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UPV/EHU-KO IRAKASLEEN ETA IKERTZAILEEN BANAKAKO ORDAINSARI OSAGARRIAK 

EBALUATU ETA ESLEITZEKO PROTOKOLOA 
 
 

I. ARRAZOIEN AURKEZPENA ETA LEGE ESPARRUA 
 
1. Unibertsitate Erreformarako abuztuaren 25eko 11/1983 Lege Organikoaren bidez, Unibertsitateetako 
irakasleentzat banako ordainsari osagarriak ezartzeko aukera arautzen zen. Arau horretan oinarrituta, Universidad 
del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatearen Gizarte Kontseiluak, Unibertsitatearen Gobernu Batzarrarekin 
batera, ordainsari-osagarri gehigarrien sistema bat finkatu zuen unibertsitateko irakasleentzat 1999. urtean. 
 
2. Unibertsitateei buruzko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 55. eta 69. artikuluen bidez, banako 
merezimenduekin loturiko ordainsari gehigarriak emateko aukera ezartzen da, Autonomia Erkidegoek finkatutako 
mugen barruan, Gizarte Kontseiluak egindako deialdian eta Unibertsitatearen Gobernu Kontseiluak aldez aurretik 
onartuta. 
 
3. Aurrerago, Euskal Unibertsitate Sistemaren otsailaren 25eko 3/2004 Legearen 34. artikuluan, Gobernuak 
irakasle eta ikertzaileentzat, funtzionario eta kontratatuentzat ordainsari gehigarriak ezarri ahal izango dituela 
xedatzen da, irakaskuntzari, ikerkuntzari eta kudeaketari dagokienez egoki irizten dituen irizpideen arabera, eta 
hizkuntzari dagozkion merezimenduak ere kontuan hartuko dira. Halaber, artikulu horren arabera, Eusko 
Jaurlaritzari dagokio, unibertsitate-arloan eskuduna den sailak proposatuta, ordainsari horien mugak ezartzea 
eraginkortasun eta efikazia irizpideen arabera, eta Gizarte Kontseiluari dagokio, unibertsitateko Gobernu 
Kontseiluak proposatuta, ordainsari horiek modu berezi eta indibidualean esleitzea erabakitzea, Unibasq - Euskal 
Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziak merezimenduak balioetsi ondoren. 
 
4. Lege-xedapen hori garatzeko, UPV/EHUko irakasle eta ikertzaileen ordainsari-osagarri gehigarriei buruzko 
urriaren 17ko 209/2006 Dekretua onartu zen; lege-esparrua finkatu zuena. 
 
5. Lau deialdi egin eta emaitzak aztertu ostean, eta 209/2006 Dekretuaren bigarren xedapen gehigarrian 
erabakitakoari jarraiki, berrikusi egin zen eta horren ondorioz 64/2011 Dekretua eman zen. 
 
6. 13/2012 Legean aurreikusitakoari jarraiki, Agentziaren eginkizunetako bat, bere funtzioen barruan ezarritakoaren 
arabera, irakaskuntzarekin, ikerketarekin, jakintza-zabaltzeare kin eta kudeaketarekin loturiko merezimenduak 
ebaluatzea da, UPV/EHUko irakasle eta ikertzaileentzat aurreikusitako ordainsari osagarriak esleitzeari begira. 
 
7. Eskumen hori baliatuz, eta Unibasq Agentziaren Estatutuen 17.3 b artikuluan ezarritakoaren arabera, Aholku 
Batzordeari dagokio Agentziak erabili beharreko ebaluazio-irizpideak eta protokoloak onartzea. 
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II. PROTOKOLO HONEN HELBURUA 
 
 
1. Unibasqek garatutako Irakasle eta ikertzaileen osagarriak ebaluatzeko Programa irakaskuntzako, ikerketako, 
jakintza t eta kudeaketako jarduera ebaluatzearekin loturik dago, UPV/EHUko irakasle eta ikertzaileei banako 
ordainsari-osagarriak emateari begira.  
 
2. Prozesu horretan, Unibertsitatearen Gobernu Kontseiluak proposatuta, UPV/EHUren Gizarte Kontseiluak irakasle 
eta ikertzaileei ordainsari-osagarriak modu berezi eta indibidualean esleitzea erabaki du, martxoaren 29ko 64/2011 
Dekretuaren bidez aldatutako urriaren 17ko 209/2006 Dekretuan finkatutakoari kasu eginez. 
 
3. Dekretu horretako 1. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, osagarriak esleitzeko Unibasqek interesdunaren 
merezimenduak balioetsi eta ebaluatu beharko ditu aldez aurretik.  
 
4. Ebaluazio-prozesua Unibasqen Kode Etikoaren araberakoa izango da; Agentziaren web-orrian 
(www.unibasq.org) argitaratuta dagoena. 
 
