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eta Tituluen Erregistroa
SIIU Sistema Integrado de Información Universitaria - Unibertsitateko
Informazioa Sistema Integratua

Informe de Autoevaluación 2013 _ UNIBASQ

5

TAULAK
1. taula.
Autoebaluazio Txosten hau lantzeko burututako prozesua................................ 8
2. taula.
Euskal Unibertsitate Sistemaren osaera......................................................... 10
3. taula.
Ikasketa ofizialen programal euskal unibertsitateetan (2013-2014)................. 12
4. taula.
Ikasleen kopurua euskal uniberstitateetan. Goi-mailako Hezkuntzaren
Europako Esparrura egokitutako ikasketa ofizialen programetan
soilik (2011-2012)............................................................................................. 12
5. taula.
Unibertsitate-irakasle eta ikertzaileen kopurua euskal unibertsitateetan.
(2011-2012)...................................................................................................... 13
6. taula.
Unibasq eraginpean hartzen duen lege-esparrua............................................ 15
7. taula.
Unibasq-en urteko aurrekontua (eurotan)....................................................... 24
8. taula.
Unibasq-en ebaluazio-programen eta 1. zatiko Europako Irizpide eta
Jarraibideen arteko erlazioa............................................................................ 28
9. taula.
2008. urtea baino lehen ebaluatutako tituluak................................................ 47
10. taula.
Ikasketa-programetarako proposamen berrien ebaluazioa............................. 47
11. taula.
2013. urtean jarraipena egin zaien ikasketa-programen kopurua.................... 48
12. taula.
EHUko berezko tituluen ebaluazioa................................................................ 49
13. taula.
AUDIT programaren abiaraztea....................................................................... 49
14. taula.
Agentziako langileen bilakaera........................................................................ 53
15. taula.
Ebaluatzaileen parte-hartzea 2013an............................................................... 54

IRUDIAK
1. irudia.
Euskal Autonomia Erkidegoaren kokapena Europan.......................................... 9
2. irudia.
Ikasketa-programa ofizialen antolamendua Espainian..................................... 11
3. irudia.
Unibasq-en antolamendu-egitura..................................................................... 24
4. irudia.
Unibasq-en langileen banaketa lanpostuaren eta adinaren arabera (2013)...... 53
5. irudia.
Unibasq-en egoitzaren mapa........................................................................... 55

6

Informe de Autoevaluación 2013 _ UNIBASQ

Informe de Autoevaluación 2013 _ UNIBASQ

7

S

1.
Sarrera: Kanpoebaluazioaren
xedea

Unibasq-ek burutako autoebaluazioaren prozesua eta emaitzak aurkezten ditu txosten
honek ENQAko1 (Goi-mailako Hezkuntzaren Kalitatearen Bermerako Europako
Elkartea) kide gisa onartua izatea lortzeko.
2009. urteaz geroztik, helburu hori lortzeko prestatzen ari da Agentzia, eta horretarako
aldatu egin ditu, beharrezkoa zenean, bere antolamendu-prozedura eta prozedura
operatiboak, legerian beharrezkoak diren aldaketak sustatzeaz gain. Izan ere,
Unibasq-en sorrera eta erakundearen estatutuak arautzeaz arduratzen den Euskal
Lege berria Agentzia ENQAren kide bihurtzea ahalbidetzeko helburu espezifikoarekin
onartu zen, eta lege horrek, halaber, funtsezkotzat ezartzen du helburu hori, Agentziak
epe laburrean lortu beharrekoa.

1
Unibasq da agentziaren
egungo izena. Testuan
zehar aurreko izena –
Uniqual– ere aipatuko
dugu, testua izen hori
aipatzen zen garaiei
buruz ari denean (2011.
urtera arte).

Prozesu horrek gogoeta sakona eragin du Goi-mailako Hezkuntzaren Kalitatea
Bermatzeko Europako Irizpide eta Jarraibideen betetzearen inguruan, Agentziaren
antolamenduan eta eragiketetan hobekuntzak sartzeko aukera bultzatzeaz gain.
Hori gorabehera, uste dugu autoebaluazio-prozesu honen bidez hasiera ematen
diogula ebaluazioko eta etengabeko hobekuntzako prozesu bati, datozen urteetan
egingo ditugun jardueretarako gida-lanak beteko dituen prozesu baterako. Ebaluazio
Batzordeak emandako gomendioak oso zorrotz hartu beharko dira kontuan Unibasqen hobekuntza handiagoa bultzatzeko.

A
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2.
Autoebaluazio-txostena
egiteko erabilitako
metodologia

3.
EAEko Goi-mailako
Hezkuntza Sistemaren
aurkezpena

Unibasq-ek burututako prestakuntza-prozesuan orain arte emandako azken pausoa
dugu Autoebaluazio Txostenaren dokumentua, ENQAko kide izatea lortzeko
landutakoa. 1. taulak laburbiltzen ditu txosten hau egiteko emandako pausoak.
PROZESUA

AZALPENA

Aldaketa-premiaren
kontzientzia

Hainbat urte martxan eman ondoren, interesdunek onartu zituzten Goi-mailako Hezkuntzako Euskal Erakundeek lortuko zituzten 2010. urtea
onurak ENQAra afiliatuz gero, eta aukera hori proposatu zioten
baino lehen
Zuzendaritza Organoari.

Lantaldeko partehartzaileen eta
haietako bakoitzaren
eginkizunen
definizioa

Zuzendaritza Organoak hasiera eman zion prozesuari. ENQAra
afiliatzeko proposamen formal bat egiteko prozesua burutzea
2010. urteko
proposatu zuen Agentziaren zuzendariak, eta lan horretan Uniiraila
basq-eko langileek, Aholku Batzordeak eta Gobernu Kontseiluak
ere parte hartu zuten. Horrela sortu zen ENQA lantaldea.

Estatutu berriak
argitaratzea

Aurreko etaparen ondorioz, estatutu berriak argitaratu ziren,
Agentziari ahalbidetuz Europako Irizpide eta Jarraibideetan
zehaztutako irizpideak betetzea.

ENQA lantaldeak bere lehen Autoebaluazio Txostena prestatu
Lehen autoebaluaziozuen eta zegokion Autoebaluazio Txostenaren Zirriborroa landu
ariketa lantzea
zuen.

3.1 Deskribapena

ALDIA

Espainiako autonomia-erkidegoetako bat dugu Euskal Autonomia Erkidegoa, hiru
probintziak osatzen dute eta Espainiaren iparrean dago. Hizkuntza- eta kulturanortasun nabaria eta sendoa du, eta gaur egun 2.180.000 biztanle inguru ditu 7,234
km2-ko eremuan, eta, horrenbestez, km2-ko 301 biztanleko dentsitatea du.

2011. urteko
urtarrila

BIZKAIA

GIPUZKOA

2011. urteko
martxoa

Barne-prozesuen
hobekuntza eta
zenbait kanpoerakunderi kontsulta
egitea

Modu
Aldez aurreko lanekin jarraitu genuen, orain Lehen Autoebaluazio
jarraituan
Txostenaren emaitzarekin eta 2011. urteko Agentziaren
2011. urteko
Estatutuekin indartuta. Era berean, ENQAra afiliatutako beste
martxoaz
agentzia batzuekin jarri ginen harremanetan.
geroztik

Nahitaezko zenbait
antolamendualdaketa sartzea

Eskatutako aldaketa instituzionalak Unibasq-i buruzko Eusko
Jaurlaritzaren Legera gaineratu ziren azkenik, Agentziaren
egitura berria eta interesdunenekin zuen erlazioa ezarrita. Lege
berri horren helburu nagusia ENQAren baldintzak betearaztea
zen, Agentziaren independentziari eta kalitateari zegokionez.

ARABA
1. irudia.
Euskal Autonomia
Erkidegoaren kokapena
Europan.

2012. urteko
uztaila

Bigarren
autoebaluazio-ariketa Bigarren autoebaluazioari eman zitzaion hasiera.
lantzea

2012. urteko
iraila

Proposamena
ENQAra afiliatzeko eskaera formala.
aurkezteko prozesua

2012. urteko
abendua

Autoebaluazio
Txostena lantzea

Bigarren Autoebaluazio Txostena igortzea eta Aholku Batzordean 2013. urteko
eta Gobernu Kontseiluan aurkeztea.
iraila

Autoebaluazio
Txostenari buruzko
oharpenak

Unibasq-eko organo eta langileenak eta interesdunenak
(ikasleak, unibertsitateak eta Eusko Jaurlaritza).

Espainiako autonomia-erkidegoen artean per capita errenta handienetakoa du Euskal
Autonomia Erkidegoak, bere tradizioei, ekintzailetza nabarmenari, kalitatezko lanbideheziketari eta batez ere ETEn sare sendo batean oinarritutako oso dibertsifikatutako
ekonomiari esker.
Horregatik guztiagatik, euskal gizartearen premiekin oso ondo uztartuta dago
Euskal Hezkuntza Sistema, tokian toki errotu baita haren egitura, lurraldearen
industria-premiei behar bezala erantzuteko. Euskal Hezkuntza Sistemaren ezaugarri
nagusietako bat, ikastegiek ikasleekiko duten hurbiltasunaz gain, ikasleek beren
ikasketak euskaraz zein gaztelaniaz egin ditzaketela da, eta sistemak gaur egun
ingelesez eta beste hizkuntza batzuetan egindako ikasketak ere eskaintzen ditu.

2013. urteko
urria

Berrikusitako AutoeAutoebaluazio Txostena, barne- eta kanpo-oharpenak jaso
baluazio Txostenaren
ondoren.
azken bertsioa

2013. urteko
urria

Autoebaluazio Txostenaren aurkezpena

2013. urteko
azaroa

Autoebaluazio Txostena ENQAri formalki aurkeztea.
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1. Taula.
-

Autoebaluazio
Txosten hau lantzeko
burututako prozesua.

Hezkuntza-kalitate handiko tradizio baten gainean eraikita dago Euskal Unibertsitate
Sistema. Hasiera-hasieratik begiratuta, hiru unibertsitate izan ditugu Euskadin:
Oñatiko Unibertsitatea (1540-1902), Gasteizko Literatura Unibertsitatea (1869-1873)
eta Universidad Vasca/Euzko Irakastola Nagusia (1936-1937). Bestalde, egungo hiru
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euskal unibertsitateak ere ez dira erakunde berriak, hasiera-hasieran Goi-mailako
Hezkuntzako beste Erakunde batzuetan bilduta aurkitzen baititugu. Horrela, egungo
euskal unibertsitate eskolen artean, EHUren Bilboko Itsasketa Eskola da zaharrena,
1739. urtean sortu baitzen, garai hartan Euskal Herrian itsasketako ofizialak prestatzeko
zegoen premiari erantzuteko hasierako helburuarekin. Era berean, 1818an sortu zen
Bilboko Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola, garai hartako Bilboko merkatarien
seme-alabei behar bezalako hezkuntza eskaintzeko.

IKASKETA PROGRAMA ETA TITULAZIOAK
2007. urtean Espainiako unibertsitate-sistemak Goi-mailako Hezkuntzaren Europako
Esparruaren (GHEE) ezaugarri erkideak bereganatzeko trantsizioa egin behar izan
zuenetik, etengabeko eraldaketa-prozesuan murgilduta egon da unibertsitateikasketen egitura Espainian:
--

lizentziatura zen sistema zaharreko maila handieneko gradua, 4 edo 5 urteko
iraupen ofiziala zuen lehen gradu luze bat (lizentziatura betetzeko batezbestekoa
1 edo 2 urte gehiago zen, dena den); zenbait alorretan bazen goi-mailako
titulazio bat iraupen zertxobait txikiagoarekin (zehazki, 3 urtekoa, nahiz eta
batez besteko iraupena 4-5 urte izan), “gradu tekniko” bat ematen zuena
zegokion alorrean, lizentziaturaren bidera aldatzeko aukera oso mugatuekin; ez
zegoen bereizitako masterrik Espainian. Tesi bat prestatzea eta defendatzea
izaten zen, batez ere, doktorego-programen funtsa;

--

Goi-mailako Hezkuntzaren Europako Esparruarekin uztartzen zen sistema
berrian, herrialde guztietan erkideak diren hiru ziklo eskaintzen dituzte orain
Espainiako unibertsitateek: Graduak (ingelesez, Bachelor Degree), Masterrak
(Master Degree) eta Doktoregoak.

Laburbilduta, Euskal Herriko goi-mailako hezkuntzaren jatorria beti egon zen oso
ondo uztartuta euskal gizarteak aldi bakoitzean zituen premiekin.
UNIBERTSITATEAK
Goi-mailako hiru erakundek osatzen dute Euskal Unibertsitate Sistema, eta bakoitzak
zenbait campus ditu, eta betiere bere egoitza nagusia euskal lurraldean du. Gainera,
titulartasun mota desberdina du hiru euskal unibertsitateetako bakoitzak:

•

Euskal Herriko Unibertsitatea - EHU da Euskadiko unibertsitate publiko
bakarra, unibertsitateko “sistema” gisa funtzionatzen du eta hiru campus
dauzka Euskadiko hiru probintzietan: Bizkaia, Gipuzkoa eta Araba.

•

Deustuko Unibertsitatea irabazi-asmorik gabeko Goi-mailako Hezkuntzako
Erakunde bat da, Jesusen Elkartearena (jesuitak). Bi campus ditu Euskadin,
bata Bilbon eta bestea Donostian, eta Madrilen egoitza bat ere badu (Deusto
Business School).

•

Mondragon Unibertsitatea irabazi-asmorik gabeko Goi-mailako Hezkuntzako
Erakunde bat da jabetza kooperatiboko erakunde gisa eratutakoa eta
1997an sortutakoa lehendik bazeuden zenbait hezkuntza- eta prestakuntzainstituturen bat-egiteari esker.

UNIBERTSITATEA

LEHEN IKASTEGIA
SORTU ZEN URTEA

FUNDAZIOURTEA

MOTA

Euskal Herriko Unibertsitatea

1739

1980

Publikoa

Deustuko Univertsitatea

1881

1886

Pribatua, irabaziasmorik gabe,
eliza

1997

Pribatua, irabaziasmorik gabe,
kooperatiba

Mondragon Unibertsitatea

1943

Titulartasunen eta azpiko filosofien aniztasun horrek nortasun bakana ematen dio
Euskal Unibertsitate Sistemari, euskal gizartean eta ekonomian betetzen duten
zereginarekin sendo konprometitutako 3 erakunderen arteko lankidetza- eta lehianahaste batean oinarrituta. Euskadiren unibertsitate-sistema dibertsifikatuak
aspalditik du ospe ona Espainia osoan, irakaskuntzari zein ikerketari dagokionez. Izan
ere, 2013. urteko Eurostaten Eskualde Urtekarian, “hirugarren mailako ikasketak
bukatu dituzten 25-64 urteko pertsonei” buruzko datuek2 argi erakusten digute
Euskadi batezbesteko handienak dituen Europako eskualdeetako bat dela, zehazki,
% 46,6 baitu, eta Espainiak eta Europak (EU28), aldiz, % 32,3 eta % 27,6 dute
hurrenez hurren.
Iraupen laburreko lanbide-heziketako erakundeak kenduta, Espainiako goi-mailako
hezkuntzak unibertsitateak baino ez ditu biltzen, Espainian ez baitago Politekniko edo
Fachhochschule motako Goi-mailako Hezkuntzako Erakunderik.
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240 ECTS

60-120 ECTS
LANMERKATUA

GRADUA
2. irudia.
Ikasketa-programen
antolamendua
Espainian

MASTERRA
DOKTOREGOA

Etengabeko eraldaketa-prozesu horren ondorioz, ikasketa desberdinen bi programa
mota eskaintzen dizkiete ikasleei Espainiako unibertsitateek:
2. taula.
-

Euskal Unibertsitate
Sistemaren osaera

2
-

http://ec.europa.eu/
eurostat/product?
mode=view&code=
educ_regind

--

Programa “ofizialak” deitutakoak, hau da, aurreko egiaztapena edo ziurtapena
atzean utzi eta eskaintzen diren autonomia-erkidegoan “baimen” formala jaso
dutenak; egiaztatutako programen erregistro nazionalean biltzen dira programa
horiek eta “Espainia osoan” administrazio-balioa duten tituluak ematen dituzte;
unibertsitate-programa gehienak kategoria horretakoak dira. Garrantzitsua da
kontuan izatea egiaztapen-prozedura berria ez zela aldi berean sartu programamaila guztietan: doktorego-programen egiaztapena hastear baino ez dago, eta
oraindik bada programa “zaharren” kopuru handi bat Goi-mailako Hezkuntzaren
Europako Esparruaren graduei dagokien hiru mailako egiturari egokitu ez
zaiona, eta, horrenbestez, oraindik ere aurreko legeriaren arabera arautzen
dira; urte gutxiren buruan laster amaitu beharreko programak dira, Goi-mailako
Hezkuntzaren Europako Esparruari dagokion egiturarekin uztartzen diren batzuk
haien ordez jarrita eta ziurtapen-prozesua atzean utzita;

--

Unibertsitateak berak emandako diploma edo ziurtagiria dakarten programak,
eta, horrenbestez, “berezko tituluak” deitzen direnak (betiere Goi-mailako
Hezkuntzaren erantzukizunaren pean, eta ez estatuarenean); zenbaitetan,
hartzaileak tokian tokikoak izaten dira nabarmenki, eta beste batzuetan, aldiz,
estatu osoan edo nazioartean dute prestigioa irabazia; Master mailako tituluak
izaten dira, batez ere.

12
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Euskal Unibertsitate Sisteman eskaintzen diren programek alor akademiko, maila
eta programa mota guztiak biltzen dituzte. 3. taulan konpara dezakegu Euskadiko
3 unibertsitateek beren ikasleei eskaintzen dizkieten ikasketa-programei buruzko
informazioa, programa horiek egiaztapen-prozesua gaindituta dutelarik.

IKASKETA-PROGRAMEN
KOPURUA
EHU

GRADUA

MASTERRA

DOKTOREGOA

GUZTIZKOA

69

106

81

Deustuko Unibertsitatea

19

31

10

60

Mondragon Unibertsitatea

15

13

3

31

104

140

84

347

GUZTIZKOA

256

3. taula.
Ikasketa ofizialen
programak euskal
unibertsitateetan
(2013-2014). Iturria:
unibertsitateen datu
ofizialak

IKASLEAK
2011-2012 ikasturtean 59.000 ikasle inguru matrikulatu ziren euskal unibertsitateetan
(haien artean 33.523 ikasle ikasketa ofizialen programetan); unibertsitateko ikasleen
% 79,4k unibertsitate publikoan eman zuen izena, hau da, EHUn.
Batez ere demografikoak diren arrazoiak direla-eta, Espainiako unibertsitate-sistemak
jaitsiera nabarmena izan du matrikulazio-kopuruan. Euskadin ere nabaritu da jaitsiera
hori, 4.000 ikasleren beherakada izan baita 2004/2005 ikasturteaz geroztik.
4. taulak informazio zehatzagoa biltzen du ikasketa-plan “ofizialen” modalitatean
euskal unibertsitateetan matrikulatutako ikasleen kopuruari buruz .

UNIBERTSITATEA
EHU

GRADUA

MASTERRA

DOKTOREGOA

GUZTIZKOA

18.569

2.341

2.741

23.651

Deustuko Unibertsitatea

4.852

1.058

548

6.458

Mondragon Unibertsitatea

2.748

478

98

3.324

26.169

3.877

3.387

33.523

GUZTIZKOA

LANGILE AKADEMIKOAK
Espainiako langile akademiko gehienak funtzionarioak dira, lanaldi osoan lan egiten
duten irakasleak/ikertzaileak.
Unibertsitateek lanean dituzte, halaber, lanaldi osoko edo partzialeko lan-erregimenean
aritzen diren unibertsitate-irakasleak. Horrelako langileak aldez aurretik ebaluatu eta
egiaztatu behar ditu ANECAk (Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Estatuko Agentzia)
edo dagokion eskualde-agentziak; Euskadiri gagozkiola, Unibasq-en zereginen artean
dago irakasle ez-numerarioak ebaluatzea eta egiaztatzea.
Euskadiko unibertsitate-sisteman, 2011-2012 ikasturtean, 5.373 irakasle eta ikertzaile
izan ziren, eta haietatik % 82k EHUn lan egiten zuen. Unibertsitate bakoitzeko
irakasle eta ikertzaileen datu orokorrak biltzen ditu 5. taulak.
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4. taula.
Ikasleen kopurua euskal
uniberstitateetan. Goimailako Hezkuntzaren
Europako Esparrura
egokitutako ikasketa
ofizialen programetan
soilik (2011-2012).
Iturria: unibertsitateen
datu ofizialak

5. taula.
Unibertsitate-irakasle
eta ikertzaileen
kopurua euskal
unibertsitateetan.
(2011-2012). Iturria:
unibertsitateen datu
ofizialak.

UNIBERTSITATEA

GUZTIZKOA

EHU

4418

Deustuko Unibertsitatea

633

Mondragon Unibertsitatea

322

GUZTIZKOA

5373

14
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3.2 Lege-esparrua
Espainiako unibertsitate-politika arautzen duen lege-esparruak 1978ko Espainiako
Konstituzioan du bere jatorria; hori horrela, estatu espainolari dagokio Konstituzioaren
27. artikulua —unibertsitateen autonomia onesten duena– betetzeko oinarrizko
erregulazioa ezartzea.

