IV. ERANSKINA: DOKTOREGO-PROGRAMEN EGIAZTAPENAREN BERRITZEA
EBALUATZEKO BISITARI BURUZKO TXOSTENA

TITULUAREN IZENA

………………………..

MEC ID KODEA

………………………..

EMATEN DUEN ZENTRO / SAIL
/ INSTITUTU ARDURADUNA

………………………..

ATXIKIPEN-ZENTROA

………………………..

UNIBERTSITATEA

………………………..

TXOSTENAREN DATA

………………………..

Unibertsitate
eta
Ikerketako
sailburuordearen
………………………..(e)ko
Aginduaren
(……………………….. EHAA) ……………………….. xedapenean ezarritakoari jarraikiz, Adituen Panelak
bisita egin du arestian adierazitako unibertsitate-irakaskuntza ofiziala ematen du(t)en zentro(eta)ra
(eguna(k):…:…….), Unibasq-en “Euskal Unibertsitate Sistemako doktorego-programen barruko
unibertsitate-titulu ofizialen egiaztapena berritzeko protokoloari” jarraikiz.
Bisitaren garapena / gorabeherak:
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
Ondoren aurkeztuko den txostena Unibasq-eko zuzendariaren ……………………….. Ebazpenaren bidez
onartutako adituen paneleko kideen artean egin da.
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IRIZPIDEEN ETA JARRAIBIDEEN BETETZE-MAILA
1. DIMENTSIOA. TITULUAREN KUDEAKETA
1. IRIZPIDEA. ANTOLAMENDUA ETA GARAPENA
Estandarra:
Doktorego-programa egiaztatutako memorian (eta, hala badagokio, geroago egindako aldaketetan)
ezarritako baldintzei jarraikiz ezarri da.
1.1 jarraibidea: doktoregaien sarrerako profila egokia dela eta haien kopurua programaren ikerketa-ildoen
ezaugarriekin eta banaketarekin eta eskainitako plazen kopuruarekin bat datorrela bermatzeko mekanismoak
ditu programak.
1.2 jarraibidea: doktoregaiak eta, bidezkoa izanez gero, prestakuntza-jarduerak gainbegiratzeko mekanismo
egokiak ditu programak.
1.3 jarraibidea: erakundeak erantzuna ematen die egiaztapen-txostenean eta, hala badagokio, aldaketei
buruzko txostenetan egindako gomendioei eta ondorengo jarraipen-txostenetan egiten direnei.
1.4 jarraibidea: hala badagokio, doktorego-programan sartu diren eta berriz aldatu ez diren aldaketek ez dute
Goi Mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruko (MECES) 4. maila aldatzen, eta diziplinaren
betekizunei jarraikiz eguneratzeko aukera ematen dute.
BALIOESPEN ERDIKUANTITATIBOA:
Lortu da

Partzialki lortu da

Ez da lortu

Ez dagokio

BALIOESPENAREN JUSTIFIKAZIOA:

1. DIMENTSIOA. TITULUAREN KUDEAKETA
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2. IRIZPIDEA: INFORMAZIOA ETA GARDENTASUNA
Estandarra:
Unibertsitateak interes-talde guztiei doktorego-programaren eta programaren kalitatea bermatzen duten
kudeaketa-prozesuen ezaugarri eta emaitzen berri modu egokian emateko mekanismoak ditu.
2.1 jarraibidea: Unibertsitateak doktorego-programari, haren ezaugarriei, garapenari eta lortutako emaitzei
buruzko informazio objektiboa, osatua eta eguneratua argitaratzen du.
2.2 jarraibidea: Unibertsitateak doktorego-programari buruzko informazio garrantzitsua erraz eskuratzeko
aukera bermatzen die interes-talde guztiei.
2.3 jarraibidea: Unibertsitateak doktorego-programari dagokion Kalitatea Bermatzeko Sistema (KBS)
argitaratzen du.
BALIOESPEN ERDIKUANTITATIBOA:
Oso ongi lortu da

Lortu da

Partzialki lortu da

Ez da lortu

Ez

dagokio
BALIOESPENAREN JUSTIFIKAZIOA:
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1. DIMENTSIOA. TITULUAREN KUDEAKETA
3. IRIZPIDEA: KALITATEA BERMATZEKO SISTEMA (KBS)
Estandarra:
Unibertsitateak formalki ezarritako eta inplementatutako Kalitatea Bermatzeko Sistema bat dauka, eta
doktorego-programaren etengabeko hobekuntza ziurtatzen du eraginkortasunez.
3.1 jarraibidea: ezarritako KBS-ak erabakiak hartzeko eta doktorego-programa eraginkortasunez kudeatzeko
garrantzitsuak diren informazioaren eta emaitzen (eta, bereziki, ikaskuntzaren emaitzei eta interes-taldeen
gogobetetzeari buruzkoen) bilketa bermatzen du.
3.2 jarraibidea: ezarritako KBS-ak doktorego-programaren ebaluazioa eta hobekuntza errazten duten
prozedurak ditu.
3.3 jarraibidea: ezarritako KBS-ak iradokizunei eta erreklamazioei erantzuteko prozedura egokiak ditu.
BALIOESPEN ERDIKUANTITATIBOA:
Oso ongi lortu da