 
III. EBALUAZIO ORGANOAK 
 
1. Agentziak ebaluazio-batzordeen bitartez jasotako eskabideak ebaluatuko ditu; ebaluazio-batzordeetako kideek 
inpartzialtasunez jokatu beharko dute, gerta litezkeen interes-gatazken berri eman beharko dute eta hala badagokie 
ez dute prozesu osoan edo zati batean parte hartuko. 
 
2. Ebaluazio-batzordeetako kideek eta Agentziako langileek ebaluazio-prozesuan eskuratutako informazio guztia 
konfidentziala da.  
 
3. Ebaluazio Batzordeak 
 
a) Ebaluazio Batzordeak ebaluazio-prozesuaren koordinazio-organoak dira. Haien eginkizunak honako hauek dira: 
prozedura osoa planifikatzea, kontrolatzea eta aztertzea, eta egindako irizpen teknikoen araberako behin betiko 
txosten indibidualak ematea. 

 
b) Batzorde horietan, ebaluatutako irakasle eta ikertzaileen kategoria akademiko bereko edo handiagoko irakasle 
eta ikertzaileak egongo dira eta Agentziaren Estatutuei eta Agentziaren Ebaluatzaileak hautatzeko Kodeari jarraiki 
eratuko dira. Agentziako zuzendariak, ebaluazio-batzorde bakoitzeko kideen artean, batzordeburua eta idazkaria 
izendatuko ditu eta kide anitzeko organoetan kargu horiei dagozkien eginkizunak beteko dituzte.  

 
c) Ebaluazio-batzordeak eskatzaileen esparru zientifikoen arabera osatuko dira, baita, UPV/EHUko irakasleen 
banaketa kontuan izanik, aurreikusitako eskaera kopuruaren arabera ere. Horretarako, honako batzorde hauek 
osatuko dira: 

 Zientzia Esperimentalen Batzordea. 
 Zientzia Juridikoen eta Ekonomia Zientzien Batzordea. 
 Medikuntza eta Osasun Zientzien Batzordea. 

 Gizarte Zientzien Batzordea.  
 Irakaskuntza Teknikoen Batzordea. 
 Giza Zientzien Batzordea. 
 Bikaintasuna ebaluatzeko Batzordea; aurreko ebaluazio-batzordeetako batzordeburuekin osatuko 
da. 
 

 
d) Prozesu bakoitzaren egoera bereziak direla-eta, ebaluazio-batzordeen kopurua aldatu ahal izango da. 

 

http://www.unibasq.org/
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e) Ebaluazio-batzordeetan bost kidetik hamar kidera bitarte egongo dira, aurreikusitako eskaeren bolumenaren 
arabera. Salbuespen gisa, ebaluazio-batzordeak espezialisten aholkularitza espezifikoa eskatu ahal izango dio 
Agentziari, komeni denean. 
 
f) Batzordeetako kideen izendapena indarrean hasiko da Agentziako zuzendariak izendapen-ebazpena sinatzen 
duen egunetik aurrera. Batzordeen osaera Agentziaren web-orrian argitaratuko da; kide guztien curriculum vitaeak 
ere argitaratuko dira. 

 
 
IV. EBALUAZIO PROZESUAREN DESKRIBAPENA 
 
1. UPV/EHUren Gizarte Kontseiluak egindako deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzearekin 
batera hasiko da prozesua. Unibertsitatearen Gobernu Kontseiluak deialdiaren proposamena egingo dio 
UPV/EHUren Gizarte Kontseiluari, onar dezan. 

 
2. Deialdia urtekoa izango da eta parte hartzeko beharrezkoa den dokumentazioa, epea eta modua ezarriko ditu. 
 
3. 64/2011 Dekretuaren bidez aldatutako 209/2006 Dekretuan aurreikusitako ordainsari-osagarriak ebaluatzeko 
aukera izateko, interesdunak, eskaera egiteko unean UPV/EHUrekin lan-, estatutu- edo administrazio-lotura izan 
beharko du nahitaez eta jardunean egon beharko du. 
 
4. Unibertsitatetik kanpo egon diren eta beste unibertsitate edo ikerketa-zentro batzuetan lan akademikoa egin 
ondoren UPV/EHUn sartu diren pertsonek ebaluazioa eskatu ahal izango dute, 64/2011 Dekretuak aldatutako 
209/2006 Dekretuaren 5.6 artikuluan ezarritakoari jarraiki. 
 