DAGOKION ALDIZKARI OFIZIALEAN
ARGITARATU ZEN
DATA

ARAUA

HELBURUA

2001-12-24ko BOE

6/2001 Lege
Organikoa

Espainian unibertsitate-hezkuntzaren oinarrizko
baldintzak ezartzen dituen legea.

2004-03-12ko EHAA

2001eko abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoak (LOU) –2007ko apirilaren
12ko 4/2007 Lege Organikoak (LOMLOU) aldatutakoak– estatu osorako oinarrizko
arauak ezartzen ditu, eta unibertsitateei, estatuko gobernuaren eta autonomiaerkidegoetako gobernuei dagozkien ahalmen eta eskumenak xedatzen ditu.

2006-07-10eko EHAA
2006-10-31ko EHAA
2007-04-13ko BOE

Euskal Herriaren Autonomia Estatutuarekin batera (1979), legeriak xedatzen du
unibertsitate-politikak autonomia-erkidego bakoitzaren eskumena direla, eta,
horrenbestez, autonomia-erkidegoek dute ikasketa-programak sortu, aldatu eta
ebazteko ardura.
Euskadiko unibertsitate-sistemaren kasuan, 2004ko otsailaren 25eko 3/2004 Legearen
bidez finkatu zen sistemaren ahalmenen garapena. Lege horretan definitzen denez,
Euskadin egoitza duten unibertsitateen multzoa da euskal unibertsitate-sistema,
eta haren helburuak eta azpiko printzipioak zehazten dira; era berean, lurraldeko
unibertsitate-jardueraz arduratzen da, irakasle-lana zein ikertzaile-lana biltzen duen
jardueraz; 3/2004 Legean definitzen denez, ikasleen kidegoa, irakasle eta ikertzaileak
eta administrazio eta zerbitzuetako langileak biltzen dituen multzoa da unibertsitatekomunitatea. Bestalde, unibertsitate publikoen zuzendaritza- eta ordezkaritzaorganoak, unibertsitateen araubide juridikoa eta zuzendaritza akademiko eta
korporatiboa eta unibertsitate-kalitatearen bermea aipatzen dira, alderdi ekonomiko
jakin batzuk eta unibertsitate publikoa finantzatzeko sistema arautzen dira, eta Euskal
Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia sortzen da.
Ondorengo taulak Unibasq-en sorrera, bilakaera eta funtzionamendua eraginpean
hartzen dituzten dekretu eta legeak erakusten dizkigu:

6. taula.
Unibasq eraginpean
hartzen duen legeesparrua.

Euskal Unibertsitate Euskal Unibertsitate Sistema definitu eta EusSistemari buruzko
kal Unibertsitate-sistemaren Kalitatea Ebaluatu
3/2004 Legea
eta Egiaztatzeko Agentzia sortzen duena.
Uniqualen hasierako estatutuak onartzen di138/2006 Dekretua
tuen dekretua.
EHUko irakasle eta ikertzaileen gehigarrizko or209/2006 Dekretua
dainsari osagarriei buruzko Dekretua
4/2007 Lege
Unibertsitateei buruzko 6/2001 Lege Organikoa
Organikoa
aldatzen duen legea.

2007-10-30eko BOE

1393/2007 Errege
Dekretua

Unibertsitateko irakaskuntza ofizialen ordenamendua ezartzen duen Errege Dekretua.

2007-11-23ko EHAA

192/2007 Dekretua

Langile akademikoak ebaluatu eta egiaztatzeko
erabili beharreko prozedura arautzen duen dekretua.

2008-03-17ko EHAA

41/2008 Dekretua

Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta
ikertzaileen ordainsariei buruzko dekretua

2008-03-18ko EHAA

40/2008 Dekretua

Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta
ikertzaileen araubideari buruzko dekretua

2010-07-03ko BOE

861/2010 Errege
Dekretua

Unibertsitate-irakaskuntza ofizialen antolamendua ezartzen duen 1393/2007 Errege Dekretua
aldatzen duen Errege Dekretua.

2008-08-11ko EHAA

149/2008 Dekretua

Langile akademikoak ebaluatu eta egiaztatzeko
erabili beharreko irizpideak onartzen dituen
dekretua.

2009-01-29ko EHAA

11/2009 Dekretua

Ikasketa Programak ezartzeari eta kentzeari buruzko
dekretua. Uniqualen aldez aurreko txostenerako irizpideak biltzen dituen eranskina, edozein titulu berri
hasteko beharrezkoa.

2011-01-21eko EHAA

349/2010 Dekretua

Agentziaren estatutuak berrikustea, haren izena
Unibasq izango delarik.

2001-01-24ko EHAA

350/2010 Dekretua

Unibasq-ek langile akademikoen ebaluazio eta
egiaztapena lortzeko prozesua arautzen da eta
aurreko 192/2007 Dekretua aldatzen da.

2011-02-10eko BOE

99/2011 Errege
Dekretua

Doktorego-ikaskuntza ofizialak arautzen dituen
Errege Dekretua.

2011-04-14ko EHAA

64/2011 Dekretua

EHUko irakasle eta ikertzaileen gehigarrizko
ordainsari osagarriei buruzko 209/2006 Dekretua
aldatzen duen dekretua.

2011-11-21eko EHAA

228/2011 Dekretua

Irakasle eta ikertzaileak ebaluatzeko irizpide
berriak onartzen dira.

2012-07-04ko EHAA

13/2012 Legea

Eusko Jaurlaritzaren lege berria, Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziari buruzkoa.
Agentziaren araubidea, antolamendua eta jarduerak ezartzea izan zen legearen xede bakarra.

2012-10-31ko EHAA

205/2012 Dekretua

Graduko, Masterreko eta Doktoregoko unibertsitate-tituluen egiaztapena berritzeko prozedura eta epeak ezartzen dituen dekretua.

2013-05-09ko EHAA

204/2013 Dekretua

Unibasq-en estatutu berriak onartzen dira
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Goi-mailako hezkuntzaren kalitatea bermatzeko Espainiako agentziek egin beharreko
eginkizunez gain, agentzia horiek ezartzen dituzten lege-arauen arabera, 2006. urtean
erabaki zen agentzia horien arteko lankidetza-sare bat sortzea, REACU Unibertsitate
Kalitatearen Agentzien Espainiako Sarea deitutakoa. Agentzia parte-hartzaileek beren
esperientzia, proposamen eta ideiak trukatzen dituzte sare horretan, guztiontzat
(bakoitzari dagokion lurraldean) eskainiko dituzten ebaluazio-eskemak diseinatzeko
eta bere erabiltzaileen zerbitzura bakoitzak burutzen duen jarduera hobetzeko.
REACUren kide aktiboa izan da Unibasq, sarea 2006. urtean martxan jarri zenetik.
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P

4.
Unibasq-en
aurkezpena
4.1 Zeregina eta eginkizunak

Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia zuzenbide pribatuko
erakunde publiko bat da (administrazio- eta finantza-malgutasun handiagoa ematen
dio horrek), unibertsitateen arloan eskuduna den Eusko Jaurlaritzaren sailari atxikia.
Kalitatearen sustapenaren bidez Euskal Unibertsitate Sistema hobetzen laguntzea
da Unibasq-en zeregina, betiere goi-mailako hezkuntzan inplikatutako interes-talde
guztien mesedetan, Agentziaren Plan Estrategikoan adierazten denez, Agentziaren
beraren webgunean argitaratutakoan.
Euskal Unibertsitate Sistema ebaluatu, egiaztatu eta ziurtatzea du helburua,
Espainiako eta nazioarteko Irizpideren arabera. Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko
ebaluazio, egiaztapen eta ziurtapenak ere egin ditzake, atzerriko erakundeekin aldez
aurretik hitzartutako erabakien bidez.
Horretarako, honelako jarduerak egiten ditu Unibasq-ek:
Euskal Unibertsitate Sistemaren kalitatea hobetzeko lagungarri direnak,
ikaskuntza edo irakaskuntzari, ikerketari eta kudeaketari dagokienez;
Informazioa eta irizpideak ematea administrazio publikoei eta unibertsitateei
erabakiak hartzeko prozesuetan;
Gizarteari informazioa eskaintzea Euskal Unibertsitate Sistemaren lanari eta
emaitzei buruz.
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4.2 Bilakaera
“Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentzia”
izenarekin sortu zen Agentzia (Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko 3/2004
Legearen 79. artikulua). 2005eko apirilaren 4an eratu zuen bere Gobernu Batzordea,
eta 2006ko ekainaren 1ean onartu zituen Agentziaren estatutuak, eta 2006ko
ekainaren 10ean argitaratu ziren. 2009. urtean, Agentziaren ekimenez, aldaketaprozesu bati eman zitzaion hasiera, estatutuak eta jardunak Goi-mailako Hezkuntzaren
Kalitatearen Kanpo Bermerako Europako Irizpide eta Jarraibideetara egokitzeko.
Prozesu zabal horren emaitza 2011ko otsailean gauzatu zen, Agentziaren eta haren
estatutuen aldaketarekin, Unibasq izena hartu zuelarik.
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4.3 Jarduerak
Bere estatutuen arabera, honako jarduera hauetaz arduratzen da Unibasq:
a)

c)

•

Agentziak erakunde gisa duen zeregina indartzea, hezkuntza-arloko agintariei
aholkuak emanez kalitatea bermatzeko zenbait gairi buruz goi-mailako
hezkuntzan;

•

Agentziaren izen-aldaketa babestea, esleitu zaion zereginarekin benetako
konpromisoa duela frogatzeko, zeregin hori irakasle eta ikasketa-planen
egiaztapenetik eta ziurtapenetik haratago doala erakutsita;

•

Erantzukizuneko prozedurak eranstea;

•

Agentziaren jardun-esparrua zabaltzea Goi-mailako Hezkuntzaren Europako
Esparruaren eta Ikerketaren Europako Esparruaren sorreraren testuinguruan;

•

Argiago definitzea Agentziaren zeregina eta eginkizunak, eta, ildo horretan,
Euskal Unibertsitate Sistemaren barruan duten zeregina bermatzea;

•

Agentziaren organoen osaera aldatzea Euskal Unibertsitate Sistema kanpoko
mundura gehiago zabaltzea lortzeko, tokian toki (Agentziaren organoetan
ikasleek izango duten parte-hartzeari esker; xehetasun gehiago nahi izanez
gero, ikus 4.4 idatz-zatia) zein globalki (bereziki Goi-mailako Hezkuntzaren
Europako Esparruaren testuinguruan).

Europako kalitate-esparruan irakaskuntzak ziurtatzea;

d) Irakasleak eta ikertzaileak ebaluatzea eta ziurtapenak ematea;
e) Irakasleen eta ikertzaileen banakako ikerketa-merezimenduak ebaluatzea
ordainsari osagarriak esleitzeko eta dagozkien ziurtapenak emateko legez
ezarritako eskumenen arabera, eta Eusko Jaurlaritzak ikerketa-jarduerarako
ezarritako xedeak bete diren aztertzea;
f)

Ikerketa-jarduerak ebaluatzea;

g) Azterlanak egitea ebaluazio-, egiaztapen- eta ziurtapen-eredua hobetze eta
berritze aldera;
h) Ebaluazioa sustatzea eta kalitate-irizpideak Europako eta nazioarteko
esparruan erkatzea sustatzea;

Lege berriaren ekarpen nagusiak honako hauek dira:
Unibasq-en
ebaluazio-jarduerak
bere
zuzendaritza-egituratik
erabat
bereizita daudela ziurtatzea, bere independentziari buruzko irizpidea beteta.
Unibertsitateetako eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariak biltzen dituen Gobernu
Kontseilua arduratzen da Agentzia zuzentzeaz eta Agentziaren helburuak
ezartzeaz, eta Aholku Batzordea, aldiz, zuzendaria buru duela, ebaluatzeko
eta erabaki estrategikoak ezartzeko jardueren plangintza eta antolamenduaz
arduratzen da;

Unibertsitate-irakaskuntza ebaluatzea;

b) Erakundeak ebaluatzea eta ziurtapena ematea;

Dena den, Europarekin bateragarritasuna bilatze horrek agerian ikusi zuen lege berri
batek soilik sar zitzakeela beharrezko aldaketa guztiak eta Agentziaren araubidea
bermatu organo beregain eta profesional gisa, eta jauzi handi hori 2012an egin
ahal izan zen Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren Euskal
Legea hartzeari esker (2012ko ekainaren 28ko 13/2012 Legea, 2012ko uztailaren 4an
argitaratutakoa). Lege berriaren babespean, estatutu berriak garatu zituen Agentziak,
eta Eusko Jaurlaritzak 2013ko maiatzean onartu zituen.

•
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i)

Euskal unibertsitate-sistemaren kalitateari buruzko gaietan aholku ematea
haren eginkizunen esparruan;

j)

Unibertsitateen alorrean eskumena duen Eusko Jaurlaritzaren sailak
zehaztuko dizkion helburuekin eta jarduera-esparruarekin lotutako beste
edozein jarduera.

Era berean, Unibasq-ek, betiere Goi-mailako Hezkuntzaren Europako Esparruaren
testuinguruan, Goi-mailako Hezkuntzako Erakundeen ebaluazio-, egiaztapen- eta
ziurtapen-jarduerak egin ahalko ditu Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo, beste
agentzia, unibertsitate edo hezkuntza-agintariekin aldez aurretik sinatutako akordioen
bidez. Era berean, beste jarduera eta agentzia batzuen ebaluazio-lanetan parte
hartu ahalko du Agentziak zientzia, teknologia eta berrikuntzako euskal sistemaren
barruan, eta, eginkizun horiek bete ahalko ditu, halaber, betiere Europako Ikerketa
Esparruaren testuinguruan, Euskal Autonomia Erkidegotik kanpo, beste agentzia,
unibertsitate edo hezkuntza-agintariekin aldez aurretik sinatutako akordioen
bidez. Azkenik, lankidetza, kolaborazioa eta ebaluazio-, egiaztapen- eta ziurtapenprozeduren onespena bideratuko duten harremanak ere ezarri ahalko ditu Agentziak,
eta informazioa ere trukatu ahalko du goi-mailako hezkuntzak kalitatea, egiaztapena
eta ziurtapena ebaluatzeaz arduratzen diren eskualdeko, estatu osoko eta nazioarteko
beste agentziekin.
Orain arte Unibasq-ek hasitako ebaluazio jarduerak bi motatan bereiz daitezke
nagusiki: Agentziak berak garatutako jarduerak, eta kalitatea bermatzeko Espainiako
beste agentzia batzuekin batera garatutako jarduerak.
A) UNIBASQ AGENTZIAK BERAK GARATUTAKO JARDUERAK
Ikasketa-programen eta erakundeen ebaluazioa:
•

Goi-mailako Hezkuntzaren Europako Esparruaren tituluen egituraren arabera
garatutako euskal unibertsitateen ikasketa-programa berri guztien aldez
aurreko ebaluazioa (“baimena” deitutakoa); Eusko Jaurlaritzak programa
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“ofizial” berri bat onartu baino lehen, beharrezkoa da Unibasq-en ebaluazio
positiboa izatea, eta tokian tokiko baldintza horretaz gain, bada estatu osorako
beste baldintza bat, eta haren arabera aldez aurreko ebaluazio positibo bat lortu
behar da nahitaez (“egiaztapena” deitutakoa) edozein programa berri “ofizial”
bihur dadin, adibidez, Espainia osoan baliagarria izateko eta Unibertsitate,
Ikastegi eta Tituluen Erregistroan (RUCT) sartzeko;
•

Euskal Unibertsitate Sistemaren edozein ikasketa-programa “ofizialen”
martxaren jarraipena. Ikasketa-programak RUCT erregistroan sartutakoan,
eta martxan jarritakoan, baliozkotutako ikasketa-planean ezarritako proiektua
betetzen dutela gainbegiratuko du Unibasq-ek;

•

Ikasketa ofizialen programa gisa duten aintzatespena “berritzeko” programak
ondoren ebaluatu eta egiaztatzea; pauso hori berregiaztapen baten baliokidea
da, hasierako egiaztapenari “ziurtapen” esaten bazaio ere eta ez hainbeste
egiaztapen (aldez aurrekoa);

•

Berezko tituluen kanpo-ebaluazioa, ofizialtzat hartzen ez diren EHUko ikasketaprograma berrietarako; horrelako programen bidez, unibertsitateak berak
emandako diploma lortzen da, eta ez estatuak emandakoa;

•

Unibertsitate-arloan eskuduna den Eusko Jaurlaritzaren sailak eta Euskal
Unibertsitate Sistemako unibertsitate bakoitzak sinatutako akordioak (kontratuprogramak) betetzeari buruzko txostenak, Euskadirako Unibertsitate Planean
Gobernuak ezarritako helburuei jarraiki.

Langile akademikoen ebaluazioa haien irakaskuntza- eta ikerketa-lanaren arabera:
•

•

•

Irakasle eta ikertzaileen egiaztapena, lan-kontratudun lanpostua eskuratzeko
aukera izan dezaten unibertsitate publikoetan, baita irakasle-doktore
lanpostuak ere Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitate pribatuetan;
EHUko irakasle eta ikertzaileen ebaluazioa Euskal Autonomia Erkidegoko
Gobernuak horretarako (jardueraren ebaluazioa) ezarritako ordainsariosagarriak esleitzeko;
EHUko lan-arloko irakasle eta ikertzaileen ebaluazioa “seiurtekoak” onesteko,
hau da, ikerketa jardueraren seiurtekoak baliozkotzeko;

B) BESTE AGENTZIA BATZUEKIN LANKIDETZAN EGINDAKO JARDUERAK:
Erakundeen ebaluazioa
•

•

DOCENTIA – Unibertsitateei laguntza emateko programa, irakasleen
irakaskuntza-jarduera ebaluatzeko prozedurak diseinatzeko. ANECA agentzia
nazionalarekin eta Espainian dauden kalitatea bermatzeko eskualde-agentzia
guztiekin batera diseinatu zen DOCENTIA.
AUDIT – Euskal Unibertsitate Sistemaren unibertsitate-ikastegien kalitatearen
barne-bermeko sistemak ebaluatzeko eta ziurtatzeko programa. ANECAk,
Kataluniako eta Galiziako kalitatea bermatzeko eskualde-agentziekin batera
(AQU eta ACSUG, hurrenez hurren) diseinatu zuen AUDIT programa, eta
2007an bildu zen programara Unibasq.
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4.4 Egitura
(2012ko lege berriaz geroztik)

4.4.1 ZUZENDARITZA-ORGANOAK
Gobernuko Kontseilua eta zuzendaria dira Agentziaren zuzendaritza-organoak.
Unibasq-i buruzko 13/2012 Legean ezartzen da Gobernu Kontseiluaren osaera. Eusko
Jaurlaritzaren ordezkariak biltzeaz gain, euskal unibertsitateetako hiru errektoreak,
ikasle bat (Euskadiko unibertsitateko ikasleen partaidetzarako organo espezifikoak
aukeratu behar du), aitortutako prestigio akademikoa duen beste pertsona bat eta
Euskal Unibertsitate Kontseiluak izendatutako sei pertsona (haietatik hiruk, Euskal
Autonomia Erkidegotik kanpo lan egin behar dute, zehatzago, haietatik batek
Espainiatik kanpo lan egin behar du, eta beste biak, unibertsitate-komunitatetik
kanpo).
Gobernu Kontseilua arduratzen da Agentzia zuzentzeaz gai estrategiko eta
estrukturaletan, honako eginkizun hauei dagokienez, zehatz-mehatz:
a)

Agentziaren estatutuen proposamena idatzi eta onartzea, behin betiko onar
daitezen 13/2012 Legearen 1.3 artikuluan ezarritakoaren arabera;

b) Agentziaren zuzendaria izendatzea, bai eta zuzendaria kargutik kentzea ere,
bere gestioa txarra izan delako edo bere eginbeharrak bete ez dituelako;
c)

Agentziaren zuzendariak proposatuta, aukera izango du zuzendariaren
alboko bat izendatzeko, eta pertsona horren egitekoa agentziako langileen
koordinazioaz eta agentziaren zuzendariak emandako eginkizunez arduratzea
izango da;

d) Agentzia gobernatzea eta plan estrategikoa eta urteko kudeaketa-plana
onartzea;
e) Agentziaren aurrekontuen aurreproiektua onartzea;
f)

Zuzendariari proposatzea Aholku Batzordeko kideak izendatzea eta, hala
behar duenean, kargutik kentzea;

g) 13/2012 Legeak ematen dion beste edozein, edo agentziako beste organo
batzuei berariaz esleitutakoak ez direnak, baldin eta agentziaren gobernuildo estrategikoekin zerikusirik badute.
Aldian behin biltzen da, urtean bitan gutxienez.
Zuzendaria arduratzen da honako zeregin hauetaz:
a)

Agentziaren zuzendaritzaz arduratzea esparru guztietan;

b) Agentziaren ordezkaritza munduan, komunikabideak eta unibertsitatekomunitatea barne;
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Gobernu Kontseiluaren akordioak betearaztea, Aholku Batzordearen
gomendioen jarraipena egitea eta ebaluazio-batzordeen erabakiak garatzea;

parte hartzeko duten berariazko organoak izendatuko ditu. Erakunde
hori, Euskadiko Unibertsitateko Ikasleen Aholku Batzordea izenarekin
sortutakoa 161/2012 Dekretuaren bidez, aholkularitza-organo gisa eratzen
da Euskal Unibertsitateko ikasleen eskubide eta betebeharrak bermatzeko
helburuarekin. Euskal Unibertsitate Sistemako hiru unibertsitateek eta
unibertsitate arloan eskuduna den Eusko Jaurlaritzaren saileko ordezkariek
osatzen dute;

d) Aholku Batzordeko kideak izendatzea eta kargutik kentzea, Gobernu
Kontseiluaren iritzia entzunda, baita ebaluazio-batzordeetako kideak
izendatzea eta kargutik kentzea, Aholku Batzordeak proposatuta;
e) 13/2012 Legean, edo legearen arauzko garapenean, esleitzen zaion beste
edozein, edo agentziako beste organo batzuei berariaz esleitutakoak ez
direnak, baldin eta agentziaren zuzendaritzarekin zerikusia badute.

