaren Batzordeak 

ebaluazio batzorde desberdinen proposamenak aztertu ondoren, tarte hori nori eman 

erabakiko du. 

 

 

15-TASA BAT ORDAINDAINDU BEHAR DUT EBALUAZIOREN ESKAERA 

EGITEKO? NOLA JUSTIFIKATZEN DUT TASAREN ORDAINKETA? 

 

Bai, Euskal Erkidegoko Administrazioaren Tasa eta Prezio publikoei (1/2007 Dekretu 

Legislatiboa , 2/2017 Euskal Erkidegoko Aurrekontu Orokorren Legea dela eta aldatuta) 

buruzko Legea dela eta, 45,91 euroko tasa bat ezartzen da UNIBASQ-en alde, 2095 0611 



 

 

0091 1588 6475 IBAN kontu korrontean, ebaluazio eskubideen delakoa A, B edo 

Unibertsitate Eskolako doktore ez den irakasle titularrentzako osagarriak eskatzen 

dituztenentzako. Tasa ordaindua izan den egiaztagiria aurkeztu behar da, aplikazio 

informatikoan agertzen diren argibideak jarraituz. 

 

 

 

 

 

16- NOLA EZAGUTU DEZAKET AURREKO DEIALDIETAN LORTU? NON 

ESKATU DEZAKET KOPIA BAT? 

 

Deialdia 2015 urtea baino aurrekoa bada, UNIBASQ-i eskatu behar zaio. Email bat bidali 

behar da hurrengo helbide elektronikora: osagarriak@unibasq.org , eskaera eginez eta 

NANa eskaneatuta atxikituz. 

 

Deialdia 2015 urtekoa bada, puntuazioa aplikazio informatikoan agertzen da. Eskatzaileak 

bere NANa eta pasahitza erabiliz sartu ahal da aplikaziora. 

 

 

17- EZ NAGO ADOS LORTUTAKO PUNTUAKETAREKIN ETA HELEGITE BAT 

JARRI NAHI DUT. NOREN AURREAN AURKEZTU BEHAR DUT? 

 

Berraztertze helegitea jartzeko hilabete bateko epea dago ebaluazioaren emaitzaren 

jakinarazpena jasotzen den unetik. UPV/EHUko Gizarte Kontseiluaren aurrean aurkeztu 

behar da, Osagarrien deialdia onartzen eta ebazten duen organoa baita. 
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