5. Baloratzeko merezimenduak aurkeztea 

 
a) Merezimenduak egiaztatzeko dokumentazioa erantsiko zaio eskabideari, formatu digitalean. Eskabidean 
bildutako merezimenduen zerrendako orden berberari eutsi beharko dio arestian adierazitako dokumentazioak, eta 
ebaluatu beharreko atalekin bat etorriko diren fitxategi informatikoetan antolatuko da.  
b) Aipaturiko merezimenduek derrigorrean etorri beharko dute bat egiaztagiriekin; horrela ez bada, merezimendua 
ez da ebaluazioan kontuan hartuko. 
c) Egiaztatutako merezimenduak baino ez dira balioetsiko. 
d) Ebaluazio-eskaerak Euskal Autonomia Erkidegoko edozein hizkuntza ofizialetan aurkeztu ahal izango dira. 
 
6. Eskaerak lekualdatzea 
 

UPV/EHUk eskaerak Unibasqera igorriko ditu.  
 
7. Eskaerak ebaluatzea  
 
a) Prozesuaren koordinazio-organoak izaki, ebaluazio-batzordeek ebaluazio-prozesuaren plangintza orokorra 
egingo dute deialdi bakoitzaren hasieran. Plangintza horretan, batzorde bakoitzak ebaluazio-lana egiteko duen 
epea adieraziko da, deialdian finkatutako gehieneko epearen barruan hel dakion ebaluazioaren ebazpena 
interesdunari. 
 
b) Oro har, aurkeztutako eskaerak dagozkion ebaluazio-batzordeari atxikiko zaizkio, jakintza-arloaren eta 
eskatzaileak adierazitako esparruaren arabera. Nolanahi ere, eskatzaileak adierazitakoa ez den esparru bati eta, 
horren ondorioz, beste Batzorde bati atxiki ahal izango zaio eskaera, alegatutako merezimenduak esparru zientifiko 
horri hobeto egokitzen zaizkiola ikusten bada eta betiere interesdunari aldez aurretik kontsulta eginda. 
 
c) Agentziako administrazio-zerbitzuek ebaluatzaile bakoitzaren esku jarriko dituzte, behar bezala antolatuta eta 
sailkatuta, ebaluatu beharreko eskaerak, baita horien laburpen-zerrenda bat ere. Batzorde bakoitzeko kideek 
banaka eta euren kabuz ebaluatuko dituzte espedienteak aldez aurretik ezarritako egutegiaren epeak errespetatuz.  
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d) Oro har, eskaera bakoitza Batzordeko bi kidek ebaluatuko dute. Horretarako, banakako azterketa eta ebaluazioa 
egin ondoren, Batzorde bakoitzeko batzordeburuak kide guztien saioa egiteko eguna eta ordua ezarriko ditu, saio 
horretan espedienteen ebaluazio bateratua egiteko. Bilera horren ondoren ebaluatu beharreko eskaera 
bakoitzarentzat txosten bakarra egingo da eta Ebaluazio Batzordeko batzordeburuak eta idazkariak sinatuko du. 
Idazkariak akta idatziko du eta ebaluazioaren gorabehera guztiak bildu beharko ditu, baita batzordeak emandako 
txosten guzti-guztiak ere. Batzordeen txostenetan iritzi teknikoa jasoko da, ebaluazioaren laburpenarekin, atalez 
atal. 
 
e) Ebaluatzaile edo batzorde batek salbuespenezko kasuren bat ikusten badu —prozesua arautzen duen araudian 
sartzen ez dena—, ebaluazio-eskaera Agentziaren Zuzendaritzara igorriko du Aholku Batzordeak azter dezan eta 
ebaluazio horri buruz erabakiren bat har dezan. 
 
f) Dagokion batzordeak ebaluazioa eta txostena egin ostean, Agentziaren Zuzendaritzara igorriko dira; txostena 
loteslea izango da txostenean jasotako iritzi teknikoari dagokionez. 
 

8. Osagarrien esleipena 
 

a) Eskabideak banan-banan ebaluatuko dira; era berean, iritzi teknikoaren arrazoiak adierazi beharko dira eta 
puntuazioa jaso beharko da, eta baita ebaluatutako tarte bakoitza positiboa edo negatiboa ote den zehaztu ere. 

 
b) Agentziaren zuzendariak UPV/EHUren Gizarte Kontseiluari bidaliko dio ebaluazioaren emaitza. 

 
c) UPV/EHUren Gizarte Kontseiluak, Agentziaren txosten teknikoa aztertu ostean, erabaki bat hartuko du eta 

horren bidez deialdi bakoitzean eskatutako ebaluazioa ebatziko du; interesdun bakoitzari jakinarazi beharko dio 
ebazpena.  