--

ORGANO TEKNIKOAK

Aholku Batzordea osatzen dute Agentziaren zuzendariak (bera da buru) eta
unibertsitatearen eta ebaluazioaren esparruan ospe handia duten hamar pertsonak,
agentziaren zuzendariak izendatutakoak. Kide horietako gehienek euskal unibertsitate
sistematik kanpokoak izan behar dute, eta gutxienez ikasle batek eta kideetako hiruk
Espainiatik kanpo bete behar dituzte beren zereginak.
Batzordearen osaeraren eta haren kideen esperientziaren bidez, Agentziaren
jardueren kalitatea eta sinesgarritasuna bermatzen du Aholku Batzordeak, honako
jarduera hauen bidez:

Bi edo hiru hilean behin biltzen da, normalean, Aholku Batzordea.

Ebaluatu beharreko arloetako ikasleek, ikasleen gaineko eragin zuzena duten
programa eta jardueretan (hau da, ez banako irakasleak ebaluatzeko haien
egiaztapena, haien ikerketaren baliozkotzea edo haborokinak jasotzeko
haien eskubidea lortzeko); Ikasleok Euskadiko unibertsitate-ikasleek

•

DOCENTIA (beste zenbait Agentziak ere baliatzen dute Ebaluazio Batzordea)

•

Langile akademikoen egiaztapena

•

Ikerketa-jarduerak

Unibasq-i buruzko Legean ezartzen denez, Euskadiko aurrekontu orokorrek urte
anitzeko kontratu-programa esleituko diote Agentziari, bere eginkizunak betetzeko
beharrezkoa, eta horrek Agentzia ikusgarriago egingo du eta finantza-segurtasuna
emango dio epe ertainean, eta hori are garrantzitsuagoa da Espainiako egungo
zalantza ekonomikoko giroa kontuan izanda (dena den, zehaztu behar da egungo
zalantza ekonomikoko giro horrek gutxiago hartu duela eraginpean Euskal Autonomia
Erkidegoa beste autonomia-erkidego batzuk baino). Argi dago egungo egoerak
gizartean kalitatearen kanpo-bermean inbertitu nahi duen diru-kopurua mugatzen
duela, baina aurrerago erakutsiko ditugun irudiek agerian uzten dute, nabarmenki,
Unibasq-en jardueran egokiro balioesten dela eta Eusko Jaurlaritzaren babesa duela.

e) 13/2012 Legeak ematen dion beste edozein, edo agentziako beste organo
batzuei berariaz esleitutakoak ez direnak, baldin eta ebaluazio-prozesuekin
zerikusia badute.

--

AUDIT

Aurrekontu propioa du Agentziak, eta bere kasa administratzen du, Euskal Autonomia
Erkidegoari dagokion araudiaren arabera.

d) Ebaluazio-, egiaztatze- eta ziurtatze-prozesuak inpartzialak eta objektiboak
izan daitezen zaintzea;

Ospe handiko akademikoek. Unibasq-en funtsezko araua izango da batzorde
bakoitzean gehiengoa izan beharko dute euskal unibertsitate-sistematik
kanpoko akademikoek;

•

FINANTZA-BALIABIDEAK

Agentziaren zuzendariari proposamenak aurkeztea, ebaluazio-batzordeetako
kideak izendatu eta, hala beharko balu, kargutik kentzeko;

--

Titulazioen ebaluazioa

Agentzia sortu zenetik, haren langileak beti izan dira nahikoak, kopurutan eta
kualifikazio-mailatan ikusita, Agentziaren zereginak behar bezala betetzeko.
Prestakuntza-aukerak ere eskaintzen dizkio Agentziak bere langileei. Alderdi horiek
guztiak xehetasun handiagoz deskribatzen dira 3.4 Europako Irizpide eta Jarraibideari
buruzko 6.4 idatz-zatian (Agentziaren baliabideak).

Gobernu Kontseiluari eta agentziaren zuzendariari eginkizunak betetzeko
aholkuak ematea;

Organo zientifiko-teknikoak dira Ebaluazio Batzordeak, eta organo horien bidez
garatzen ditu Agentziak bere ebaluazio-, egiaztapen- eta ziurtapen-eginkizunak.
Honako hauek osatzen dute Ebaluazio Batzorde bakoitza:

•

UNIBASQ-EKO LANGILEAK

b) Agentziak erabili beharreko ebaluazio-irizpideak eta -protokoloak onartzea.
Irizpide horiek objektiboak, publikoak eta goi-mailako hezkuntzaren Europako
esparruan erabiltzen direnekin homologatzeko modukoak izan beharko dute;
c)

Ebaluatu beharreko arloetako ospe handiko profesionalek, titulazioak
ebaluatzeko programetan.Para llevar a cabo las mencionadas actividades
de evaluación, la Agencia ha establecido Comités de Evaluación en los
siguientes ámbitos:

Ebaluazio-jarduera horiek burutzeko, Ebaluazio Batzordeak ezarrita ditu Agentziak
honako esparru hauetan:

Aholku Batzordeak eta Ebaluazio Batzordeek osatzen dituzte Agentziaren
zuzendaritza-organoak.

a)
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3
-

Aurrekontua
luzatuta dago
2013an.

7. taula.
-

Unibasq-en urteko
aurrekontua (eurotan)

Unibasq-ek sortu zenetik aurten arte kudeatu duen azken aurrekontua erakusten digu
ondorengo taulak, eta aurrekontu hori nahikoa izan da Agentziak dagozkion jarduerak
garatu ditzan kudeatzea egokitu zaion denboraldi honetan.
UNIBASQ-EN URTEKO AURREKONTUA (eurotan)
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1.650.000 1.700.000 1.551.761 1.529.444 1.478.655 1.184.996 1.193.533

20133
1.004.676

24

Informe de Autoevaluación 2013 _ UNIBASQ

Informe de Autoevaluación 2013 _ UNIBASQ

Finantza-alderdiak xehetasun handiagoz deskribatzen dira 3.4 Europako Irizpide eta
Jarraibideari buruzko 6.4 idatz-zatian (Agentziaren baliabideak).

Adierazitako organoen bileren bidez funtzionatzen du Agentziaren egitura operatiboak,
baita koordinazio eta programen bilera bidez ere:

4.4.5 ANTOLAMENDU-EGITURA

•

Koordinazio-bilerak. Plantillako kide guztiak bertaratzen dira bi astean
behin egiten diren bilera horietara. Koordinazio-bilerak Agentziari eta haren
jarduerei buruzko informazioa partekatzeko egiten dira.

•

Programa-bilerak. Batez ere teknikoak izaten diren bilera horiek ebaluazioplanak behar bezala ezartzen direla bermatzea dute helburu, eta ebaluazioprograma bat ezarri aurretik eta ondoren egiten dira.

Agentziaren egungo antolamendu-egitura ikus daiteke ondorengo eskeman.
GOBERNU KONTSEILUA
ZUZENDARIA
ZUZENDARIORDEA

EBALUAZIO ETA
EGIAZTAPEN ARLOA

ETIKA
BATZORDEA

KALITATEA ETA
KUDEAKETA ARLOA

AHOLKU BATZORDEA
KALITATE
BATZORDEA

EBALUATZAILEAK

IRAKASLE ETA
IKERTZAILEEN
EBALUAZIOA

EGIAZTAPENA

OSAGARRIAK

TITULUEN
EBALUAZIOA

TITULU
OFIZIALAK
BAIMENDU
AURREKO
TXOSTENA
JARRAIPENA

SEIURTEKOAK

ERAKUNDEEN
EBALUAZIOA

BEREZKO
TITULUAK

GAINONTZEKO
EBALUAZIO ETA
TXOSTENAK

KALITATEAREN
KUDEAKETA

DOCENTIA

FINANTZA ETA
BALIABIDEEN
KUDEAKETA
DOKUMENTAZIOAREN KUDEAKETA

PERTSONEN
KUDEAKETA

FORMAKUNTZA

AUDIT
KONTRATUPROGRAMAK

EGIAZTAPENAREN
BERRITZEA

Eskeman ikus dezakegunez, zuzendaritza-organoaz eta organo teknikoaz gain,
aholkularitza-organoak ere baditu Unibasq-ek.
Denbora eta ahalegin handia inbertitu du Unibasq-eko Kode Etiko bat sortzeko, eta,
gainera, Etika Batzorde bat ezarri du nola ezartzen den gainbegiratzeko, sendotzeko
eta garatzeko ahaleginean lagungarri izan dakizkiokeen ekintzak sustatzeko eta
Kodea aplikatzearen ondorioz sor daitekeen edozein gorabeherari aurre egiteko.
Aldian behin biltzen da, urtean bitan gutxienez.
Era berean, ikasleen partaidetza hobetzeko, berriki esleitu da Ikasleen Aholku
Batzorde bat, Gobernu Kontseiluko, Aholkularitza Batzordeko eta zenbait Ebaluazio
Batzordetako kide diren ikasleek osatutakoa. Ikasleen Aholku Batzordea Unibasqen berrikuspen-jardueretan ikasleen partaidetza zabaltzeko eta sistematizatzeko
eta ikasleen kidegoa zuzenean eraginpean hartzen duten gai guztietan Agentzia
aholkatzeko sortuko da.
Kalitate Batzordea aldian behin biltzen da Kalitate Eskuliburua eta prozedurak behar
bezala ezarri direla ziurtatzeko.
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3. irudia
Unibasq-en
antolamendu-egitura
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Unibasq-ek erabiltzen dituen kalitatearen kanpo-bermeko prozedurak Europako
Irizpide eta Jarraibideen 1. zatian deskribatutako Goi-mailako Hezkuntzako
Erakundeen kalitatearen barne-bermeko prozesuen efikazia hartzen dute kontuan.
Unibasq-en ebaluazio- eta azterketa-eginkizunak Goi-mailako Hezkuntzako
Erakundeei kalitatearen barne-bermeko irizpideak betetzeko planteatzen eta
burutzen dira. Erakundeek beren kontroleko barne-prozesuak hobetzen badituzte,
Euskal Unibertsitate Sistema osorik hobetuko da. Unibasq-en ebaluazio-programen
eta Goi-mailako Hezkuntzako Erakundeen barruko Kalitatearen Barne Bermeari
buruzko Europako Irizpide eta Jarraibideen (ESG, 1. zatia) arteko erlazioa, 8. taulan
laburbiltzen da.
Baimen-fasean dauden ikasketa-programen ebaluazioari dagokionez, honako hauek
bildu behar ditu unibertsitateak igorritako txostenak:

•

Tituluaren deskribapena.

5.
Europako Irizpide eta
Jarraibideen betetzemailaren azterketa, 2. zatia:

•

Justifikazioa.

•

Gaitasunak.

•

Ikasleen sarbidea eta onarpena.

•

Irakaskuntzen plangintza.

•

Langile akademikoak.

•

Baliabide materialak eta zerbitzuak.

•

Aurreikusitako emaitzak.

•

Kalitatea Bermatzeko Sistema.

Goi-mailako Hezkuntzaren Kalitatearen Kanpo
Bermerako Europako Irizpide eta Jarraibideak

•

Ezarpen-egutegia.

•

Memoria ekonomikoa, tituluakin lotutako diru-sarrera, gastu eta inbertsioak
bilduta.

5.1 ESG 2.1 Kalitatearen barne-bermeko
prozedurak erabiltzea
CRITERIO:
Kalitatearen kanpo-bermeko prozeduretan Europako Irizpideen eta Jarraibideen 1. zatian deskribatutako kalitatearen barne-bermeko prozesuen
eraginkortasuna kontuan hartu behar da.

Jarraipen-prozesuan zehar, informazio publikoa eta adierazleen azterketa azpimarratzen
dira. Fakultateek ikasketa-programaren garapena aztertu behar dute, eta beharrezkoa
izanez gero, proposamenak egin behar dituzte zuzenketa- edo hobekuntza-ekintzak
egiteko. Gainera, beren Kalitatearen Barne Bermeko Sistemen ezarpena berrikusi
beharko dute, eta beharrezkoa izanez gero, aldez aurreko ebaluazio-txostenetan
emandako gomendioekin pentsatu.
AUDIT erakundeen ebaluazio-programan, honako alderdi hauek berrikusten dira:

•

Fakultateko/unibertsitateko kalitate-politikaren eta helburuen definizioa.

DIRECTRICES:

•

Ikasketa-programen kalitatearen bermea.

1. zatian bildutako kalitatearen barne-bermeko irizpideek kalitatearen kanpobermeko prozesurako balio handiko oinarria eskaintzen dute. Garrantzitsua
da erakundeen barne-politikak eta -prozedurak arreta handiz ebaluatzea
kanpo-prozedurak garatzerakoan, betiere irizpideen betetze-maila zehazteko.

•

Ikasleetan kontzentratutako ikaskuntza bultzatzen duen ikasketa-programak
garatzea.

•

Langile akademikoen eta administrazio eta zerbitzuetako langileen
kalitatearen bermea.

Hezkuntza-erakundeak beren barne-bermeko prozesuen eraginkortasuna
frogatzeko gai badira eta prozesu horiek kalitatea eta irizpideak modu
egokian ziurtatzen badituzte, kanpo-prozesuak intentsitate baxuagokoak
izan daitezke.

•

Fakultateko/unibertsitateko baliabide materialen eta zerbitzuen kalitatearen
bermea.

•

Programak hobetzeko emaitzei buruzko datuak biltzea eta aztertzea.

•

Informazioa argitaratzea eta ikasketa-programen erantzukizuna.
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DOCENTIA erakundeen ebaluazio-programan, beren irakasleak ebaluatzeko
kalitatearen barne-bermeko prozesu bat diseinatzen ari diren unibertsitateak
babesten dituenean (Agentziak berak berrikusten eta egiaztatzen du prozesua),
langile akademikoen irakaskuntza-jardueren kalitatearen berrikuspena egiten da.

5.2 ESG 2.2 Kalitatearen kanpo-bermeko
prozedurak garatzea

Gainera, helburutzat kontratazioaren aurretik (egiaztapena) edo behin langileak
unibertsitatean lanean ari direla (haien jardunaren eta ikerketa-jardueren ebaluazioa)
langile akademikoa ebaluatzen duten ebaluazio-programek langile akademikoen
kalitatearen bermea bultzatzen dute.

DOCENTIA

AUDIT

•

•

•

•

•

1.2 Programa eta tituluen
onarpena, kontrola eta aldian
behingo berrikuspena

•

•

•

•

1.3 Ikasleen ebaluazioa

•

•

•

•

1.4 Irakasleen kalitate-bermea

•

•

•

•

•

1.5 Ikaskuntza-baliabideak eta
ikasleentzako laguntza

•

•

•

•

•

1.6 Informazio-sistemak

•

•

•

•

•

1.7 Informazio publikoa

•

•

•

•

•

IKERKETA
JARDUERA

BEREZKO
TITULUAK

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

FROGAGIRIAK
Unibasqeko webgunea (www.unibasq.org):

•

Titulazioak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa

•

Erakundeak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa

•

Langile akademikoak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa

Zenbitzuen karta
Kudeaketa plana
Urteko jarduera memoria

Kalitatearen barne-prozesuen xede eta helburuak arduradun guztiek (baita
goi-mailako hezkuntzako erakundeek ere) ezarri behar dituzte prozesuak
garatu aurretik, eta era berean argitaratu egin behar dira erabiliko diren
prozedurak deskribatuz.
JARRABIDEAK:

JARDUNAREN
EBALUAZIOA

EGIAZTAPENA
BERRITZEA 4

1.1 Kalitatea bermatzeko
politika eta prozedurak

ESG

IRIZPIDEA:

LANGILE AKADEMIKOEN EBALUAZIOA
EGIAZTAPENA

JARRAIPENA

ERAKUNDEEN
EBALUAZIOA

BAIMENA

IKASKETA PROGRAMEN
EBALUAZIOA

29

4
2014an abiaraziko da
esperientzia pilotua.
8. taula
Unibasq-en ebaluazioprogramen eta 1. zatiko
Europako Irizpide eta
Jarraibideen
arteko erlazioa

Xedeak argiak izatea eta prozedurak gardenak izatea ziurtatzeko kalitatearen
kanpo-bermeko metodoak eraginpean hartutako agenteak (goi-mailako
hezkuntzako erakundeak barne) biltzen dituen prozesu baten bidez diseinatu
eta garatu behar dira. Azkenean adosten diren prozedurak argitaratu egin
behar dira eta prozesuen xede eta helburu esplizituak bildu behar dituzte
baita erabiliko diren prozeduren deskribapen bat ere.
Kalitatearen kanpo-bermeko prozesuek eraginpean hartutako erakundeei
zenbait eskari planteatzen dizkie eta, beraz, aldez aurretik prozesu horiek
erakundeetan izango duten inpaktua ebaluatu behar da, hain zuzen ere
gauzatuko diren prozedurak egokiak direla eta goi-mailako hezkuntzako
erakundeen eguneroko lana oztopatzen ez dutela ziurtatzeko.

Agentziak garatutako kanpo-ebaluazioko planen definizioa Unibasq-eko Aholku
Batzordeak burutzen du batez ere, eta batzordeak berak ezartzen ditu haien xede
eta helburuak, Espainiako eta eskualdeetako legeriaren eta araudiaren arabera.
Agentziaren langile teknikoek zirriborroak egiten dituzte, eta ondoren Unibasq-eko
Aholku Batzordeari igortzen zaizkio, eta, azkenik, Aholku Batzordeak aztertzen eta
onartzen ditu zirriborro horiek. 4.4 idatz-zatian definituta daude kide horiek, eta
goi-mailako hezkuntzan inplikatutako talde guztietako ordezkariak dituzte: ikasleak,
profesionalak eta Goi-mailako Hezkuntzaren Europako Esparruko nazioarteko
ebaluatzaileak.
Era berean, Unibasq-ek aldian behingo bilerak egiten ditu ebaluazioak gainditu behar
dituzten erakundeekin, haien helburuak, xedeak eta ebaluazio-planen prozedurak
aztertzeko. Aholku Batzordeari igortzen zaizkio bileren emaitzak.
Gure prozeduren egitura orokorrak (protokoloak) helburu eta xedeak, jomuga, Irizpide
eta Jarraibideak eta ebaluazio-prozedura biltzen ditu.
Ebaluazio-prozedura eta -irizpide guztiak aldez aurretik argitaratzen dira Agentziaren
webgunean. Ebaluazio Batzorde guztien osaera ere Unibasq-en webgunean
argitaratzen da.
Era berean, hartu beharreko prozedurak aldez aurretik definitutako jomugekin
uztartzen direla bermatzeko, bi proiektu pilotu burutu ditu Agentziak AUDIT
programaren eta jarraipena egiteko programen esparruan, eta, gainera, laster
ezarriko da hirugarren proiektu bat “Egiaztapena berritzeko” programa berrirako.
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Lortutako emaitzak hobetzeko aukerak identifikatzea ahalbidetzen duen baliozko
informazioa ematen dute. Era berean, emaitzek lagundu egiten dute prozesuen
helburuak lortzeko hobetu behar diren neurriak definitzeko.
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5.3 ESG 2.3 Erabakiak hartzeko irizpideak
IRIZPIDEA:

FROGAGIRIAK
Unibasqeko webgunea (www.unibasq.org):

§

Titulazioak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa

§

Erakundeak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa

§

Langile akademikoak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa

Gobernu Kontseilu eta Aholku Batzordearen bileren aktak
Plan estrategikoa

Kalitatearen kanpo-bermeko jarduera baten ondorioz hartutako erabaki
formalak argitaratutako irizpide esplizituetan oinarritu behar dute eta modu
koherentean aplikatu behar dira.
JARRABIDEAK:
Kalitatea bermatzeko agentziek hartutako erabakiek eragin handia izaten
dute ebaluatzen diren erakunde eta programetan. Erabakiek argitaratutako
eta modu kontsekuentean interpretatutako irizpideetan oinarritu behar
dute, betiere ekitatearen eta fidagarritasunaren alde. Ondorioek jasotako
ebidentzietan oinarritu beharko dute eta agentziek ondorio horiek
moderatzeko baliabideak izan beharko dituzte.

