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ERANSKINA:
EGIAZTAPENAREN
EGITEKO EREDUA.

UNIBERTSITATEAK
BERRITZERAKO

DOKTOREGO-PROGRAMEN
AUTOEBALUAZIO-TXOSTENA

I.- SARRERA
Unibertsitateei tituluari buruz egindako balioespenaren ondoriozko autoebaluazio-txostena egiteko
zereginean orientatzea da eredu honen helburua. Irizpideei eta jarraibideei buruzko balioespena
jasotzeko garaian oinarri baliagarria izaten da. “Ez dagokio” aukera agertuko da berritzeko aurkezten den
tituluaren ezaugarriak direla eta ebaluazioa bidezkoa ez den kasuetan.
Autoebaluazio-txostenak 15 orrialdekoa izan beharko du gehienez.
Ebaluazio-txostenarekin batera aurkezten diren ebidentziak dokumentuaren amaieran zerrendatu eta
bidezko fitxategi elektronikoarekin estekatu beharko dira, edo, nolanahi ere, Bisita Panelak eta Ebaluazio
Batzordeek erraz kontsultatzeko moduan aurkeztuko dira.

1. or. 11tik

DATU OROKORRAK

TITULUAREN IZENA
UNIBERTSITATEA(K)
ZENTRO / SAIL / INSTITUTU ARDURADUNA
MEC ID KODEA
TXOSTENAREN DATA

•
•
•
•
•
•

Autoebaluazio-txosten hau lantzera eta onartzera eraman duen prozesua, bere idazketan parte
hartu duten interes-taldeak eta erabilitako prozedura zehaztuz.
Egiaztapen-memorian (eta, hala badagokio, geroago onartutako aldaketetan) ezarritako
proiektuaren betetze-mailaren balioespena.
Egiaztapen-memorian (eta, hala badagokio, geroago egindako aldaketetan) bildutako guztia bete
ez izanaren arrazoiak.
Titulua abian jartzeko eta garatzeko prozesuan aurkitutako zailtasun nagusien balioespena.
Aurreko kasuetan hartutako neurri zuzentzaileak eta neurri horien eraginkortasuna.
Titulua hobetzeko ekintzen aurreikuspena.
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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 DESKRIPTIBOA:

BALIOESPEN ERDIKUANTITATIBOA:
Oso ongi lortu da

Lortu da

Partzialki lortu da

Ez da lortu

Ez dagokio

JARRAIBIDEA BETETZEN DELA BERMATZEN DUTEN EBIDENTZIAK ETA ADIERAZLEAK:
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1. DIMENTSIOA. TITULUAREN KUDEAKETA
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 DESKRIPTIBOA:

BALIOESPEN ERDIKUANTITATIBOA:
Oso ongi lortu da

Lortu da

Partzialki lortu da

Ez da lortu

Ez dagokio

JARRAIBIDEA BETETZEN DELA BERMATZEN DUTEN EBIDENTZIAK ETA ADIERAZLEAK:
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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 DESKRIPTIBOA:

BALIOESPEN ERDIKUANTITATIBOA:
Oso ongi lortu da

Lortu da

Partzialki lortu da

Ez da lortu

Ez dagokio

JARRAIBIDEA BETETZEN DELA BERMATZEN DUTEN EBIDENTZIAK ETA ADIERAZLEAK:

5. or. 11tik

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 DESKRIPTIBOA:

BALIOESPEN ERDIKUANTITATIBOA:
Oso ongi lortu da

Lortu da

Partzialki lortu da

Ez da lortu

Ez dagokio

JARRAIBIDEA BETETZEN DELA BERMATZEN DUTEN EBIDENTZIAK ETA ADIERAZLEAK:
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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 DESKRIPTIBOA:

BALIOESPEN ERDIKUANTITATIBOA:
Oso ongi lortu da

Lortu da

Partzialki lortu da

Ez da lortu

Ez dagokio

JARRAIBIDEA BETETZEN DELA BERMATZEN DUTEN EBIDENTZIAK ETA ADIERAZLEAK:
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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 DESKRIPTIBOA:

BALIOESPEN ERDIKUANTITATIBOA:
Oso ongi lortu da

Lortu da

Partzialki lortu da

Ez da lortu

Ez dagokio

JARRAIBIDEA BETETZEN DELA BERMATZEN DUTEN EBIDENTZIAK ETA ADIERAZLEAK:
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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 DESKRIPTIBOA:

BALIOESPEN ERDIKUANTITATIBOA:
Oso ongi lortu da

Lortu da

Partzialki lortu da

Ez da lortu

Ez dagokio

JARRAIBIDEA BETETZEN DELA BERMATZEN DUTEN EBIDENTZIAK ETA ADIERAZLEAK:
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1. taula. Titulazioaren adierazleak eta datuak (jarraipen-datuen bilketa)
JARRAIPENEAN AURKEZTUTAKO ADIERAZLEAK

20xx-20xx

20xx-20xx

20xx-20xx

20xx-20xx

ikasturtea

ikasturtea

ikasturtea

ikasturtea

Matrikulatutako doktoregaien kopurua
Matrikulatutako atzerritarren kopurua
Beste

unibertsitate

batzuetako

master-ikasketak

egin

dituzten

doktoregaien kopurua
Denbora partzialean matrikulatutako doktoregaien kopurua
Doktoratu aurreko beka edo kontratua duten doktoregaien kopurua
Plazen eskaintza
Doktorego-programa eskatzen duten doktoregaien kopurua
Matrikulatutako doktoregai sartu berrien kopurua
Lanaldi

osoan

defendatutako

tesien

guztizko

kopurua

(emakumeak/gizonak)
Lanaldi partzialean defendatutako tesien kopurua (emakumeak/gizonak)
Lanaldi osoko tesiak lantzeko batez besteko denbora
Lanaldi partzialeko tesiak lantzeko batez besteko denbora
Euskaraz defendatutako tesien kopurua
Nazioarteko aipamenarekin defendatutako tesien kopurua
Industria-doktoregoaren aipamenarekin defendatutako tesien kopurua
Doktorego-tesien zientzia-emaitzen kopurua
Euskarazko doktorego-tesien zientzia-emaitzen kopurua
Euskarazko prestakuntza-jardueren ehunekoa
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JARRAIPENEAN AURKEZTUTAKO ADIERAZLEAK

20xx-20xx

20xx-20xx

20xx-20xx

20xx-20xx

ikasturtea

ikasturtea

ikasturtea

ikasturtea

Euskarazko nazioarteko tesien kopurua
Atzerriko unibertsitateekin baterako tutoretzapean egindako tesien
kopurua
Enpresekin eta beste erakunde batzuekin lankidetzan egindako tesien
kopurua
Defendatutako tesien zuzendari kopurua
Irakasleen kidegoaren seiurtekoen batez besteko kopurua
Irakasleen kidegoaren bosturtekoen batez besteko kopurua
Espainiako Unibertsitate Sistemaz kanpoko irakasleen kopurua
Lehiaketa-deialdietako

ikerketa-proiektuetan

parte

hartzen

duten

irakasleen kopurua
Ikertzaile nagusia doktorego-programako kide duten ikerketa-proiektu
aktiboen kopurua
Doktoregaiaren gogobetetzea doktorego-programan
Enplegu-tasa (emakumeak/gizonak)
Langabezia tasa (emakumeak/gizonak)
Enplegu bideratuaren ehunekoa (emakumeak/gizonak)
Cum laude kalifikazioa lortu duten tesien kopurua
Matrikulatu

diren

eta

prestatzen

ari

diren

ikertzaileen

artean

prestakuntza-osagarriak behar izan dituztenen kopurua
Doktorego-programa bertan behera utzi dutenen tasa (programaren X
ikastaroan behin betiko baja hartu duten doktoregaiek ikastaro horretan
berriz matrikula zitezkeen doktoregaien guztizkoan duten ehunekoa)
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