 
9. Ezohiko kasuak  
 
a) 209/2006 Dekretuaren bitartez araututako lehen ebaluazio-deialdiaren ondoren ordainsaria murriztu zitzaien 
pertsonek (UPV/EHUko Gizarte Kontseiluak jasotako ordainsarian izandako murrizketa), bizitza aktibo osoaren 
ebaluazio berri batera aurkezteko aukera izango dute. Ebaluazio horretan kontuan hartuko lirateke 209/2006 
Dekretua indarrean hasi aurretiko ebaluazioak. 
 
b) Agentziaren zuzendariak UPV/EHUren Gizarte Kontseiluari bidaliko dio ebaluazioaren emaitza. 
 
c) UPV/EHUren Gizarte Kontseiluak, Agentziaren txosten teknikoa aztertu ostean, erabaki bat hartuko du eta 
horren bidez deialdi bakoitzean eskatutako ebaluazioa ebatziko du; interesdun bakoitzari jakinarazi beharko dio 
ebazpena. 

 
 
10. Errekurtsoak eskaeren ebazpenei  
 

Gizarte Kontseiluak hartutako Erabakiek administrazio-bidea agortzen dute eta horien aurka Berraztertzeko 
Errekurtsoak jar daitezke, aukeran, interesdunari jakinarazi zitzaionetik kontatzen hasita hilabeteko epean; hala 
badagokio, Administrazioarekiko Auzi Errekurtsoa ere jar daiteke dagokion organo jurisdikzionalean, osagarria 
emateko edo ukatzeko Erabakia jakinarazi denetik kontatzen hasita bi hilabeteko epean. UPV/EHUren Gizarte 
Kontseiluaren ustez Unibasqen iritzi teknikoa beharrezkoa baldin bada errekurtsoa ebazteko, dagokion 
Ebaluazio Batzordeak espediente osoa berraztertuko du eta honako hauek aztertuko ditu: errekurtsogilearen 
alegazioak, lehen ebaluazioaren txostena eta Agentziak espedienteari buruz duen dokumentazio guztia. Horiek 
guztiak aintzat hartuta, txostena egingo du. Agentziaren zuzendariak, batzordearen txostena aztertutakoan, 
emaitza Gizarte Kontseiluari bidaliko dio interesdunari ebazpenarekin batera jakinaraz diezaion, hilabeteko 
epean errekurtsoa jarri zuenetik kontatzen hasita. 
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V. EBALUAZIO IRIZPIDEAK LANTZEA 
 
1. Ebaluazio-irizpide orokorrak eta horietan sar daitezkeen aldaketak, Unibasqeko Aholku Batzordeak landuko ditu, 
eta Agentziaren zuzendariak argitaratuko ditu. 
 
2. Jakintza-esparru bakoitzaren berezitasunak kontuan hartuta interpretatu ahal izango dituzte irizpide horiek 
ebaluazio-batzordeek, betiere irizpide orokorretan ezarritako mugak gainditu gabe. 
 
3. Agentziaren funtzionamenduan bete beharreko gardentasun-printzipioei jarraiki, honako hauek argitara emango 
dira, ahalik eta gehien: ebaluazio-irizpideak, horien kuantifikazio orokorra eta ebaluazio-irizpide horiek aplikatzeko 
orientabideak eta printzipioak. Horretarako, Agentziaren web-orriaren bitartez (www.unibasq.org) jakinaraziko dira.  
 
 
VI. PUNTUAZIOA ZENBATZEA 
 
1. Ebaluazio positiboa jaso ahal izateko, eskatzaileak tarte edo maila bakoitzerako finkatutako betekizunak 
dokumentu bidez egiaztatu beharko ditu eta atal bakoitzean lortutako balioen batuketaren ondorioz ateratako 
puntuazioak tarte edo osagarri mota bakoitzean nahitaezkoa den gutxieneko puntuazioaren berdina edo handiagoa 
izan beharko du. 
 
2. Puntuazioa honako formula hauen arabera lortuko da:  
 

a) Lehenengo ebaluazioei dagokienez. 
 

P
F

= 0,72P
P
 

 
 

b) Bigarren ebaluaketei edo hortik aurrera egingo direnei dagokienez. Ebaluazio berriaren ondorengo azken 
puntuazioari dagokionez, aurreko ebaluazioan lorturiko puntuazioaren eta ebaluazio berrian lorturikoaren 
arteko ponderazio gisa lortuko da:  
 

PF = 0,72PA +0,43PN
 

 
 

Betiere,  
PP=lehen ebaluazioan lortutako puntuazioa guztira, dokumentu honetan garatutako irizpideei jarraiki. 
PA=aurreko ebaluazioan lortutako azken puntuazioa. 
PN=ebaluazio berrian lortutako puntuazioa, dokumentu honetan garatutako irizpideei jarraiki. 
PF=ebaluazioaren ondorengo azken puntuazioa; nolanahi ere, ezin izango du 100 puntutik gorakoa izan.  

 
 
Formula horren helburua kalitate-hobekuntzaren iraunkortasuna aitortzea da, karrera akademiko osoan zehar, hain 
zuzen ere. 
 

 

http://www.unibasq.org/