Kudeaketa plana
Unibertsitateekin egindako bileren aktak

Ebaluazio-prozeduretarako arauak eta ebaluazio-irizpide orokorrak beti aztertzen,
tratatzen eta onartzen ditu –eta beharrezkoa izanez gero, aldatzen ditu– Agentziaren
Aholku Batzordeak, eta ondoren, webgunean argitaratzen dira, ebaluazioa ezarri
aurretik. Ebaluazio-programa bakoitzerako, Unibasq-ek protokolo bat diseinatzen eta
ezartzen du, ebaluazio-planean erabili beharreko prozedura eta irizpideak ezartzen
dituen dokumentuan datzan protokoloa. Agentziaren webgunean argitaratzen da
protokolo hori.
Prozedura eta irizpide horiek koherentziaz aplikatzen direla bermatzeko, honako
mekanismo hauek ezarri dira:

• Ebaluatzaileen eginkizunak bideratzeko eta gidatzeko erremintak lantzea.
• Ebaluatzaileak hautatzeko prozedura, ebaluatzaileek eskatutako profilak
betetzen dituztela bermatzen duena.

• Ebaluatzaileentzako

prestakuntza-saioak ebaluazio-prozesu bakoitzaren
hasieran. Saio horien bidez burutuko den prozedurari buruzko prestakuntza
ematen da, ebaluazio-elementuez eta aplikazio-irizpideez gain.

• Ebaluazio Batzordeak ebaluatzaileen ondorio eta erabakiak aztertzen eta
berrikusten ditu eta, ondoren, batera ematen da dagokion txostena.

• Zenbait ebaluatzaileren ebaluazioak konparatzen dira eta ebaluazio-irizpideak
koherentziaz aplikatzen ari direla ziurtatzen da. Desadostasunik izanez gero,
presidenteak hartuko ditu beharrezko neurriak egoera konpontzeko.
Prozesuan zehar, Agentziako langileek prozesuan ezarritako irizpideekin eta
prozedurarekin uztartzen dela ziurtatuko dute.
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FROGAGIRIAK
Unibasqeko webgunea (www.unibasq.org):

§

Titulazioak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa

§

Erakundeak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa

§

Langile akademikoak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa

5.4 ESG 2.4 Xedeetara egokitutako
prozesuak
IRIZPIDEA:

Unibasq-eko ebaluatzaileak hautatzeko protokoloa eta I. Eranskina. Unibasq
agentziako ebaluatzaileak hautatzeko baldintzak

Kalitatearen kanpo-bermeko prozesu guztiak diseinatzerakoan modu
espezifikoan ziurtatu behar da prozesu horietarako ezarritako xede eta
helburuak lortzeko egokiak direla.

Aholku Batzordearen bileren aktak

JARRABIDEAK:

Ebaluazio Batzordeen bileren aktak

Goi-mailako Hezkuntzaren Europako Esparruan (GHEE) dauden kalitatea
bermatzeko agentziek hainbat xede eta modalitate dituzten kanpoprozesuak gauzatzen dituzte. Oso garrantzitsua da agentziek aldez aurretik
zehaztutako eta argitaratutako xedeetara egokitzen diren prozedurak martxan
jartzea. Alabaina, esperientziak erakutsi digunez, kanpo-berrikuspeneko
prozesuetan erabiltzen diren zenbait elementuk prozesuen baliagarritasuna,
fidagarritasuna eta erabilgarritasuna ziurtatzen laguntzeaz gain, kalitatebermearen europar-dimentsiorako oinarri bat eskaintzen dute.
Elementu horien artean, honako hauek dira aipagarrienak:
•

behin eta berriz ahalegina egitea kalitatearen kanpo-bermeko jarduera
gauzatzen duten ebaluatzaileek profil egokiak izan ditzaten eta beren
zereginak ondo betetzeko gai izan daitezen;

•

ebaluatzaileak arreta handiz aukeratzea;

•

ebaluatzaileei egokitutako informazio- edo prestakuntza-saioak
eskaintzea;

•

nazioarteko ebaluatzaileak izatea;

•

ikasleek parte hartzea;

•

erabilitako berrikuspen-prozedurak argudioak eta ondorioak
justifikatzen dituen ebidentzia egokia eskaintzeko nahikoak direla
bermatzea;

•

honako hauek biltzen dituen berrikuspen-eredua erabiltzea:
autoebaluazioa, kanpo-bisita, txostenaren zirriborroa, argitaratutako
txostena eta jarraipena;

•

erakundeen hobekuntza-politikek kalitatea bermatzeko funtsezko
elementu gisa duten garrantzia onartzea.

Bere helburu eta xedeak lortzearekin bat etorriko direla bermatzeko helburu
espezifikoarekin diseinatzen ditu Agentziak ebaluazio-prozesuak. Aholku Batzordeak
argi eta garbi ezartzen ditu ebaluazio-dimentsio eta -irizpideak, eta onartu egiten
ditu. Ondoren, alde batetik, ebaluazio-programa bakoitzerako “ebaluazio-protokolo”
bat argitaratzen da, eta bestetik, ebaluazio-programa ezarri aurretiko ebaluazioirizpideak. Aholku Batzordearen erantzukizuna da, halaber, ebaluazio-, egiaztapeneta ziurtapen-prozesuen objektibotasuna eta inpartzialtasuna zaintzea.
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Ebaluatzaileen hautaketa

§

Erakundeak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa

Ebaluazio Batzordeen osaera orokorra Unibasq-i buruzko 13/2012 Legean dago
ezarrita (xehetasun gehiago nahi izanez gero, ikus 4.4.2 idatz-zatia, “Organo
teknikoak”). Unibasq-en ebaluatzaileen hautaketarako baldintzak onartu zituen
Aholku Batzordeak, eta Agentziaren webgunean argitaratu ziren baldintza horiek.
Ebaluatzaileen CVak aztertzen ditu Aholku Batzordeak, eta Ebaluazio Batzordeetako
kideak proposatzen dizkio zuzendariari, hark izenda ditzan, betiere batzorde horiek
osaera orekatua lortzeko asmoarekin.

§

Langile akademikoak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa

Ebaluazio-jarduerak abiarazi aurretik, argibideak eta prestakuntza ematen dizkie
Unibasq-ek ebaluatzaileei, eta beharrezkoa izanez gero, informazio-saio gehigarriak
egiten dira ebaluazio-prozesuetan. Prestakuntza-prozesu horretan, Agentziak
informazioa emango die ebaluatzaileei ebaluazioaren kudeaketari, txostenak egiteko
gidei, ebaluazio-gidei eta abarri buruz.
Nazioarteko adituei dagokienez, Gobernu Kontseiluak zein Aholku Batzordeak
nazioarteko zenbait kide dituzte ebaluazio-prozesuen nazioarteko ikuspegia
hobetzeko eta kalitate bermearen europar dimentsioa ziurtatzeko.
Arreta berezia eskaintzen dio Unibasq-ek ikasleen partaidetzari. Ildo horretan,
Unibasq-i buruzko 13/2013 Legeak ezartzen duenez, Ebaluazio Batzordeak osatuko
dituzte, besteak beste, “ebaluatu beharreko arloetako ikasleek, ikasleen gain
zuzeneko inpaktua duten programa eta jardueretan, Euskadiko unibertsitateko
ikasleen partaidetzarako organo espezifikoak hautatutakoek”. Hori horrela, ikasleek
Unibasq-en hainbat programetan parte hartu dute, bereziki DOCENTIA programan
(2007az geroztik), AUDIT programan (2012az geroztik) eta ikasketa-programen
ebaluazioan (2012az geroztik).
Gainera, ikasleek osoko kide gisa parte hartzen dute Agentziaren Gobernu Kontseiluan
eta Aholku Batzordean, funtsezko agente gisa goi-mailako hezkuntzaren bermean.
Autoebaluazioaren erabilera/gunerako bisita/behin behineko txostena/behin betiko
txostena/jarraipena egiteko ereduaren berrikuspena
Ebaluazio-eredu bat garatu du Unibasq-ek, eta, posible den kasuetan, autoebaluazio
bat, gunerako bisita, behin behineko txostena, behin betiko txostena eta jarraipen
bat biltzen ditu, 6.7 idatz-zatian deskribatutakoari jarraiki (3.7 ESGari buruzkoa)
Prozesuaren hobekuntza
Ebaluazio-prozesu bakoitzaren ondoren, Unibasq-en langileek metaebaluazio
bat jartzen dute martxan, eta bertan parte-hartzaileek (batzordeak, erakundeak,
eskatzaileak eta abar) prozesuaren garapena ebaluatzen dute eta etorkizuneko
prozesuetarako hobekuntzak proposatzen dituzte.
Funtsezko aurkikuntzetan oinarrituta, ebaluazio-programak hobetzeko gomendioak
idazten ditu Aholku Batzordeak.

FROGAGIRIAK
Unibasqeko webgunea (www.unibasq.org):

§

Titulazioak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa
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13/2012 Legea, ekainaren 28koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate
Agentziari buruzkoa
Unibasq-eko ebaluatzaileak hautatzeko protokoloa eta I. Eranskina. Unibasq
agentziako ebaluatzaileak hautatzeko baldintzak
Gobernu Kontseilu eta Aholku Batzordearen bileren aktak
Ebaluazio Batzordeen bileren aktak
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prozesuaren guztizko emaitzak erakusten dira argitaratutako informazioaren
bidez, baina ez hautagaiei helarazten zaizkien banako erantzunak, Datuak
Babesteko Legeak (LOPD) babestutako informazioa baita, adierazi dugunez.

5.5 ESG 2.5Txostenak
IRIZPIDEA:
Txostenak modu argian argitaratu eta idatzi behar dira, hartzaileek erraz uler
ditzaten. Txostenetako erabakiak, iritziak edo gomendioak irakurleek erraz
aurkitzeko moduan idatziko dira.
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Ikasketa-programen ebaluazioaren amaieran, bilerak egiten ditu Agentzian dagozkion
Goi-mailako Hezkuntzako Erakundeekin. Txostenen erabilgarritasunari buruzko
informazioa jasotzea eta hobekuntza-proposamenak jasotzea da bilera horien
jomuga. Langile akademikoen ebaluazio-planen kasuan, ebaluatutako pertsonen
iritziak biltzen dira, iradokizun-ontziaren bidez, telefonoz edo ezarritako feedback
mekanismoen bidez (inkestak).

JARRABIDEAK:
Kalitatearen kanpo-bermearen prozesuei etekin handiena ateratzea
ziurtatzeko garrantzizkoa da txostenek hartzaileen beharrak asetzea.
Batzuetan txostenak irakurle-talde desberdinei zuzenduta daude eta horrek
txostenen egiturari, edukiari, estiloari eta hizkerari arreta handia jartzea
eskatzen du.
Oro har, txostenak deskripzioa, analisia (baita egokia den edozein froga ere),
ondorioak, iritziak eta gomendioak biltzeko moduan egituratu beharko dira.
Aurretiazko azalpen bat erantsi behar da gaian ezjakina den irakurle batek
berrikuspenaren xedeak, izaera eta erabakiak hartzeko erabilitako irizpideak
uler ditzan. Funtsezko argudioak, ondorioak eta gomendioak irakurleek erraz
aurkitzeko moduan idatzi beharko dira.
Txostenak modu eskuragarrian argitaratu behar dira, hartzaileek (dagokion
erakundearen barrukoak nahiz kanpokoak) txostenaren erabilgarritasunari
buruzko iruzkinak egitea ahalbidetuz.

FROGAGIRIAK
Unibasqeko webgunea (www.unibasq.org):

§

Titulazioak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa (Gidak, txantiloilak
eta gainontzeko informazioa)

§

Erakundeak ebaluatzeko programei buruzko
txantiloilak eta gainontzeko informazioa)

§

Langile akademikoak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa (Gidak,
txantiloilak eta gainontzeko informazioa)

Kode etikoa
Ebaluazio txostenak

Ebaluazio Batzordeei dagokie ebaluazio-txostenak egitea. Aldez aurretik ezarritako
gida, plantilla, protokolo eta irizpideetan bildutakoarekin uztartu behar da txostenen
egitura. Oro har, txostenen egiturak sarrera bat biltzen du eta bertan islatzen dira,
txostenaren helburuaz gain, egindako jardueraren deskribapen eta azterketa bat,
zenbait ondorio, aipamen eta hobetzeko gomendiorekin batera. Txostenak batera
ematen dira (betiere Ebaluazio Batzorde bakoitzeko kide guztien adostasuna behar
dute) eta justifikazio argia eman behar dute beren ondorio eta justifikazioetarako,
eta, bestalde, termino konstruktibotan adierazi behar dira elementu horiek, egon
daitezkeen puntu ahulak nola hobe daitezkeen azalduta.
Honela helarazten zaizkio zuzenean alderdi interesdunari ebaluazio-txostenak:
•

Ikasketa-programen eta haien jarraipena egiteko txostenen ebaluazioa: behin
betiko ebaluazio-txostenak ebaluatutako alderdiari eta unibertsitate-alorrean
eskuduna den Eusko Jaurlaritzaren sailari helarazten zaizkio txostenak.
Era berean, ikasketa-programen jarraipena egiteko txostenak Agentziaren
webgunean argitaratzen dira.

•

Erakunde ebaluazio txostenak, DOCENTIA eta AUDIT programetan:
webgunean argitaratzen dira txosten horiek ebaluatutako erakundeari helarazi
ondoren.

•

Irakasleen ebaluazioa: banako txostenak direnez, interesdunak soilik jaso ahalko
du ebaluazioaren emaitzari buruzko informazioa. Datu pertsonalei buruzko
legeria bete beharko du prozedura horrek. Gainera, bere ebaluazioei buruzko
estatistika-informazioa argitaratzen du aldian behin Unibasq-ek. Ebaluazio-

Ebaluazio Batzordeen bileren aktak
Unibertsitateekin egindako bileren aktak

dokumentazioa

(Gidak,
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5.6 ESG 2.6 Jarraipen-prozeduraK
IRIZPIDEA:
Ekintzarako gomendioak biltzen dituzten edo ekintza-plan bat eskatzen
duten kalitate-bermeko prozesuek aurrez ezarritako jarraipen-prozedura bat
bildu behar dute, behar bezala ezarriko dena.
JARRABIDEAK:
Kalitate-bermea ez dagokie bereziki kanpo-berrikuspeneko banakako
jarduerei: batez ere, etengabe lan hobea egiteko jarduera bat izan beharko
du. Kalitatearen kanpo-bermerako ez da nahikoa txostena argitaratzea eta,
beraz, prozesuan jarraipen-prozedura bat egin behar da gomendioak modu
egokian aztertzen direla eta eskatutako ekintza-planak diseinatzen eta
gauzatzen direla ziurtatzeko. Horrek eska dezake ondoren erakundeetako
edo programetako ordezkariekin biltzea. Helburua honako hau da: hobetzeko
arlo gisa identifikatutako arloei azkar ekiten zaiela eta jasotako hobekuntzak
sustatzen direla ziurtatzea.

Kalitatearen berme-prozesu jakin batzuetarako jardun-gomendioak eman direnean
garatzen ditu Unibasq-ek jarraipena egiteko jarduerak, edo haietarako jardun-plan bat
beharrezkoa denean. Honako ebaluazio-programa hauetan egiten da jarraipen hori:
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direla ziurtatzen du Unibasq-ek, eta bost urtean behin berritu behar da ziurtapen
hori. Denboraldi horretan, gainbegiraketa-prozesu bat antolatzen da, plan pilotua
amaitzean behin betirako ezarriko diren baldintza espezifiko jakin batzuen arabera.
Era berean, ikasketa-programen jarraipena egiten den bitartean, programa horien
Kalitatearen Barne Bermeko Sistemen ezarpena berrikusten da.
DOCENTIA programaren kasuan, unibertsitateko irakasleak ebaluatzeko
prozeduraren ebaluazio positiboa eman ondoren, erakundeak prozedura hori ezartzen
du, eta Unibasq-ek gutxienez bi urtez gainbegiratzen du ezarpen hori; denboraldi hori
betetakoan, prozeduraren ezarpenaren hirugarren urtean, prozedurarako ziurtagiri
bat eman daiteke, betiere baldintzak betetzen badira.
AUDITen zein DOCENTIAren kasuan, batzorde misto bateko kide da Unibasq, eta
inplikatutako agentzien langileek ebaluazio-programak behar bezala ezarrita daudela
gainbegiratzen dute batzorde horretan.
Barne-jarraipena
Jarduera horiez gain, bere jardueretan hobe daitezkeen alderdiak identifikatzeko
burututako prozesuen jarraipen-lan bat zuzentzen du Unibasq-ek, bere Kalitate
Eskuliburuan biltzen denez. Ikuspegi horretatik begiratuta eta prozesu bakoitzaren
metaebaluazioa aztergai hartuta, aldian behingo bilerak izaten dira Ebaluazio
Batzordeekin (langile akademikoak egiaztatzeko kasuan, Ebaluazio Batzordeetako
presidenteekin izaten dira bilerak, esparruen arabera), unibertsitateekin eta
ebaluazio-programetan inplikatutako beste erakunde batzuekin (CNEAI, Espainiako
Gobernuaren Hezkuntza Ministerioa, eta abar).

Ikasketa ofizialen programen jarraipena
Espainiako legeriak Kalitatea Bermatzeko Agentziei eskatzen die ikasketa ofizialen
programen aldian behingo jarraipena egiteko (Espainia osorako baliozkoak diren
tituluak ematen dituzten ikasketak). Erabilgarri dagoen informazio publikoan
eta Kalitatearen Barne Bermeko Sistemak ezartzean unibertsitateak lortutako
informazioan oinarritzen da gainbegiraketa-prozesu hori, ondoren egiaztatzeko
proposamena aurkeztu behar duten unera arte. Fase horretan, ziklo berri bati ematen
zaio hasiera.
Dagokion programaren kanpoko ebaluazio-txostenetan ezarritako gomendioei
eman beharreko erantzun gisa unibertsitateek hobekuntza-neurriak hartu ote
dituzten aztertzean datza Ikasketa-programen jarraipenaren zati bat (ziurtapen,
baimen, jarraipen eta AUDIT txostenak, parte hartzen duten ebaluatzaileentzako
erabilgarri daudenak), eta egindako gomendioei jarraiki gainbegiraketa-neurriak
hartu ote dituzten aztertzean edo justifikazio egokirik bat ote duten gomendatutako
hobekuntza-neurriak ez hartu izateko aztertzean ere bai.
Ondoren, Unibasq-ek bilera bat egiten du unibertsitateekin, eta ikasketa-programen
jarraipena egiteko txostenak aurkezten dira bilera horretan.
Ebaluazio instituzionalen jarraipena AUDIT eta DOCENTIA programen pean
AUDIT eta DOCENTIA programen pean ebaluatutako erakundeen gainbegiraketa-lana
garatzen du Unibasq-ek, plan horietarako parte hartzen duten gainerako agentziekin
batera landutako prozeduren arabera.
AUDITen kasuan, Goi-mailako Hezkuntzako Erakunde jakin baten Kalitatearen Barne
Bermeko Sistemaren ebaluazio positiboa eman ondoren, sistema hori ezartzen
du erakunde horrek. Kalitatearen barne-bermeko sistemak behar bezala ezartzen
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FROGAGIRIAK
Unibasqeko webgunea (www.unibasq.org):

§

Titulazioak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa

§

Erakundeak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa

§

Langile akademikoak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa

Unibertsitateekin egindako bileren aktak
Ebaluazio Batzordeen presidenteekin egindako bileren aktak
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§

5.7 ESG 2.7 Aldizkako ebaluazioak

41

DOCENTIA programari buruzko dokumentazioa

1393/2007 Errege Dekretua, urriaren 29koa, unibertsitateko irakaskuntza ofizialen
ordenamendua ezartzen duena

IRIZPIDEA:

861/2010 Errege Dekretua, uztailaren 2koa, unibertsitateko irakaskuntza ofizialen
ordenamendua ezartzen duen 1393/2007 Errege Dekretua aldatzen duena

Erakundeen eta/edo programen kalitatearen kanpo-bermea modu ziklikoan
gauzatu behar da. Zikloaren iraupena eta erabiliko diren ebaluazio-prozedurak
ondo definitu behar dira eta aurretiaz argitaratu.

99/2011 Errege Dekretua, urtarrilaren 28koa, doktorego irakaskuntza ofizialak
arautzen dituena

JARRABIDEAK:
Kalitate-bermea ez da prozesu estatikoa, dinamikoa baizik. Prozesu
etengabea izan beharko luke eta ez “bizitzan behin” egiten dena. Ez da lehen
ebaluazioarekin amaitzen ezta jarraipen formaleko prozedura amaitu ondoren
ere. Aldian-aldian berritu egin behar da. Ondorengo kanpo-ebaluazioetan
kontuan hartu behar dira aurreko ebaluazioan egindako aurrerapenak.
Kalitatearen kanpo-bermeko agentziek ondo zehaztu beharko dituzte kanpoberrikuspenetan erabiliko diren prozesuak eta prozesu horietan erakundeei
eskatzen zaiena ez da helburuak betetzeko behar dena baino gehiago izango.