Lortu da

Partzialki lortu da

Ez da lortu

Ez

dagokio
BALIOESPENAREN JUSTIFIKAZIOA:
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2. DIMENTSIOA. BALIABIDEAK
4. IRIZPIDEA. LANGILE AKADEMIKOAK
Estandarra:
Langile akademikoak nahikoak eta egokiak dira, doktorego-programaren ezaugarriak, zientzia-eremua
eta prestatzen ari diren ikertzaileen kopurua kontuan hartuta.
4.1 jarraibidea: langile akademikoek doktorego-programan parte hartzeko eskatutako betekizunak betetzen
dituzte, eta beren ikerketa-esperientzia egiaztatu dute.
4.2 jarraibidea: langile akademikoak nahikoak dira eta beren funtzioak era egokian betetzeko beharrezkoa den
dedikazioa dute, ikerketa-ildo bakoitzean prestatzen ari diren ikertzaileen kopurua eta doktorego-programaren
izaera eta ezaugarriak kontuan hartuta.
4.3 jarraibidea: doktorego-programak tesiak tutorizatu eta zuzentzeko zeregina aitortzeko mekanismoak ditu.
4.4 jarraibidea: nazioarteko adituek jarraipen-batzordeetan eta tesien epaimahaietan duten parte-hartze maila
egokia da, programaren zientzia-eremua kontuan hartuta.
BALIOESPEN ERDIKUANTITATIBOA:
Oso ongi lortu da

Lortu da

Partzialki lortu da

Ez da lortu

Ez

dagokio
BALIOESPENAREN JUSTIFIKAZIOA:
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2. DIMENTSIOA. BALIABIDEAK
5. IRIZPIDEA. BALIABIDE MATERIALAK ETA ZERBITZUAK.
Estandarra:
aurreikusitako jarduerak garatzeko jarritako baliabide materialak eta zerbitzuak egokiak dira, doktoregoprogramaren ezaugarriak, zientzia-eremua eta prestatzen ari diren ikertzaileen kopurua kontuan hartuta.
5.1 jarraibidea: erabilgarri dauden baliabide materialak egokiak dira, ikerketa-ildo bakoitzean prestatzen ari
diren ikertzaileen kopurua eta doktorego-programaren izaera eta ezaugarriak kontuan hartuta.
5.2 jarraibidea: orientazio akademikoko zerbitzuek ikertzaile izan nahi duten ikasleen prestakuntzaprozesuaren premiei erantzuten diete.
BALIOESPEN ERDIKUANTITATIBOA:
Oso ongi lortu da

Lortu da

Partzialki lortu da

Ez da lortu

Ez

dagokio
BALIOESPENAREN JUSTIFIKAZIOA:
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3. DIMENTSIOA: EMAITZAK

6. IRIZPIDEA. IKASKUNTZAREN EMAITZAK.
Estandarra:
Ikaskuntzaren emaitzak bat datoz MECES-eko 4. mailarekin.
6.1 jarraibidea: doktorego-programaren adierazle akademikoen emaitzak eta bilakaera egokiak dira.
BALIOESPEN ERDIKUANTITATIBOA:
Oso ongi lortu da

Lortu da

Partzialki lortu da

Ez da lortu

Ez

dagokio
BALIOESPENAREN JUSTIFIKAZIOA:
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3. DIMENTSIOA: EMAITZAK

7. IRIZPIDEA. GOGOBETETZEAREN ETA ERRENDIMENDUAREN ADIERAZLEAK
Estandarra:
Doktorego-programaren

adierazleen

emaitzak

egokiak

dira,

haren

ezaugarriak,

testuinguru

sozioekonomikoa eta ikerketa-testuingurua kontuan hartuta.
7.1 jarraibidea: prestatzen ari diren ikertzaileen, irakasleen, egresatuen eta bestelako interes-taldeen
gogobetetze-maila egokia da.
7.2 jarraibidea: adierazleak egokiak dira prestatzen ari diren ikertzaileen profilerako, programaren zientziaeremua kontuan hartuta.
7.3 jarraibidea: adierazleen bilakaera bat dator egiaztatutako memorian ezarritako aurreikuspenekin.
7.4 jarraibidea: egresatuen laneratzea bat dator programaren testuinguru sozioekonomikoarekin eta ikerketatestuinguruarekin.
BALIOESPEN ERDIKUANTITATIBOA:
Oso ongi lortu da

Lortu da

Partzialki lortu da

Ez da lortu

Ez

dagokio
BALIOESPENAREN JUSTIFIKAZIOA:
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