Ikasketa-programen ebaluazioan (baimentzeko aldez aurreko txostena emateko,
jarraipena egiteko eta egiaztapena lortzeko), baita hezkuntza-erakundeen ebaluazioan
ere (AUDIT eta DOCENTIA programak), modu ziklikoan ezartzen da ebaluazioa, aldez
aurretik definitutako eta ebaluazio-programa bakoitzerako dokumentazioan ezarritako
ebaluazio aldiekin.
Espainiako erregulazioak ezartzen duenez, ikasketa-programa bat ezarri baino lehen
ziurtatu egin behar da aldez aurretik. Egiaztapen hori 6 urtean behin berritu behar da
Graduen eta Doktoregoen kasuan eta 4 urtean behin Masterren kasuan. Ziurtapenaren
eta “egiaztapenaren berritzearen” artean (hau da, ondorengo egiaztapena), ikasketaprogramaren ezarpenaren jarraipena egiten du Unibasq-ek (ikus 2.6 ESG).
AUDIT programaren kasuan, kalitatearen barne-bermeko sistemaren ezarpena
ziurtatutakoan, aldian behingo jarraipenak egiten dira. Bosturteko bakoitzeko berritzen
da ziurtapena. Gaur egun, fase pilotuan dago oraindik programaren etapa hori.
DOCENTIA programaren kasuan, irakaskuntza-jardueraren ebaluazioaren diseinua
ebaluatzen du Unibasq-ek, eta diseinuek aldeko ebaluazio lortutakoan, ebaluazio
horiek esperimentalki ezarri behar dituzte unibertsitateek. Etapa horretan, jarraipena
egiten da, eta jarraipen hori aldekoa izan bada, unibertsitateek beren ebaluazioprozeduren ziurtapena lor dezakete, eta ondoren ebaluazio zikliko bat ezarriko da.
Programa, protokolo eta ebaluazio-irizpide horiek guztiak Agentziaren webgunean
argitaratzen dira, prozesuak abiarazi aurretik.

FROGAGIRIAK
Unibasqeko webgunea (www.unibasq.org):

§

Tituluazioen jarraipenari buruzko dokumentazioa

§

AUDIT programari buruzko dokumentazioa
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5.8 ESG 2.8 Sistema osoaren azterketa
IRIZPIDEA:
Kalitate-bermeko agentziek aldizkako txostenak landu behar dituzte, hain
zuzen ere emaitza orokorrak, berrikuspenak, ebaluazioak, balioespenak eta
abar modu laburrean deskribatu eta aztertzen dituztenak.
JARRABIDEAK:
Kalitatearen kanpo-bermeko agentzia denek banakako programei eta/edo
erakundeei buruzko informazio asko biltzen dute eta horrek material asko
sortzen du oro har goi-mailako hezkuntzako sistemen azterketa egituratuak
egiteko.
Azterketa horiek informazio oso baliagarria eman dezakete garapenei, joerei,
jardunbide egoki berriei eta zailtasunak edo ahuleziak dituzten arloei buruz
eta, beraz, politikak garatzeko eta kalitatea hobetzeko erreminta erabilgarriak
izan daitezke. Agentziek ikerketa- eta garapen-zeregina beren gain hartu
beharko dute beren jardueretan, lanari ahalik eta etekin handiena ateratzeko.
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baita ateratako ondorioak biltzen dituen azken dokumentua ere, Unibasq-en
webgunean aurki daitezke.
AUDIT programan ebaluazio positiboa zuten goi-mailako hezkuntzako Espainiako
erakundeek emandako ziurtagiriak aurkezteko urteko ekitaldi publikoa antolatu zuen
Unibasq-ek 2012. urtean. Jokaleku horretan, programan parte hartzen zuten zenbait
unibertsitate eta agentziak beren esperientziak trukatu zituzten, AUDIT programak
azken urtetan unibertsitateen Kalitatearen Barne Bermeko Sistemen garapenean
izandako inpaktu positiboa erakutsiz.
DOCENTIA programan parte hartzen zuten kalitatea bermatzeko Espainiako
agentziekin batera, lehenengo “Docentia programaren Jardunbide Egokien
Biltzarra” antolatu zuen Unibasq-ek 2013an. Unibertsitateek DOCENTIA programan
erakutsitako inplikazioarekiko izandako jardunbide egokiak azpimarratzeko egin
zen ekitaldia. Gauzak horrela, ebaluazio-programaren zabalkundea sustatzea eta
programaren hobekuntza sakonagoa bultzatzea izan zen biltzarraren helburua.
Azkenik, Unibasq, kalitatea bermatzeko Espainiako beste agentzia batzuekin batera,
baterako lana egiten ari da Unibertsitateko Informazioko Sistema Integratu (SIIU)
berriaren diseinuan; Espainiako unibertsitate-sisteman zenbait adierazle definitzea
du helburu sistemak, eta adierazle horiek, kalitatea eta fidagarritasun handikoak
izateaz gain, zehaztasunez islatu beharko dute errealitatea. Gainera, konparazioak
egin ahalko lirateke adierazle horiekin, Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko
ikerketa konparatiboak burutzeko.

Unibasq-i buruzko 13/2012 Legearen 3. artikuluak zehazten duenez, Agentziak
gizarteari jakinarazi behar dizkio bere jardueren emaitzak; era berean, informazioa eta
Jarraibideak eman behar dizkie Agentziaren arlo funtzionaletan erabakiak hartzeko
bere prozesuei buruz administrazio publikoei, unibertsitateei eta hezkuntzaren,
zientziaren eta teknologiaren esparruko gainerako agenteei.

FROGAGIRIAK

Ildo horretan, honako hauek egiten ditu Unibasq-ek:

Unibasqeko webgunea (www.unibasq.org)

-

13/2012 Legea , ekainaren 28koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate
Agentziari buruzkoa

-

Bere jarduerei buruzko urteko txostena editatzen du, eta 2013. urtetik aurrera
emaitza nagusien azterketa bat ere bilduko da, informazio erabilgarriagoa
emateko.
2008. urteaz geroztik, urtero argitaratzen du, ANECArekin eta kalitatea
bermatzeko Espainiako gainerako agentziekin batera, txosten bat Espainiako
unibertsitateen kalitatearen kanpo-bermearen egoerari buruz. Beren jardueretan
goi-mailako hezkuntzaren kalitatea bermatzeko agentziek lortutako emaitza
nagusiak aurkezten ditu txosten horrek, ikasketa-programen eta erakundeen
ebaluazioari dagokionez zein irakasle eta ikertzaileen ebaluazioari dagokionez.

Agentziaren webgunean argitaratzen dira txosten horiek guztiak, inplikatu guztiek
une oro informazio esanguratsua eskuratzeko moduan.
Era berean, Unibasq-ek onartzen du hobe daitekeen alderdia dela informazio gehigarria
bilduko duten emaitza-txostenak lantzea, euskal unibertsitateentzat lagungarriak
izango direnak beren kalitatea hobe dezaten eta kalitate hori areagotzeko beren
tresnak hobe ditzaten. Ahalegin horren barruan, “Euskal Unibertsitate Sistemaren
kalitatea: guztion konpromisoa” deitutako sinposio bat antolatu zuen lehen aldiz
Unibasq-ek 2012an. Euskal Unibertsitate Sistemako goi-mailako hezkuntzaren
kalitatean inplikatutako agenteen elkargune gisa pentsatu zen sinposio hori, eta
arrakasta handia izan zuen. Horregatik, urrian izan zen Unibasq-en sinposioaren
bigarren edizioa, oraingoan “Euskal Unibertsitate Sistemaren kalitatea: erabiltzaileen
ikuspegia” izenburuarekin. Edizio horietan bildutako informazio garrantzitsu guztia,

Urteko jarduera memoria
Espainako Unibertsiteen kanpo kalitate ebaluazioaren egoerari buruzko txostena
(ICU)
Unibasq Simposioen dokumentazioa
AUDIT jardunaldiari buruzko dokumentazioa
DOCENTIA jardunaldiari buruzko dokumentazioa
SIIU diseinuaren lankidetzan egindako lanaren barne dokumentuak
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6.
Europako Irizpide eta
Jarraibideen betetzemailaren azterketa, 3. zatia:

Europako irizpide eta jarraibideak kalitatearen
kanpo-bermeko agentzien inguruan
6.1 ESG 3.1 Kalitatearen kanpo-bermeko
prozedurak goi-mailako hezkuntzan erabiltzea
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6.2 ESG 3.2 Maila ofiziala
IRIZPIDEA:
Goi-mailako Hezkuntzaren Europako Esparruan eskumena duten agintari
publikoek agentziak modu formalean onartu behar dituzte kalitatearen kanpobermean erantzukizuna duten agentzia modura eta sendotutako lege-oinarria
izan behar dute. Era berean, agentziek jarduten duten lege-jurisdikzioan
eskatzen diren baldintzak bete behar dituzte.
Euskal Unibertsitate Sistemari buruzko 3/2004 Legearen 79. artikuluan ezartzen da
Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko Agentziaren
sorrera; 2005eko apirilaren 4an ekin zion bideari Agentziak, orduan ezarri baitzen,
lehen aldiz, haren Gobernu Kontseilua.
Ondoren, eta Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitatea Ebaluatu eta Egiaztatzeko
Agentziak Europako Irizpide eta Jarraibideak bete zitzan, legearen arabera arautzeko
modua aldatu behar izan da, eta agentziari buruzko lege bat espezifikoki onartu.
Horrenbestez, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziari buruzko
2012ko ekainaren 28ko 13/2012 Legea onartu zuen Eusko Legebiltzarrak. Lege
berria betetzeko, apirilaren 16an onartu zen Unibasq-en estatutuak onartzen dituen
204/2013 Dekretua.

IRIZPIDEA:

Unibertsitate-alorrean eskuduna den Eusko Jaurlaritzari atxikitako zuzenbide
pribatuko erakunde publikoko formarekin burutzen ditu bere eginkizunak Unibasq
Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziak. Horrenbestez, zuzenbide osoko
erakunde juridikoa dugu, jarduteko gaitasun osoarekin eta bere baliabide propioen
erabateko kontrolarekin bere eginkizunak betetzeko.

Agentzien kalitatearen kanpo-bermeko prozeduretan Europako Irizpideen eta
Jarraibideen 2. zatian deskribatutako kalitatearen kanpo-bermeko prozesuak
daudela eta prozesu horiek duten eraginkortasuna kontuan hartu behar da.

13/2012 legearen 2. artikuluak ezartzen duenez, Agentziaren xedea da “Euskal
unibertsitate-sistemaren baitan kalitatea ebaluatu, egiaztatu eta ziurtatzea,
Espainiako, Europako eta nazioarteko esparruak aintzat hartuta”.

JARRABIDEAK:

Honako helburu hauek ditu Agentziak:

2. zatian bildutako kalitatearen kanpo-bermeko irizpideek kalitatearen
kanpo-bermeko prozesurako balio handiko oinarria eskaintzen dute. Irizpide
horiek 90eko hamarkadaren hasieratik aurrera kalitatearen kanpo-bermea
garatzearen bidez Europan lortutako jardunbide eta esperientzia onenak
islatzen dituzte. Beraz, oso garrantzitsua da irizpide horiek kalitatearen
kanpo-bermeko agentziek goi-mailako erakundeetan garatutako prozesuetan
integratzea.
Kalitatearen kanpo-bermeko irizpideek kalitatearen kanpo-bermeko agentzien
irizpideekin batera goi-mailako erakundeen kalitatearen kanpo-bermeko
oinarria izan behar dute, profesionala eta sinesgarria.

a) Euskal unibertsitate-sistemaren kalitatea sustatzea eta bermatzea, Espainiako,
Europako eta nazioarteko esparruak aintzat hartuta.
b) Euskal unibertsitate-sistemaren kalitatea hobetzen laguntzea.
c) Gizarteari agentziak garatutako jardueren emaitzen berri ematea.
d) Administrazio publikoei, unibertsitateei eta hezkuntzako beste eragile batzuei
edo beste eragile zientifiko-teknologiko batzuei informazioa eta irizpideak
ematea agentziak dituen eginkizunen gaineko erabakiak hartzeko prozesuetan
FROGAGIRIAK
3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena (79 art.)

Unibasq-ek Europako Irizpide eta Jarraibideen 2. zatian bildutako kalitatearen kanpobermerako Irizpide eta Jarraibideak kontuan hartzeko eskatzen du irizpide horrek.
Irizpide hori betetzearen justifikazioa txosten honen 5. idatz-zatian aztertu da
lehenago.

13/2012 Legea, ekainaren 28koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate
Agentziari buruzkoa
204/2013 Dekretua, apirilaren 16koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren
Kalitate Agentziaren estatutuak onartzen dituena
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Espainiako hezkuntza-sisteman baldintza hori betetzeko, ikasketa-programen zenbait
ebaluazio- eta jarraipen-programa garatu ditu Unibasq-ek.

6.3 ESG 3.3 Jarduerak

Titulu ofizial berriak baimentzea

IRIZPIDEA:

Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateek egindako Gradu, Master eta
Doktoregoak lortzeko ikasketa-programen proposamenen aldez aurreko ebaluazioa
eskatzen du jarduera horrek. Aldez aurreko txosten bat da ebaluazio horren emaitza,
aldez aurreko baldintza gisa baliagarria Eusko Jaurlaritzak programa baimentzeko.

Agentziek modu erregularrean gauzatu beharko dituzte kalitatearen kanpobermeko jarduerak (erakunde-mailan edo programa-mailan).
JARRABIDEAK:

2006. urtean, euskal unibertsitateek egindako ikasketa-programa berrien
proposamenak ebaluatzeaz arduratu da Unibasq. Hasieran Master eta Doktoregoak
soilik ebaluatzen ziren, 56/2005 Errege Dekretuak eta 1509/2005 Errege Dekretuak
ezarritakoari jarraiki. Gradu-ondoko Programa Ofizialetarako ebaluazio-irizpide jakin
batzuetan oinarritutako prozedura jakin bati jarraitu zitzaion horretarako, Unibertsitate
Kalitatearen Agentzien Espainiako Sarearen (REACU) kalitatea bermatzeko agentzia
guztien artean adostutakoa.

Jarduerak ebaluazioa, berrikuspena, auditoretza, balioespena, egiaztapena
edo antzeko jarduerak izan daitezke betiere agentziaren funtsezko eginkizuna
osatzen dutenak.
Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentzia arduratzen da Euskal
Unibertsitate Sistema ebaluatzeaz, egiaztatzeaz eta haren kalitatea ziurtatzeaz.
2006. urteaz geroztik, kalitatearen kanpo-bermearekin lotutako jarduerak erregularki
garatu ditu Unibasq-ek.
Arestian adierazi dugunez, aldez aurretik onartutako eta publikatutako irizpideei
jarraiki garatutako ebaluazio-protokolo publikoetan ezartzen dira ebaluazio-prozesuak.
TITULAZIO OFIZIALEN EBALUAZIOA

Aldez aurreko baimenetarako eskaeren ondorengo taulan aurkezten dira emaitzak.
9. taula.
-

2008. urtea baino
lehen ebaluatutako
tituluak.

Goi-mailako Hezkuntzaren Europako Esparruaren sorrerak esparru berri bat ezarri
du goi-mailako hezkuntzaren egiturarako Espainian. Jarraibide orokor horien arabera,
unibertsitate-hezkuntza ofizialaren egitura 3 ziklotan banatzen da, zehazki, Graduko,
Masterreko eta Doktoregoko ikasketa-programak. Aurreko ikasketen programa
guztiak berrikustera eta beste berri batzuk sortzera eraman du aldaketa horrek.

•

POSITIBOAK
38
12

63

50

GUZTIZKOA

URTEA

2008

Ikasketa-programen proposamen guztien nahitaezko aldez aurreko
“ziurtapena” eta ondorengo “egiaztapena” Unibertsitate Kontseiluaren eta
ANECAren bidez, baita ENQAko kide diren EQAR erakundean erregistratuta
dauden autonomia-erkidegoetako agentzien bidez ere.

2009

Ikasketa-programa berrien baimena dagozkien autonomia-erkidegoetako
gobernuen eskutik.
Egiaztapenak berritzeko premia. Arestian adierazitako 1393/2007 Errege
Dekretuan –861/2010 Errege Dekretuan aldatutakoan– ezartzen denez,
Graduko eta Doktoregoko unibertsitate-programa ofizialek ebaluazioprozedura berri bat gainditu behar dute, eta haren bidez berrikusiko dira
hasierako ikasketa-programako proposamenean ezarritako betebeharrak,
sei urtean behingo aldizkakotasunarekin ziurtatu den egunetik edo azken
egiaztapena egin denetik. Masterren kasuan, lau urtean behin gainditu
behar dute ebaluazio-prozedura.

EBALUATUTAKO TITULUAK
39
24

Honako taula honetan erakusten dira tituluen proposamen berrien ebaluazio
globalaren emaitzak:

Errege Dekretu horren eta haren aldaketaren (2010eko uztailaren 2ko 861/2010
Errege Dekretua) argitaratzearekin, jokaleku berri bat sortu da, honako hauei buruzko
araudiekin:

•

2006
2007

2009an, 2009ko otsailaren 20ko 11/2009 Dekretuak, Euskadiko Graduko, Masterreko
eta Doktoregoko unibertsitateko ikasketa ofizialen programak ezartzeko eta
kentzeko arauak ezarri zituen. Unibasq-ek hiru mailetako ikasketa-programa berrien
proposamenak ebaluatu behar ditu Eusko Jaurlaritzak dagokion baimentze-txostena
eman aurretik, eta betiere txosten horiek Unibertsitate Kontseiluari eman aurretik
(Unibertsitate Kontseilua da aldez aurreko ziurtapenei buruz azken erabakia ematen
duen organo nazionala).

Unibertsitate-hezkuntza ofizialaren antolamenduak ezartzen duen legeriak funtsezko
aldaketa ekarri du berekin aurreko legeriarekiko. Izan ere, unibertsitate-ikaskuntza
ofizialen ordenamendua ezartzen duen 2007ko urriaren 29ko 1393/2007 Errege
Dekretuak baino lehen, hezkuntza-alorrean eskudunak ziren ministerio-agintariei
aurkezten zitzaizkien, onar zitzaten eta ondoren unibertsitateek ezar zitzaten.

•
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2010

10. taula.
-

Ikasketaprogrametarako
proposamen berrien
ebaluazioa.

2011

2012

PROGRAMA MOTA

Gradua
Masterra
Doktoregoa
Gradua
Masterra
Doktoregoa
Gradua
Masterra
Doktoregoa
Gradua
Masterra
Doktoregoa
Gradua
Masterra
Doktoregoa

ESKAERAK

EBALUAZIO POSITIBOAK

0
34
0
67
25
0
3
16
10
1
14
1
4
20
1

0
33
0
65
25
0
3
15
10
1
13
1
3
20
1
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Titulu ofizialen programen jarraipena

urteaz geroztik, REACU sarearen agentziek prozedura berri hori diseinatzeko lan
bateratua egin dute, eta 2014. urtearen hasieran emango zaio hasiera plan pilotu
baten bidez.

Euskal Unibertsitate Sistemarako Gradu, Master eta Doktoregoetarako ikasketaprograma berrien ezarpenaren jarraipena egitean datza jarduera hori.

Euskal Unibertsitate Sistemaren kasuan, ikasketa ofizialen programen egiaztapena
berritzeko prozedura eta epeak ezartzen zituen urriaren 16ko 205/2012 Dekretua
argitaratu zuen Eusko Jaurlaritzak. Dekretu horretan, Unibasq izendatu zen zeregin
horren Agentzia arduraduna Euskadin.

Idatz-zati honen hasieran adierazi denez, Espainiako hezkuntza-sistemak izan
duen aldaketak tresna berri bat sartzea ekarri du “ziurtapeneko” fasea arrakastaz
gainditu duten ikasketa-programa berrien ezarpenaren kanpo-jarraipena egiteko,
eta horrenbeste, ikasketa “ofizialen” programatzat hartzen dira, Espainia osorako
baliagarritasunarekin. Graduko eta Doktoregoko unibertsitate-programa ofizialek
ebaluazio-prozedura berri bat gainditu behar dute, eta haren bidez berrikusiko
dira hasierako proposamenean ezarritako betebeharrak, sei urtean behingo
aldizkakotasunarekin ziurtatu den egunetik edo azken egiaztapena egin denetik.
Masterren kasuan, lau urtean behin gainditu behar dute ebaluazio-prozedura hori.

Berezko tituluen ebaluazioa
Aipatutako titulu “ofizial” horien ebaluazioaz gain, EHUn berezko tituluak lortzeko
(unibertsitate-diploma edo ziurtagiria) ikasketa-programen kanpo-ebaluazio bat ere
garatu du Unibasq-ek 2007. urteaz geroztik. Unibertsitateak eta Agentziak ad hoc
lortutako akordio batean oinarritzen da ebaluazio hori, eta horrelako berezko tituluen
proposamen berrien kalitatea bermatzea du helburu, kanpo-ebaluaziotik abiatuta.

11/2009 Dekretuak ezartzen duenez, Unibasq da Euskal Unibertsitate Sisteman
unibertsitateko gradu ofizialen garapena gainbegiratzeaz arduratuko den agentzia.

Ondorengo taulan ikus daitezke jarduera horren emaitzak.

861/2010 Errege Dekretuaren 27. artikuluan ezarritakoaren arabera, ANECAk eta
eskualde-legeen bidez hautatutako eskualdeko dagozkion ebaluazio-organoek,
betiere Hezkuntza Ministerioarekin eta dagozkion autonomia-erkidegoekin
lankidetzan, batera landuko dute jarraipen-protokolo bat, gutxieneko irizpide eta
oinarrizko adierazle erkideen definizioa bilduko duena.

12. taula.
-

EHUko berezko
tituluen ebaluazioa

2011. urtean, Unibasq-ek “Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitate-titulu
ofizialen jarraipena egiteko Protokoloa” egin zuen CURSA batzorde tekniko
nazionalak (Jarraipena eta Egiaztapena Arautzeko Unibertsitate Batzordea) egindako
“Unibertsitate-titulu ofizialen egiaztapenaren jarraipena egiteko eta egiaztapen hori
berritzeko Protokoloan” eta indarreko araudian oinarrituta.

Masterrak

Deustuko unibertsitatea

17

21

Mondragon Unibertsitatea

17

10

EHU

86

56

Egiaztapena berritzea
Arestian adierazi denez, tarte erregularretan berritu behar dute beren egiaztapena
ikasketa ofizialen programek. Ondorengo ebaluazio horien lehenengo txanda hastear
dago beren lehenengo urtean ziurtapen-fasea gainditu zuten programentzat. 2012.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

GUZTIZKOA

21

18

10

5

8

10

5

77

Ebaluazio positiboa

15

16

7

4

8

10

5

65

AUDIT
Euskal Unibertsitate Sistemaren unibertsitate-ikastegien kalitatearen barne-bermeko
sistemen ebaluazioa eta ziurtapena burutzen du Unibasq-ek.
2007an, unibertsitateari eta haren eskola eta fakultateei kalitatearen barne-bermeko
sistemak diseinatzen laguntzeko, ANECAk (Kalitatea Ebaluatu eta Egiztatzeko
Estatuko Agentzia), AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de
Catalunya) eta ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia)
agentzien laguntzarekin, AUDIT deitutako borondatezko erakunde berrikuspenprograma bat garatu zuen.
2007. urtearen amaieran batu zitzaion Unibasq programa horri, eta ebaluazioko lau
deialdi egin dira jada. Orain arte, Euskal Unibertsitate Sistemaren ikastegien % 95ek
lortu ditu emaitza positiboak berrikuspenetan.

Ondorengo taulan erakusten da 2013. urtean jarraipena egin zaien ikasketaprogramen kopurua, unibertsitateen eta ikasketa-programa moten arabera.
Graduak

Berezko tituluak
Eskaerak

ERAKUNDEEN EBALUAZIOA

Programen jarraipenak egiteko nahitaez erabili beharreko irizpide eta oinarrizko
adierazleak finkatzeko, 8 programa biltzen zituen plan pilotua jarri zuen martxan
Unibasq-ek Euskal Unibertsitate Sisteman. 2012ko urtarrilean aurkeztu ziren behin
betiko txostenak. Esperientzia horren ondorioz, unibertsitate-alorrean eskuduna den
Eusko Jaurlaritzaren sailaren eta Euskal Unibertsitate Sistemaren unibertsitateen
laguntzarekin martxan jarritakoa, amaitu da jada unibertsitateko ikasketa ofizialen
jarraipena egiteko berrikuspen- eta hobekuntza-prozedura. Haren ordez, ikasketaprogramen jarraipena egiteko protokolo berri bat sartu da, dagoeneko Agentziaren
webgunean argitaratutakoa. Jarraipena egiteko helburu eta xedeak ezartzen ditu
protokolo horrek, Irizpiderak, Jarraibideak eta ebaluazio-irizpideak deskribatzeaz gain.
Protokoloaz gain, lau eranskin argitaratu dira: ikasketa-programaren autoebaluaziotxostenerako eredu bat, informazio publikorako ebaluazio-jarraibideak, ikasketaprogramen jarraipena egiteko ebaluazio-jarraibideak eta txosten-eredu bat.

UNIBERTSITATEA
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11. taula.
2013. urtean
jarraipena egin zaien
ikasketa-programen
kopurua.

Tabla 13
AUDIT programaren
abiaraztea

UNIBERTSITATEA

2008

2010

2011

2012

Mondragon Unibertsitatea

1

2

3

4

Deustuko univertsitatea

1

3

4

5

EHU

2

11

22

32

2013an, programaren inguruko lankidetzarekin aurrera jarraituz, Unibasq-ek, ANECA
eta ACSUG agentziekin batera, aurreko urteetan beren berrikuspenetan emaitza
positiboak lortu zituzten kalitatearen barne-bermeko sistema horien guztien ezarpena
ebaluatzeko prozedura landu zuen. Adierazi dugunez (Ikus 2.2 ESGari buruzko 5.2 eta
2.7 ESGari buruzko 5.7 idatz-zatiak), prozedura horren egokitasuna fase pilotu baten
bidez ari gara aztertzen, eta fasea amaitutakoan argitaratuko dira emaitzak.
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DOCENTIA
Unibasq-ek unibertsitateei laguntza ematen die beren irakasleen jarduera akademikoa
ebaluatzeko asmoz ebaluazio propioak diseinatzeko.
2007an, Unibasq-ek, ANECAren eta Espainiako gainerako eskualde-agentzien
laguntzarekin, DOCENTIA Unibertsitate-irakasleen Irakaskuntza Jardueraren
Ebaluazioari Laguntzeko Programarako lehenengo deialdia argitaratu zuen,
erreferentziazko esparru bat emateko, unibertsitateetan irakaskuntza-lanaren
egikaritzapenaren ebaluazioa ahalbidetuko zuen eredu eta prozedurekin.
Kalitatea Bermatzeko Europako Irizpide eta Jarraibideak erreferentzia gisa hartuta, 1.4
Irizpidera beteko dela bermatu nahi da DOCENTIA programaren bidez, erakundeek
beren langileak irakaskuntzarako gaituta daudela eta trebeak direla bermatuko duten
baliabideak dauzkatela xedatzen duen Irizpidera.
Euskal Unibertsitate Sistemako hiru unibertsitateek programaren lehen fasean
parte hartu dute, bere irakasleen irakaskuntza-lanari buruzko prozedura bat idatzita,
DOCENTIAk proposatutako ereduei jarraiki. Unibertsitate bakoitzak bere modelo
propioa diseinatu du, eta Unibasq-ek ebaluatu behar du.
Gaur egun arte, irakasleen kalitatea balioesteko diseinuen arteko bi onetsi dira,
biek ere ebaluazio positiboak lortu baitituzte, baina batek baino ez du hiru urterako
ezartzeko fase esperimentala garatu. Unibasq-ek fase hori gainbegiratu du, eta
ereduak ziurtapena lortzeko aukera izango du. Hirugarren eredua berriz diseinatu da
eta 2013an ebaluatuko da.
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Langile-kategoria horientzako dagozkion ebaluazio- eta egiaztapen-prozesuak estu
lotuta daude 1.4 Europako Irizpide eta Jarraibidearekin. Irakasleen kalitate-bermea
“Irakasleak gaituta daudela eta beren lanean trebeak direla bermatuko duten
bitartekoak eduki beharko dituzte erakundeek”, kontuan izanda haien helburu nagusia
irakasle horiek irakaskuntzarako gaituta egotea eta trebeak izatea dela.
2008an hasi zen langile akademikoak ebaluatzeko programa hori, eta gutxienez
deialdi bat egiten da urtean behin eskaerak aurkezteko, eta deialdi horretara aurkeztu
behar dira hautagaiak ebaluazioa gainditzeko. Kontratatutako lanpostu bakoitzari
aplikatu ahal zaizkion prozedura eta irizpideak Unibasq-en webgunean argitaratzen
dira deialdia baino lehen. 2013rako 5.304 eskaera berrikusi ditugu guztira.
“Bai ala ez” erabaki batean oinarritutako ebaluazioa dugu, eta ebaluazio negatiboa
lortzen duten irakasleek zenbait gomendio jasotzen dituzte beren curriculuma
hobetzeko eta egiaztapena lortzeko.
Langile akademikoen jarduera
EHU Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileak ebaluatzen ditu
Agentziak, Eusko Jaurlaritzak emandako ordainsari gehigarria jasotzeko zein sailkatu
behar diren erabakitzeko.

Espainiako unibertsitate-sistemaren ezaugarrietako bat irakasle eta ikertzaileen
kanpo-ebaluazioa da, kalitatea ebaluatzeko agentziek zuzendu beharrekoa.

Espainiako unibertsitate-legeriaren arabera, langile akademikoek ordainsari
gehigarriak jaso ditzakete beren jardueraren arabera, betiere dagokion autonomiaerkidegoak horretarako beharrezko den aurrekontua badu. Unibertsitate publikoko
(EHU) irakasle eta ikertzaileei horrelako pizgarri ekonomikoak emateko aukera
eskaintzen du euskal unibertsitate-legeriak. Bikaintasunaren bilaketa ziurtatzea eta
irakaskuntzari, ikerketari eta kudeaketari dagozkion jardueren praktikan eraberritze,
berrikuntza eta kalitate etengabea saritzea da horrelako ebaluazioaren helburua.
Eusko Jaurlaritzak Unibasq hautatu du ebaluazio-irizpideak eta ebaluazio hori egiteko
prozedurak definitzeko, eta dagokion ebaluazio-programa abiarazteko.

Bi ebaluazio mota biltzen dituen jarduera dugu: irakasle eta ikertzaileak ebaluatzea
haien egiaztapena egiteko, aldez aurreko baldintza baita unibertsitatean lan-kontratu
bat lortzeko, eta irakasle eta unibertsitate-langileen jardueraren ebaluazioa.

Ebaluazio-prozesu hori estu dago lotuta 1.4 Europako Irizpide eta Jarraibideari,
langileak kualifikatuta egotea eta irakaskuntzarako eta ikerketa martxan jartzeko
trebeak izatea bermatzera bideratuta baitago.

Langile akademikoen egiaztapena

2007az geroztik, banako 3.983 eskaera berrikusi ditu Unibasq-ek programa horren barruan.

Irakasleak eta ikertzaileak ebaluatzeko da jarduera hori, unibertsitatean lan-kontratu
bat lortzeko hautagaiak izan daitezela ahalbidetzeko, eta doktorego baten titularrek
unibertsitate pribatuetan irakasle gisa lanpostu bat lortzea ahalbidetzeko.

Langile akademiko iraunkorren ikerketa-jarduera

LANGILE AKADEMIKOEN EBALUAZIOA

Espainiako unibertsitate-legeriak irakasleen nahitaezko ebaluazioa ezartzen du
irakasle horiek unibertsitate batean kontratatu aurretik. Legeria horren arabera,
unibertsitate publikoetako langile akademikoak bi talde handitan sailkatzen dira,
erakundearekin duten harreman profesionalaren arabera: funtzionario-kategoria
duten irakasle iraunkorrak ANECA agentzia nazionalak ebaluatu behar ditu, eta
bestetik, lan-kontratu bat daukatenek ANECAk berak edota beste edozein eskualdeagentziak ebalua ditzake.
Euskadin irakasle eta ikertzaileen bigarren ebaluazio mota hori Euskal Unibertsitate
Sistemari buruzko Legean bilduta dago lanpostuen kategoria desberdinetarako
unibertsitate publikoetan (irakasle elkartua, irakasle lankidea, irakasle atxikia,
agregatua eta irakasle osoa) eta pribatuetan (unibertsitate pribatuko irakasle
doktorea). Irakasle-lanpostu horietaz gain, badira antzeko beste ebaluazio-prozesu
batzuk, ikertzaileen bi kategoria eraginpean hartzen dituztenak: ikertzaile doktoreak
eta irakasle doktoreak.

Erkidegoko gobernuak Unibasq-i esleitutako eginkizunen artean dago EHU Euskal
Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaile iraunkorrek egindako ikerketajardueraren ebaluazioa egitea.
Arestian adierazi dugunez, unibertsitate publikoko irakasle eta ikertzaileei pizgarri
ekonomikoak eskaintzeko aukera ezartzen dute euskal unibertsitate-legeek.
Ildo horretan, aldian behin ebaluatu behar da kontratu mugagabe baten bidez
kontratatutako irakasle eta ikertzaileen ikerketa-jarduera. Bikaintasunaren bilaketa
bermatzeko eta ikerketa-jardueren praktikan eraberritze, berrikuntza eta kalitate
etengabea saritzeko helburuarekin.
Unibasq hautatu dute ebaluazio hori egiteko. Agentziak CNEAI Ikerketa Jarduera
Ebaluatzeko Batzorde Nazionalarekin hitzarmen baten bidez garatzen ditu irizpideak
eta prozedura, 30 urte baino gehiagoz Espainiako unibertsitateen ikerketa-jarduera
ebaluatu duen erakundearen laguntzarekin.
2010ean iragarri zen lehen deialdia eta orain arte banako 417 eskaera ebaluatu ditu
Unibasq-ek programa horren barruan.
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UNIBASQ-EN BESTE JARDUERA BATZUK

6.4 ESG 3.4 Baliabideak

13/2012 Legeak ezartzen duenez, “bere jarduera-esparruaren barruan dagoen
edozein eginkizun“ biltzen dituzte Agentziaren eginkizunek, baldin eta unibertsitategaietan eskumena duen sailak agindutakoa bada. Eskakizun hori betetzeko, Unibasqek txostenak lantzen ditu unibertsitate-gaietan eskuduna de Eusko Jaurlaritzaren
sailak eskatuta.

IRIZPIDEA:
Agentziek baliabide egokiak eta proportzionalak (giza- eta finantza-baliabideak)
izan behar dituzte antolatzeko eta kalitatearen kanpo-bermeko prozesuak
modu efikazagoan eta eraginkorragoan gauzatzea ahalbidetzeko, betiere
beren prozesuak eta prozedurak garatzeko baliabide egokiak izanez.

Ildo horretan, 2008az geroztik txostenak landu ditu Unibasq-ek unibertsitate-gaietan
eskuduna den Eusko Jaurlaritzaren sailak eta Euskal Unibertsitate Sistema osatzen
duten unibertsitate bakoitzak sinatutako akordio instituzionalen (kontratu-programak)
betetze-mailari buruz. Akordio horien funtsezko helburua unibertsitateek eskualdeko
Unibertsitate Planean ezarritako helburu espezifikoak bete ditzatela bultzatzea da.
Sarreran arestian adierazi dugunez, ikerketa-jarduera eta -proiektuen ebaluazioari
buruzko programak ezar ditzake Unibasq-ek. Ildo horretan, Balear Uharteetako
Unibertsitatean doktoratu-ondoko bi lanpostuetarako eskaerak ebaluatzea onartu du
Unibasq-ek.

Esleitu zaizkion eginkizunak betetzea ahalbidetuko duten giza baliabide eta baliabide
finantzario eta material nahikoak erabilgarri izatearen mende dago Unibasq-en lana.
GIZA BALIABIDEAK

Ebaluazio-jarduerez eta bere ekimen propioaz gain, “Euskal unibertsitate-sistemaren
kalitatea“ urteko sinposioa egiten ari da Unibasq 2012az geroztik. Euskal Unibertsitate
Sistemaren kalitatearen mesedetan lan egiten duten agenteen elkargune izan nahi
duen sinposioa dugu.

Langile propioak
13/2012 Legearen 11. artikulua betetzearren, bere langileak kontratatzeko, zuzentzeko,
eta prestatzeko erantzukizun oso dauka Agentziak. Gaikuntzari, gardentasunari eta
merezimenduei lotutako printzipioak betez egiten dira langile-hautaketak, baita
genero-berdintasuna kontuan izanda ere.
Normalean, 10 lagunek osatutako plantilla du Agentziak bere helburuak garatzeko:
zuzendaria, zuzendariordea eta zortzi langile, kontratu mugagabearekin lan eginez
eta lan-arloko legeria betez; bost teknikari espezialistak dira eta hiru administrari
laguntzaileak (txosten honen 4.4.5 idatz-zatian ageri da organigrama).

FROGAGIRIAK
Unibasqeko webgunea (www.unibasq.org):

§

Titulazioak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa

§

Erakundeak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa

§

Langile akademikoak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa

Zenbitzuen karta
Urteko jarduera memoria

Ondoren langileen bilakaera erakusten dugu Agentzia sortu zenetik, eta egungo
banaketa, lanpostuaren eta adinaren arabera:

14. taula.
Agentziako langileen
bilakaera

Kudeaketa plana

LANGILEAK

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Zuzendariak

1

1

1

2

2

2

2

2

Langileak

4

4

7

8

8

8

8

8

GUZTIZKOA

5

5

8

10

10

10

10

10

Hitzarmenak erakundeekin

ADINA
>50

4. irudia.
Unibasq-en langileen
banaketa lanpostuaren
eta adinaren arabera
(2013).

ADINA
40-49

ADINA
30-39

ADINA
<30

Prozesuen mapa

0

Zuzendaritza
Teknikariak
1

2

3

4

Administratiboak
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Langileak dira Agentziaren aktibo nagusietako bat, eta uste dugu langile guztiek
ere kualifikazio nahikoa dutela esleitu zaizkien eginkizunak betetzeko. Dena den,
etengabeko hobekuntzaren bilaketak etengabeko hobekuntza eskatzen du, eta
ildo horretan urteko prestaketa-plan bat onartu behar du, bere Kalitatearen Barne
Bermeko Sisteman bildutakoa, eskatutako prestaketa-programak urte osoan zehar
planifikatu eta abiarazteko baliagarria.

Finantzaketa-eredu berri hori 2014az geroztik hasiko da funtzionatzen. Sistema
horren ezaugarri nagusia da finantzaketak helburu jakin batzuk betetzeari lotuta joan
behar duenaren printzipioa ezartzen duela. Agentziaren plan estrategikoari jarraiki
onartu behar du kontratu-programa Gobernu Kontseiluak. Egindako gastuari eta
lehen adierazitako helburuak betetzeari buruzko informazioa eskaini behar du urtero
Agentziak.

Kanpoko langileak

Egindako gastuen jarraipena hobetzeko, kontabilitate analitikoko sistema bat garatu
du Agentziak, 2010az geroztik martxan dagoena. Ebaluazio-programa bakoitzaren
xehetasun guztiak jakitea ahalbidetzen du sistemak, gastuaren atal bakoitza gastua
eragin zuen ebaluazio-jarduerarekin lotzen denetik.

Bere langile propioez gain, kanpoko ebaluatzaileak erabiltzen ditu Unibasq-ek
(ebaluatzaile akademikoak, ikasleak eta profesionalak) Ebaluazio Batzordeetako kide
gisa.

Alde batetik, Gobernu Kontseiluari informazio zehatza eskaintzea ahalbidetu du
sistemak, Agentziaren jarduerei eta urteetan jarduera horiek izan duten kostuei buruz.
Eta bestalde, esperientzia on bat izan da, kontratu-programa garatzea ahalbidetu
baitu eta baliagarria izan baita kostu-proposamenak garatzeko Eusko Jaurlaritzarekin
egin beharreko negoziaketarako. Agentziak bere kontabilitate-informazioko sistema
eta programa bakoitzari kostuak esleitzeko prozesua hobetuz jarraitu behar du.

Agentziaren zuzendariak hautatzen ditu Ebaluazio Batzordeetako kideak, Aholku
Batzordearen gomendioei jarraiki. Aldi baterako parte hartzen dute Ebaluazio
Batzordeetan ebaluatzaile gisa, hiru urteko aldirako hautatzen baitituzte, eta ezin
dituzte berriz aukeratu aldi hori amaitu eta hurrengo hiru urteetan.
Ebaluazio-programetarako eskatzen dituztenean, ikasketa-programak ebaluatzeko
hautatzen, kontratatzen eta prestatzen dituzte kanpoko ebaluatzaileak.
Unibasq-eko ebaluatzaileak hautatzeko Protokoloaren Eranskinean zehaztutako
gutxieneko eskakizunak bildu behar dituzte ebaluatzaile horiek.

Azpimarratu behar da kontratu-programa Agentziaren jarduera-esparru guztietan
kalitatea hobetzeko modutzat hartu behar dela, plan estrategikoan bildutako
helburuak lortzeko ekintzak arian-arian garatzera eramango duena, eta aldi berean
Agentziaren finantza-autonomia garatuta.

Ebaluazio-prozesu nagusietan inplikatutako ebaluatzaile eta batzordeen kopurua
erakusten du beheko taulak.

4.4.4 Finantza-baliabideak idatz-zatian azken urteotan Agentziak kudeatutako
aurrekontua erakusten da.

Ikasketaprogramak
Erakundeak

Langile
akademikoak

EBALUATZAILE
PARTEHARTZAILEAK

BATZORDE
KOPURUA

Ikasketa ofizialen
programak

11

1

AUDIT

5

1

DOCENTIA(*)

*

1

Langile akademikoen
egiaztapena

41

5

**

12**

57

8

Seiurtekoak (**)
Batzordeak CNEAI

Guztizkoa

Azkenik, gastuaren gardentasunak garrantzi berezia hartzen du, kontuan izanda
Agentziaren finantzaketaren izaera publikoa. Gobernu Kontseiluak planteatzen
du Agentziaren kontuen likidazioa. Gainera, kontuek auditoria independente bat
gainditu behar dute, eta webgunean argitaratzen dituzte haren emaitzak. Kanpoko
enpresa independente batek zuzentzen du auditoria, gobernu eta unibertsitateekin
zerikusirik ez duena; ezarri zenetik, Unibasq-i egindako finantza-auditoria guztiek
aldeko txostenak lortu dituzte.

(*) Gainerako agentzia
parte-hartzaileekin
batera parte hartzen
du batzorde horrek
ebaluazio-programan.
(**) Unibertsitateko
funtzionarioen
ikerketa-jarduerak
ebaluatzen dituztenen
berdin-berdinak dira
batzorde horiek.

BALIABIDE MATERIALAK
Egoitza

15. taula.
-

Unibasq-en egoitza, unibertsitate-gaietan eskuduna den Eusko Jaurlaritzaren sailak
lagatakoa, Gasteizko San Prudentzio kaleko 8. zenbakian dago. 328 m2-ko azalera du
eta hainbat gunetan zatituta dago: harrera, zuzendaritza, bulegoak eta languneak,
bilera-aretoak, artxiboak eta atsedengunea.

Ebaluatzaileen partehartzea 2013an

Gainera, mila ebaluatzaile inguruk osatutako lantaldea du Unibasq-ek, Unibasq-eko
ebaluatzaileak hautatzeko protokoloari eta Unibasq-en ebaluatzaileak hautatzeko
baldintzei buruzko I. eranskinari jarraiki Aholku Batzordeak ebaluatu dituenak.
FINANTZA BALIABIDEAK
Bere kasa eta Euskal Autonomia Erkidegoaren dagozkion erregulazioak betez
administratzen duen aurrekontu propioa dauka Agentziak. Gobernu Kontseiluak
onartzen du Agentziaren aldez aurreko aurrekontu-plana.
Indarreko lege-esparruak (13/2012 Legea) ezartzen duenez, Euskal Autonomia
Erkidegoaren aurrekontu orokorrak Agentziari esleitu behar dizkio beharrezko
baliabideak bere eginkizunak bete ditzan, urte anitzeko kontratu-programa bat betez.
Finantza-laguntza horretaz gain, beste diru-sarrera batzuk lor ditzake Agentziak bere
jarduera propioetan oinarrituta.

5. irudia.
Unibasq-en
egoitzaren mapa.
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Informazioaren teknologiaren erremintak
Unibasq-ek egitura eta material teknologiko nahikoak ditu bere prozesu eta
prozedurak behar bezala garatuko direla bermatzeko.

6.5 ESG 3.5 Misioaren deklarazioa
IRIZPIDEA:

Unibasq-ek webgune bat (www.unibasq.org) mantentzen du, bertan ematen
du Agentziari buruzko informazio guztia eta sarbidea ematen die ebaluazioprozesuetarako beharrezkoak diren aplikazio guztiei. Adibidez, Efaber kanpohornitzaileak diseinatutako aplikazio bat dauka, langile akademikoen ebaluazioprozesua kudeatzea ahalbidetzen duena langile horiek egiaztatzeko.

Agentziek xede eta helburu argi eta esplizituak izan behar dituzte beren
lanerako, eta hain zuzen ere misio-deklarazio batean jasota egon behar dute,
jendearentzat eskuragarri egongo dena.
JARRABIDEAK:

Berriki, extranet bat abiarazi du Agentziak, hau da, trukerako web-plataforma bat,
informazioa trukatzeko eta komunikatzeko bereziki diseinatutakoa. Baliagarria da
betiere zenbait lagun aldi berean dokumentu berean lanean ari badira, dokumentu
beraren bertsio ugari automatikoki sortzea ahalbidetzen baitu. Aholku Batzordeko
kideek eta Unibasq-eko lantaldeek erabiltzen dute normalean.

Deklarazio horretan honako hauek deskribatu behar dira: kalitate-bermeko
agentzien prozesuen xede eta helburuak, lana banatzeko modua goi-mailako
hezkuntzan inplikatutako agenteekin (bereziki goi-mailako hezkuntzako
erakundeekin) eta agentzien lanaren testuinguru kultural eta historikoa.
Deklarazioan argi geratu behar du kalitatearen kanpo-bermeko prozesuak
agentziaren jarduera nagusietariko batzuk direla eta xede eta helburuak
lortzeko badagoela planteamendu sistematiko bat.
Bestalde, deklarazio hori politikan eta kudeaketa-plan esplizitu batean islatzen
dela frogatzen duen dokumentazioa ere egon behar du.

Gainera, Eusko Jaurlaritzak garatutako E-administraziorako plataforma bat abiarazi
du Unibasq-ek, administrazio publikoaren eta erabiltzaileen arteko komunikazio-kanal
bihurtzeko. Erronka horrekin konprometituta dago Unibasq, eta e-administrazioa
ezarri nahi du programak prozesatzeko bitarteko nagusi gisa.
Datu ugari prozesatu behar ditu Unibasq-ek, eta hori horrela, betiere informazio
hori guztia hobeto kudeatu eta informaziorako sarbidea ahalbidetzeko, Agentziak
kudeaketa dokumentaleko sistema bat abiarazi du, DOCUWARE deitutakoa.
Kudeaketa Dokumental Integraleko sistema bat da DOCUWARE, dokumentuak
artxibatzea, antolatzea eta eraginkortasunez babestea ahalbidetzen duena.
Azkenik, datuak babesteko legeak betetzeko, informazioa kudeatzeko eskatutako
artxibo automatizatuak Datuak Babesteko Euskal Agentzian erregistratzen dira,
erabiltzaileei gehieneko pribatutasun-bermeak eskainiz.

FROGAGIRIAK
Unibasqeko webgunea (www.unibasq.org)
Antolamendu egitura
Ebaluazio Batzordeen osaera
Unibasq-eko ebaluatzaileak hautatzeko protokoloa eta I. Eranskina. Unibasq
agentziako ebaluatzaileak hautatzeko baldintzak

Agentziaren Plan Estrategikoan dago bilduta Unibasq-en zeregina (webgunean
argitaratuta dago), eta 2013ko otsailaren 28ko Gobernu Kontseiluak onartu zuen
plana, Aholku Batzordeak proposatu ondoren.
“Euskal unibertsitate-sistema hobetzen laguntzea, sistemaren kalitatea sustatuz,
goi-hezkuntzan inplikatutako interes-taldeak kontuan hartuz.”
Planaren helburu eta xedeak bat datoz 13/2012 Legearen 3. artikuluarekin (“Helburua
eta eginkizunak).
Agentziaren zeregin orokorraren deklarazioa Agentziaren eta hari laguntzen dioten
lagun guztien jarduera gidatu behar duten ikuspegi, balio eta etikarekin batera idatzi
dute. Hori guztia kontuan izanda, Agentzia erreferentziazko erakunde bihurtu nahi
da goi-mailako hezkuntzaren kalitatearen bermearen esparruan , estatu osoan zein
nazioartean. ENQAren kide bihurtzeko duen jomuga, bere ikuspegiaren garapenean
dago islatuta.
Unibasq-en barne-politikako kalitatea, webgunean argitaratutakoa, ikuspegi
estrategiko horretan biltzen da, eta honako konpromiso hauek erakusten dute hori
berariaz:
•

Agentzia eta haren lana arautzen dituen araudia errespetatu eta betetzea.

•

Langileen eta ebaluatzaileen prestakuntza, zerbitzu eraginkorra eta
kalitate handikoa eskaintzeko.

•

Goi Mailako Hezkuntzaren Europar Esparruan kalitatea bermatzeko
Irizpideak eta Jarraibideak erabiltzea, ebaluazio-programak definitzeko eta
garatzeko erreferentzia gisa.

Kontabilitate analitikoko txostenak

•

Unibasqen etika-kodeak ezartzen dituen printzipioak betetzea.

Aurrekontuaren hilabeteko jarraipen txostena

•

Kalitatea kudeatzeko sistema bat izatea, ISO 9001:2008 kalitatea kudeatzeko
nazioarteko arauan oinarritzen dena, eta Agentziaren funtsezko prozesu
guztiak barne hartzen dituena.

Gobernu Kontseiluaren bileren aktak
Urteko jarduera memoria
Egoitzaren mapa
Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu orokorra

Urteko auditoria
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Unibertsitate-ebaluaziorako beste agentzia batzuekin hitzarmenak egitea,
garatzen diren lanak hobetzen lagunduko duten jardunbide egokiak eta
esperientziak elkartrukatzeko.
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6.6 ESG 3.6 Independentzia

Erabiltzaileei gardentasuna eskaintzeko eta gizarteari kontuak emateko
politika, Agentziaren jarduerari eta haren lanaren emaitzei buruzko
informazio osoa hedatuko duena.

IRIZPIDEA:

Agentziaren aldizkako ebaluazioa, Goi Mailako Hezkuntzaren Europar
Esparruan kalitatea bermatzeko Irizpideei eta Jarraibideei lotuta hartutako
konpromisoaren eremuan.

Agentziek independenteak izan behar dute, hain zuzen ere beren
funtzionamenduari dagokionez erantzukizun autonomoa izanez eta
hirugarrenek (esaterako, goi-mailako hezkuntzako erakundeak, ministerioak
edo inplikatutako bestelako agenteak) agentzia horien txostenetako ondorio
eta gomendioetan eraginik izan gabe.

Konpromiso horiek betetzea bermatuko duen politika bat garatzea kudeaketaren
urteko planean bilduta dago, Agentziaren plan estrategikoaren arabera.

JARRABIDEAK:
Agentziek beren independentzia honelako neurriekin frogatu beharko dute:

FROGAGIRIAK
Unibasqeko webgunea (www.unibasq.org)
13/2012 Legea, ekainaren 28koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate
Agentziari buruzkoa
204/2013 Dekretua, apirilaren 16koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren
Kalitate Agentziaren estatutuak onartzen dituena
Plan estrategikoa

• Goi-mailako hezkuntzaren erakundeekiko eta gobernuekiko funtzionamenduindependentzia dutela dokumentazio ofizialean (adibidez, gobernu-tresnak
edo legegintza-aktak) bermatua.
• Agentzien prozeduren eta metodoen definizioa eta funtzionamendua,
kanpo-ebaluatzaileen aukeraketa eta izendapena eta kalitate-bermeko
prozesuen emaitzen zehaztapena modu autonomo eta independentean
egiten da gobernuekiko nahiz goi-mailako erakundeekiko eta eragin politikoa
duten organoekiko.
• Goi-mailako hezkuntzan inplikatutako alderdiei, bereziki ikasleei kalitatebermeko prozesuaren garapenean kontsultatzen bazaie ere kalitate-bermeko
prozesuen azken emaitzen arduradunak agentziak dira.

Kudeaketa plana
Barne Kalitate Politika
Kode etikoa
Gobernu Kontseilu eta Aholku Batzordearen bileren aktak

2010ean, ENQAko kideei aplikatu beharreko autoebaluazio-txostena lantzen
hasi aurretik, autoebaluazioa berrikusi egin zen, oro har Europako Irizpide eta
Jarraibideekin bat egiteko Unibasq-en zuzentzean eta funtzionamenduan zer
aldaketa egin beharko liratekeen identifikatzeko. Une horretan ikusi zen Agentziaren
erregulazioa egokitu beharra zegoela, Agentziari independentzia emateko eta bere
jardueraren erantzukizun osoa emateko. Horren ondorioz, 13/2012 Legea onartu zen,
Unibasq-en existentzia eta jarduerak erregulatzen dituena. Lege horrek eta estatutu
berriek Agentziaren independentzia bermatzen dute, eta Legearen zenbait paragrafo
hautatu ditugu hori berresteko:
Sarreran: “(...) Agentziak maila ofiziala izango du eta erakundeak ebaluatzeko
eginkizunak beteko ditu; egindako lanen berri emango die bai Eusko Jaurlaritzari eta
baita gizarteari ere: argi eta garbi eta bere kabuz definitu behar du bere zeregina; eta
behar beste giza baliabide nahiz baliabide material izango ditu zeregin hori betetzeko.
Zeregin hori gobernu- eta unibertsitate-agintarietatik aparte egin behar da, prozedura
eta irizpide objektibo, publiko eta nazioartean parekatzeko modukoekin bat etorriz”.
1. artikuluan: “...berezko nortasun juridikoa eta jarduteko gaitasun osoa izango ditu, bai
eta bere eginkizunak betetzeko berezko ondarea ere, Lege honetan ezarritakoarekin
bat etorriz”.
4.2 artikuluan: “Agentziak, ebaluazio-, egiaztapen- eta ziurtapen-jarduerak betetzean,
independentzia eta objektibotasun osoz jardun behar du”.
4.4 artikuluan: “Ebaluazio-batzordeek independentzia osoz jardun behar dute eta
ebaluazioaren emaitzak ezin ditu agentziaren beste ezein organok aldatu”.
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6.6 artikuluan: “Agentziako organoetako kideek beren izenean jarduten dute, beren
irizpidearekin, ez beren kolektiboaren ordezkari gisa”.
Ebaluazio-, egiaztapen- eta ziurtapen-prozesuak garatzeko prozedurek (ebaluatzaileak
hautatzekoak barne) bermatzen dute independentzia. Gainera, Agentziaren Estatutuen
funtsezko puntuetako bat da, Estatutuen arabera independentzia oinarrizko balioa
delako. Azkenik, Unibasq-en Kode Etikoaren 8. artikuluak ere independentziaren
garrantzia azpimarratzen du.
Unibasq-en eragiketen independentzia bere Organo Teknikoen (Aholku Batzordea
eta Ebaluazio Batzordeak) eragiketen independentzian oinarritzen da. Ebaluazioplanetarako metodo eta prozedurak zehaztea eta kanpo-ebaluatzaileak izendatzea
zuzendariaren erantzukizunak dira, Aholku Batzordearen gomendioei jarraiki, eta
batzorde horretako kide gehienak Euskal Unibertsitate Sistematik kanpokoak
dira. Agentziako organo zientifiko-teknikoetako kide izatea bateraezina da ebalua
litekeen edozein erakundetako zuzendaritzan banakako postu batean jardutearekin.
Banako ebaluazio bakoitzaren emaitzak Ebaluazio Batzordearen erantzukizuna dira.
Erantzukizun-bereizketa horrek independentzia bermatzen du ebaluazioarekin,
egiaztapenarekin eta ziurtapenarekin zerikusia duten erabakiak hartzerakoan.
Ebaluatzaileen eta ebaluazio-batzordeen hautaketa programa guztietan egiten da
baldintza publikoak eta Unibasq-en estatutuetan argi eta garbi jasota dauden irizpideak
betez, ebaluatzaileen hautaketarako Unibasq-ek bere webgunean argitaratutako
protokoloari jarraiki. Aholku Batzordeak hautagai egokiak ebaluatzen ditu ebaluaziobatzorde bakoitzerako. Behin hautaketa egin ondoren, Aholku Batzordeak hautagaizerrenda bat proposatzen dio zuzendariari, dagokion izendapena egin dezan.
Ebaluatzaile guztiek dokumentu bat sinatu behar dute, kode etikoa onartzeko,
konfidentzialtasuna eta inpartzialtasuna bermatzeko eta interes-gatazkarik ez
dagoela ziurtatzeko.
Ebaluazio-programa guztietan, Ebaluazio Batzordearen erabakia loteslea da, eta
Agentziaren zuzendariari helarazten zaio berak jakinaraz dezan.

FROGAGIRIAK
13/2012 Legea, ekainaren 28koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate
Agentziari buruzkoa
204/2013 Dekretua, apirilaren 16koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren
Kalitate Agentziaren estatutuak onartzen dituena
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6.7 ESG 3.7 Agentziek erabilitako
kalitatearen kanpo-bermeko
irizpideak eta prozesuak
IRIZPIDEA:
Agentziek erabilitako prozesuak, irizpideak eta prozedurak aurretiaz zehaztu
behar dira eta jendaurrean erabilgarriak izan behar dute.
Normalean, prozedurek honako hauek bildu beharko lituzkete:
• kalitate-bermeko prozesuaren subjektuak egindako autoebaluazioa edo
prozedura baliokidea;
• ebaluatzaile-talde batek (egokia denean ikasle batekin edo gehiagorekin)
egindako kanpo-ebaluazioa eta in situ bisitak agentziak erabakita;
• hartutako erabakiak, gomendioak edo bestelako emaitza formalak biltzen
dituen txosten bat argitaratzea;
• kalitate-bermeko prozesuaren subjektuak gauzatutako ekintzak berrikusteko
jarraipen-prozedura betiere txostenean bildutako gomendioei jarraiki.
JARRABIDEAK:
Agentziek bestelako prozesuak edo prozedurak gara edo erabil ditzakete
asmo zehatzetarako.
Agentziek deklaratutako printzipioei arreta handia jarri behar diete une oro
eta era berean, ziurtatu behar dute baldintzak eta prozesua bera modu
profesionalean kudeatzen direla eta ateratako ondorioak eta hartutako
erabakiak prozesuaren araberakoak direla baita erabakiak talde desberdinek
hartutakoak badira ere.
Kalitate-bermeko erabaki formalak edo ondorio formalak dituzten erabakiak
hartzen dituzten agentziek apelazio-prozedurak izan behar dituzte. Apelazioprozedura horien izaera eta moldea agentzia bakoitzaren eraketaren arabera
zehaztu behar dira.

Kode etikoa
Unibasq-eko ebaluatzaileak hautatzeko protokoloa eta I. Eranskina. Unibasq
agentziako ebaluatzaileak hautatzeko baldintzak

Unibasq-ek erabilitako prozesu, irizpide eta prozedurak Agentziak zehazten ditu beti,
eta bere webgunean argitaratzen ditu ebaluazio bakoitzaren aurretik.
Ebaluazio-prozedura eta -irizpideak ezartzeko, Unibasq-ek aintzat hartzen ditu
Espainian eta Euskadin nahitaez bete beharreko erregulazioak eta lege-esparrua.
Prozedurak lantzea (zirriborroak) Agentziako langileen ardura izaten da beti, eta
jarraian Aholku Batzordeak onartu edo aldatzen ditu.
Programari buruzko dokumentazioa behar bezala hedatzeko, Agentziak
dokumentazioaren edukia argitaratzen du bere webgunean, eta gainera unibertsitateei
eta interesdunei informatzeko eta prestatzeko elkarguneak antolatzen ditu.
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Autoebaluazio bat edo prozedura baliokide bat, kalitatea bermatzeko
prozesuaren subjektuaren eskutik.

Prozesu bakoitzarekin zerikusia duten dokumentu guztiak eta prozesu bakoitzean
erabilitako tresna guztiak webgunean argitaratzen dira, eta horri esker erakunde edo
hautagai interesdunak bere autoebaluazioa egin dezake ebaluazioaren aplikazioaren
eraginpean jarri aurretik. Egiaztatutako ikasketa programen ondorengo jarraipenprograman, unibertsitateek landutako autoebaluazio-txostena egiten da Aholku
Batzordeak onartutako eta Unibasq-eko ebaluatzaileek ebaluazio-prozesuetan
erabilitako ereduei jarraiki.
•

Ebaluatzaile talde batek egindako kanpo-ebaluazioa, hala badagokio
ikasle bat edo batzuk eta in situ bisitaldiak bilduko dituena, agentziaren
irizpideari jarraiki.

Interesdunak egindako autoebaluazio-txostena osatzeko, ebaluatzaile talde batek
zuzendutako kanpo-ebaluazioa egiten da. Aldez aurretik adierazi dugun bezala,
jendaurrean eskuragarri jarritako protokolo eta irizpideek araututako prozedura baten
bidez egiten da zeregin hori. Ebaluazio-batzordeek prozesu hori abiarazten dute, eta
4.4 idatz-zatian adierazi dugu organo horiek nola osatzen diren.
Unibasq-en zenbait
biltzen duela. Hala
aurrerantzean hala
berritzeko 2014an
artikulua).

programek ezartzen dute kanpo-ebaluazioak in situ bisitaldi bat
da AUDIT eta DOCENTIA programak ziurtatzeko fasean, eta
izango da, halaber, ikasketa ofizialen programen egiaztapena
hasiko den prozeduran (1393/2007 Errege Dekretuaren 27.

AUDIT programaren kasuan, Kalitatearen Barne Bermeko Sistema abiarazteko
ziurtapenerako fase pilotua 2013ko uztailean hasi zen. AUDIT programaren Batzordeak
egun bateko edo 2 eguneko bisitaldia egin zuen bi unibertsitate desberdinetako bi
ikastegitan. Bisitaldi horiei buruzko txostenak egin ziren, baita bisitaldi bakoitzaren
aktak ere, elkarrizketatuen zerrendarekin eta azken ondorioen berri emanez
(indarrak, ahuleziak eta hobetzeko proposamenak). Ziurtapenari buruzko erabakia
dokumentazio hori oinarritzat hartuta hartuko da.
•

Erabakiak, gomendioak edo bestelako emaitza formalak biltzen dituen
txostena argitaratzea.

2.5 Europako Irizpide eta Jarraibideari buruzko idatz-zatian azaldu da txostenei
buruzko komunikazioa eta argitaratzea.
•

Jarraipen-prozedura bat, kalitatea bermatzeko prozesuaren subjektuak
egindako ekintzak berrikusteko txostenean jasotako gomendioei jarraiki.

Unibasq-ek bere ebaluazio- eta egiaztapen-programa guztietarako jarraipenprozedurak garatzen ditu. Mesedez, kontsultatu 2.6 Europako Irizpide eta Jarraibideari
buruzko idatz-zatia.
Erreklamatzeko prozedurak
Bere ebaluazio-prozesuetako osagai irizpide baten antzera, Unibasq-ek erreklamazioak
aurkezteko edo argibideak eskatzeko prozedura bat jarri du abian, eta prozedura hori
ebaluazioaren xedeari buruzko txostena edo ebazpena jakinarazi ondoren jar daiteke
abian.
Goi-mailako erakundeetako ebaluazio- eta ikasketa-programen kasuan, Ebaluazio
Batzordeak behin behineko txostena ematen du eta interesdunari jakinarazten dio.
Ondoren erreklamazioak aurkezteko epea irekitzen da, txostenean ezarritakoari
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buruzko oharrak egiteko aukera emanez. Azkenean, txostena berrikusi egiten da
aurkeztutako erreklamazioak aintzat hartuta, eta behin betiko txostena ematen da.
Ikasketa-programen jarraipenaren kasuan, emandako txostenak unibertsitateei
aurkezten zaizkie bilera batean, eta, bilera horretan bertan, ebaluatutako erakundeak
iruzkinak egin ditzake ebaluazio-txostenean egindako oharren inguruan.
Langile akademikoak ebaluatzean, ebazpen formal bat ematen da, eta kasu
horretan, administrazio-prozeduretarako ezarritako estatu-erregulazioa betetzen
du erreklamazioen prozedurak (Administrazio Prozeduraren 30/1992 Legea).
Interesdunak erreklamazio bat aurkez dezake, bere ustez ebaluazio positiboa zer
dela-eta jaso beharko lukeen azaltzeko. Ebaluazio-batzordeak dokumentu hori eta
aldez aurreko ebaluazio- eta dokumentazio-txostena berrikusten ditu, eta jarraian
beste ebazpen bat ematen du. Epaitegietan aldez aurretik erreklamatzeko aukera
ere badago, Administrazioarekiko Auzietarako Jurisdikzioaren 29/1998 Legea betez.

Erreklamatzeko prozedura hobetzeko helburuarekin, eta autoebaluazio honen
testuinguruan egindako azterketan eta berrikuspenean oinarrituta, Unibasq aztertzen
ari da erreklamazioak kudeatzeko batzorde bat sortzeko aukera.

FROGAGIRIAK
Unibasqeko webgunea (www.unibasq.org):

§

Titulazioak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa

§

Erakundeak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa

§

Langile akademikoak ebaluatzeko programei buruzko dokumentazioa

Arau Esparrua
Aholku Batzordearen bileren aktak
Unibertsitateekin egindako bileren aktak
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6.8 ESG 3.8 Erantzukizun-prozedurak
IRIZPIDEA:
Agentziek beren kontu-emate propiorako prozedurak izan behar dituzte.
JARRABIDEAK:
Prozedura horiek honako hauek bildu behar dituzte:
1. Kalitate-bermeko politika, publiko egindakoa eta webgunean eskuragarri
dagoena;
2. Ondokoak frogatzen dituen dokumentazioa:
•

agentziaren prozesuek eta emaitzek kalitate-bermearekiko misioa eta
helburuak islatzen dituztela;

• agentziak interes-gatazkarik ez izateko mekanismo bat duela eta betearazten
duela bere kanpo-ebaluatzaileen lanean;
• agentziak azpikontratistak landutako jardueren eta materialen kalitatea
ziurtatzen duten mekanismo fidagarriak dituela, betiere kalitate-bermeko
prozeduraren elementu bat edo denak beste alderdi batzuei azpikontratatzen
zaizkien kasuan;
• agentziaren kalitate-bermeko prozedurek honako hauek biltzen dituzte:
barne-atzeraelikadurako mekanismo bat (adibidez, langile propioetatik
edo zuzendaritza-kontseilu edo -batzarretik atzeraelikadura lortzeko
baliabideak), barne-gogoetako mekanismo bat (adibidez, barne- eta
kanpo-hobekuntzetarako gomendioei erantzuteko baliabideak) eta kanpoatzeraelikadurako mekanismo bat (adibidez, etorkizuneko jardunetarako
ebaluatzaileetatik eta berrikusitako erakundeetatik atzeraelikadura lortzeko
baliabideak); horiek guztiak betiere informatzeko eta agentziaren garapenari
eta hobekuntzari eusteko xedearekin.
3. Agentziaren jarduerei buruzko kanpo-berrikuspen zikliko eta nahitaezkoa,
gutxienez bost urtean behin.

Bere estatutuetan jasota dagoenez, Unibasq arduraduna da bere barne-organoen,
Eusko Jaurlaritzaren eta oro har gizartearen aurrean. Dokumentuaren arabera
Agentzia(k):
Urte anitzeko aurrekontua sinatzen du helburuak lortzeko jarduerak betetzeko, bere
urteko aurrekontuaren eta bere helburuen erantzukizuna hartuz.
Urteko memoria egin eta argitaratu behar du, kudeaketa-plana eta plana betetzeari
buruzko azterketaren emaitza barne.
Urtean behin, kontuak kanpo-auditoriako prozesu baten eraginpean jarri behar ditu,
eta auditoriaren emaitzak jendaurrean erakusgai jarri.
Ebaluazio-, egiaztapen- eta ziurtapen-prozesuen emaitzak jendaurrean erakusgai jarri
behar ditu, datuak babesteari buruzko araudia errespetatuz.
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Bost urtean behin, Agentziari kanpo-ebaluazioa egin behar zaio, nazioarteko
ebaluatzaileen parte-hartzearekin.
Lau urteko Plan Estrategikoa onartuko du, urtero-urtero kudeaketa-plana eta plan
hori betetzeari buruzko azterketa gidatuko dituena.
1.

Agentziaren kalitatea bermatzeko politika jendaurrean eta agentziaren
webgunean jarri behar da eskuragarri;

Unibasq-ek bere barne-jardueren kalitatea bermatzeko zenbait prozesu jarri ditu
abian. Prozesu horien azpiko filosofia Unibasq-en barne-kalitateko politikan jaso da,
eta Unibasq-en webgunean argitaratu da. Gainera, Unibasq-en Kalitatearen Barne
Bermeko Sistema Kalitate Eskuliburuari eta Prozedurei buruzko dokumentu batean
zehaztu da, eta dokumentu hori egiteko PDCA Plan-Do-Check-Act kudeaketametodoa hartu da aintzat.
•

agentziaren prozesuek eta emaitzek argi uzten dute zer eginkizun eta zer
helburu dituen kalitatea bermatzeari dagokionez;

Urtean behin Gobernu Kontseiluak kudeaketa-plana onartzen du, ondoren garatzeko.
Jarduerak ezartzeko kontuan hartu behar dira, batetik, Plan Estrategikoan zehaztutako
eginkizuna eta ikuspegia, eta, bestetik, Agentziak programa-kontratuan hartutako
konpromisoa.
Urtero-urtero, Unibasq-ek bere jarduerari buruzko txostena argitaratzen du bere
webgunean, bere jardueren eta Agentziaren zereginaren eta helburuen arteko
harremana erakusteko. Gainera, jarraipen-batzorde batek urteko txostena egingo
du, programa-kontratua zenbateraino betetzen den azaltzeko. Batzordea programakontratuan zehaztuko da, eta Agentziaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko aldebiko
batzordea izango da.
•

agentziak badu bere kanpo-ebaluatzaileen lanean interes-gatazkarik ez
izateko mekanismo bat, eta mekanismo hori betearazi egiten du;

3.6 idatz-zatian aldez aurretik adierazi dugunez, ebaluatzaileak hautatzean Unibasq-en
ebaluatzaileak hautatzeko protokoloari jarraitzen zaio beti, eta bereziki I. eranskinari
(“Unibasq-en ebaluatzaileak hautatzeko baldintzak”).
Interes-gatazkarik ez izateko mekanismoei dagokienez, kanpo-ebaluatzaile guztiei
eskatzen zaie “kode etikoa onartzeko, konfidentzialtasuna eta inpartzialtasuna
bermatzeko eta interes-gatazkarik ez dagoela ziurtatzeko” adierazpen bat sinatzeko,
eta sinatzaileak salatu behar du Agentziak esleitutako zereginen garapenean gerta
litekeen edozein interes-gatazka.
•

agentziak mekanismo fidagarriak ditu azpikontratistek landutako material
eta jardueren kalitatea ziurtatzeko, baldin eta kalitatea bermatzeko bere
prozeduraren elementu bat edo elementu guztiak beste alderdi batzuei
azpikontratatzen bazaizkie;

Ebaluatzaileak Agentziako langileak dira, eta, horri esker, Unibasq-ek ez du ebaluazioprozesurik azpikontratatu beharrik.
Espainian eta Euskadin administrazio publikoari aplikatu beharreko indarreko lege
guzti-guztiak bete behar ditu Unibasq-ek. Bereziki, azpikontratazioari dagokionez,
sektore publikoaren kontratuei buruzko 2007ko urriaren 30eko 30/2007 Legea bete
behar du Agentziak.
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Hortaz, Unibasq-ek hornitzaileak hautatzeko eta bere jardueraren jarraipena egiteko
prozedura bat jarri du abian. Hornitzaileen prozedura barne-dokumentu bat da, eta
Unibasq-eko langile guztiek ezagutzen eta aplikatzen dute.
•

agentziak kalitatearen barne-bermeko prozedurak ditu, barneberrelikadurako mekanismoa (esaterako, bere langileei eta kontseiluari
edo
zuzendaritza-batzordeari
buruzko
berrelikadura
lortzeko
bitartekoak), barne-gogoetako mekanismoa (esaterako, barneko eta
kanpoko hobekuntza-gomendioei erantzuteko bitartekoak) eta kanpoberrelikadurako mekanismoa (esaterako, ondorengo jardunetarako
berrikusitako erakundeetatik eta ebaluatzaileengandik berrelikadura
ulertzeko bitartekoak) barne, bere garapena eta hobekuntza informatzeko
eta sendotzeko.

Aldez aurretik adierazi dugunez, agentziak Kalitatearen Barne Bermeko Sistema bat
jarri du martxan, PDCA kudeaketa-ereduan oinarrituta. Kalitatearen Barne Bermeko
Sistema horrek etengabe hobetzeko prozesu bat biltzen du, barne-berrelikadurako
mekanismoak, barne-gogoetako mekanismoak eta kanpo-berrelikadurako
mekanismoak barne, Agentziaren jarduerari eta hobetzeko aukerei buruzko
informazioa biltzeko.
Langileen jarduera urtero ebaluatzen da, langile bakoitzaren lana hobetzeko irizpideak
etengabe aplikatu ahal izateko. Agentziaren teknikariek ebaluatzaile bakoitzaren
jarduera ebaluatzen dute formalki, eta, aldi berean, ebaluatzaileei ebaluazio-prozesua
balioesteko eskatzen zaie; bi prozesuak urtero jartzen dira abian.
Agentziaren berrelikadura-mekanismoak Kalitate Eskuliburuan azaltzen dira. Barneberrelikadurako mekanismoak honako hauek dira:
-

Kexa- eta iradokizun-ontzia.

-

Agentziaren zuzendariarekin egitekoak diren zuzeneko elkarrizketak.

-

Gogobetetze-inkestak.

Jarduera horien bitartez lortutako ekarpenak urtean behin aztertzen dira.
Kanpo-berrelikadurako mekanismoak honako hauek dira:
-

Ebaluatzaileen gogobetetze-inkesta, ebaluatzaileek bere zeregina amaitzean
bete beharrekoa. 2013an, parte-hartzaileen gogobetetzea jarraitzeko prozesu
formalizatua jarri da abian. Lehen emaitzak 2013ko irailerako egongo dira
eskuragarri.

-

Kexa- eta iradokizun-ontzia.

-

Agentziaren zuzendariarekin egitekoak diren zuzeneko elkarrizketak.

-

Goi-mailako hezkuntzako erakundeekin egitekoak diren bilera informalak.

Horrez gain, gizarteak iradokizun-ontzia eta info@unibasq.org webgunea erabil
ditzake informazioa eskatzeko.
3. Agentziaren jarduerei buruzko nahitaezko kanpo-berrikuspen zikliko bat,
bost urtean behin gutxienez.
Agentziak bost urtean behin kanpo-berrikuspen baten eraginpean jartzeko
konpromisoa hartu du. Agentzia erregulatzen duen Legean jasotako legeerrekerimendu formala da (5.5 artikulua “Agentziari, bost urtetik behin, nazioarteko

Informe de Autoevaluación 2013 _ UNIBASQ

67

ebaluatzaileen parte-hartzea izango duen kanpo-ebaluazio bat egingo zaio”). Kanpoebaluazio erregular hori azkenean ENQA Irizpiderak betez garatzea espero da, behin
Unibasq elkarteko kide egin ondoren.

FROGAGIRIAK
13/2012 Legea, ekainaren 28koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate
Agentziari buruzkoa
30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, kontratu publikoak arautzen duena
Barne Kalitate Politika
Kudeaketa plana
Kode etikoa
Urteko jarduera memoria
Unibasq-eko ebaluatzaileak hautatzeko protokoloa eta I. Eranskina. Unibasq
agentziako ebaluatzaileak hautatzeko baldintzak
Unibertsitateekin egindako bileren aktak
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7.
Indarguneak
eta hobetzeko
arloak

Unibasq-ek abian jarritako barneko autoebaluazio- eta gogoeta-prozesuak laguntza
handikoak dira Unibasq-en jardueraren etengabeko hobekuntza bultzatzeko.
Azterketa honen ondorio gisa, honako indar eta hobekuntza-arlo hauek aipatuko
ditugu:

7.1 Indarguneak
•

Unibasq kalitatea egiaztatzeko agentzia bat da, eskualde-gobernuak zein
Euskadiko Goi-mailako Hezkuntzako erakundeek onetsia.

•

Unibasq-en lege berriak bat egiten du erabat Europako Irizpide eta
Jarraibideekin. Gainera, Unibasq-ek abian jarritako prozedurak sendoak dira,
antolamendu-zereginera moldatzen dira eta Europako Irizpide eta Jarraibideen
betekizunak betetzen dituzte.

•

Goi-mailako Hezkuntza Erakundeekiko komunikazio erregularrak informaziotrukea, jardunbide egokiak eta elkarrekiko lankidetza bermatzen ditu, Euskal
Unibertsitate Sistemaren kalitatea hobetzea ahalbidetuko duten tresna
egokiak hornitzeko.

•

Jardunean hasi zirenez geroztik, Euskal Unibertsitate Sistema osatzen
duten unibertsitateek parte-hartze handia izan dute Unibasq-ek zuzendutako
ebaluazio-prozesuetan. Esaterako, Euskal Unibertsitate Sistemaren egungo
tituluetako asko baimentze-fasean berrikusi dira, hiru unibertsitateetako ia
ikastegi guztiek (atxikitutako zenbait erakunderen salbuespen bakarrarekin)
beren Kalitatearen Barne Bermeko Sistemaren diseinu-ebaluazioan parte
hartu dute AUDIT programaren barruan, eta hiru unibertsitateek DOCENTIA
programan hartu dute parte.

•

Ebaluazio-planen emaitzak eta jardueren urteko txostena webgunean
argitaratzen dira, Agentziaren erantzukizuna eta gardentasuna zabaltzeko
helburuarekin.

•

Unibasq-ek bere Kode Etikoan ezarritako printzipioak betetzeko konpromisoa hartu
du. Kode Etikoa betetzen dela bermatzeko, Agentziak Etika Batzordea sortu du.

•

Gaztea izan arren, Agentzia erreferentziazko gune bihurtzen ari da, eta
dagoeneko enkarguak jasotzen ditu Euskal Unibertsitate Sistematik
kanpoko erakundeen eskutik, ikerketa-jarduerak ebaluatzeko, ebaluatzaileak
elkartrukatzeko eta beste xede batzuetarako eskaerak barne.
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7.2 Hobetzeko arloak
•

Unibasq eskumenekoa da sistemaren azterketa globala garatzeko. Nolanahi
ere, jarduera hori oraindik ez da garatu bere osotasunean. Atzeman dugunez,
Agentziak azterlan gehiago egin beharko lituzke, gizarteari unibertsitatesistemari buruzko eta bere ebaluazio-jardueren inpaktuari buruzko informazioa
eskaintzeko.

•

Agentziak bere webgunea erabili beharko luke gizartearen aurrean duen
presentzia handitzeko. Gainera, nazioartekotzea zabaltzeko eta sustatzeko
behar dituen bitartekoak bila litzake.

•

Ikasleen inplikazioa sendotuz eta sistematizatuz, eta Ikasleen Aholku
Batzordea ezarriz, ikasleek Unibasq-en ebaluazio-planetan duten parte-hartzea
areagotzeko eta ikasleen hobekuntza-proposamenak jasotzeko.

•

Agentziak aztertu behar du zer egin profesionalen kopurua handitzeko eta
bere ebaluazio-jardueretan nazioarteko ebaluatzaileak biltzeko.

•

Erreklamatzeko prozedura hobetzeko helburuarekin, eta autoebaluazio honen
testuinguruan egindako azterketa eta ebaluazioetan oinarrituta, Unibasq
erreklamazioak kudeatzeko batzorde bat sortzeko aukera aztertzen ari da.
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15.

Tilulazioen ebaluazio programen dokumentazioa (Gidak, txantiloiak eta gainontzeko
informazioa) (web)

16.

Ebaluazio txostenak (web)

•

F
8.
Frogagiriak

1.

13/2012 Legea, ekainaren 28koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate
Agentziari buruzkoa (web)

2.

3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena (web)

3.

Hitzarmenak erakundeekin

4.

Kontabilitate analitikoko txostenak

5.

Urteko jarduera memoria (web)

6.

Urteko auditoria (web)

7.

Urteko kudeaketa plana (web)

8.

Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu orokorra (web)

9.

Etika kodea (web)

10.

204/2013 Dekretua, apirilaren 16koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate
Agentziaren estatutuak onartzen dituena (web)

11.

AUDIT jardunaldiari buruzko dokumentazioa (web)

12.

DOCENTIA jardunaldiari buruzko dokumentazioa (web)

13.

Langile akademikoen ebaluazio programen dokumentazioa (Gidak, eta gainontzeko
informazioa) (web)

14.

Erakundeen ebaluazio programen dokumentazioa (Gidak, txantiloiak eta gainontzeko
informazioa) (web)
•

AUDIT programaren dokumentazioa

•

DOCENTIA programaren dokumentazioa
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Tituluen jarraipenerako programaren dokumentazioa

17.

Egoitzaren mapa

18.

Unibasq Simposioen dokumentazioa (web)

19.

Barne Kalitate Politika (web)

20.

SIIU diseinuaren lankidetzan egindako lanaren barne dokumentuak

21.

30/2007 Legea, urriaren 30ekoa, kontratu publikoak arautzen duena

22.

Zerbitzuen karta (web)

23.

Ebaluazio batzordeen zerrendak (web)

24.

Ebaluazio Batzordeen bileren aktak

25.

Aholku Batzordearen bileren aktak

26.

Gobernu Kontseiluaren bileren aktak

27.

Unibertsitateekin egindako bileren aktak

28.

Ebaluazio Batzordeen presidenteekin egindako bileren aktak

29.

Aurrekontuaren hilabeteko jarraipen txostena

30.

Antolamendu-egitura (web)

31.

Prozesuen mapa (web)

32.

Unibasq-eko ebaluatzaileak hautatzeko protokoloa eta I. Eranskina. Unibasq agentziako
ebaluatzaileak hautatzeko baldintzak (web)

33.

Espainako Unibertsiteen kanpo kalitate ebaluazioaren egoerari buruzko txostena (ICU)
(web)

34.

1393/2007 Errege Dekretua, urriaren 29koa, unibertsitateko irakaskuntza ofizialen
ordenamendua ezartzen duena (web)

35.

861/2010 Errege Dekretua, uztailaren 2koa, unibertsitateko irakaskuntza ofizialen
ordenamendua ezartzen duen 1393/2007 Errege Dekretua aldatzen duena (web)

36.

99/2011 Errege Dekretua, urtarrilaren 28koa, doktorego irakaskuntza ofizialak arautzen
dituena (web)

37.

Plan estrategikoa (web)

San Prudencio, 8
01005 VITORIA-GASTEIZ
Telefonoa: + 34.945.12.33.56
Faxa: + 34.945.26.06.27
emaila: info@unibasq.org
www.unibasq.org

