EBAZPENA, 2017ko abenduaren 11koa, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziako
zuzendariarena, 2017ko abenduaren 9an Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziako
Aholku Batzordeak onartutako IKER 22 programaren irizpideak jakinarazten duena.
ZIENTZIA LEGEAREN 22. ARTIKULUA JARRAITUZ KONTRATATUTAKO IKERTZAILEEN
IKERKUNTZA JARDUERA EBALUATZEKO IRIZPIDEAK

ATALAK

ATAL BAKOITZEKO LOR DAITEKEEN
GEHIENEZKO PUNTUAZIO

1. Ikerkuntza
egonaldiak
2.- Ikerkuntza
jarduera eta ezagutza
zabaltzea

EGIAZTAPENA LORTZEKO
PUNTUAZIO MINIMOA

10 puntu

85 puntu

GUZTIRA

60 puntu
70 puntu

1. IKERKUNTZA EGONALDIAK
- Doktoratu aurretik eta doktoratu ondoren, Euskal Unibertsitate Sistemaz kanpoko unibertsitatezentroetan edo ikerkuntza-zentroetan egindako egonaldiak, garrantziaren arabera.

2. IKERKUNTZA JARDUERA ETA EZAGUTZA ZABALTZEA (gehienez ere, 85 puntu)
2.1. Argitalpenak eta patenteak (gehienez, 65 puntu)
Ikerkuntza-jarduerako 3 aldiekin parekin daitekeen 15 ekarpen egiaztatuz gero, 40 puntu emango dira.
Batzordeak erabakiko du ezagutza eremu bakoitzean estandarizatutako irizpideak kontuan hartuz ekarpenak
parekatzea posiblea diren.
Gehienezko puntuazioa ikerkuntza-jarduerako 5 aldirekin parekin daitekeen 25 ekarpenekin lortuko da.
Batzordeak erabakiko du ezagutza eremu bakoitzean estandarizatutako irizpideak kontuan hartuz ekarpenek
garrantzi nahikoa duten.
2.2. Ikerkuntzako eta ezagutza zabaltzeko taldeko jarduerak: proiektuak, kontratuak, eta ikerkuntza-taldeak eta
sareak (gehienez ere, 15 puntu)
Kontuan hartuko dira bereziki eskatzailearen parte-hartze mota eta erantzukizun maila hurrengo programetan:
Europar Batasuneko programa lehiakorren barneko ikerketa proiektuetan, beste nazioarteko erakunde
batzuetakoetan, (NSF, Fullbright, USA, Japón, etb.), Plan nazionalekoetan, Autonomia-Erkidegokoetan eta
kanpoko ebaluazioa behar duten (kanpo ebaluazio hau bereziki Ebaluazio eta Prospektibako Nazio-Agentziak
(ANEP) edo antzeko nazio edo nazioarteko erakundeek egin badute) beste erakunde publiko eta
pribatuetakoetan.
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Area klinikoen kasuan gainera, deialdi lehiakorretan ikerketa-jarduera klinikoak balioetsiko dira, osasunautoritate eskudunek egiaztatuta.
Gehienezkoa lortzeko gutxienez 6 urtez Europar Batasuneko programa lehiakorren barneko ikerketa
proiektuetan, bertako edo nazioarteko Plangintzetan IP izatea egiaztatu beharko da edo parte adierazgarria
izatea IPren arabera.
Hauek balioetsiko dira:
- Lehiaketa-deialdietan lortutako ikerkuntza-proiektuak (deialdi-mota hartuko da kontuan: unibertsitatekoa,
erkidegokoa, naziokoa, nazioartekoa).
-Administrazio publikoarekin edo enpresekin egindako ikerkuntza-kontratuak (horiek zientziaren arloan zer
garrantzi duten eta horien zenbatekoa hartuko dira aintzat).
- Ikerkuntza-talde eta -sareetan izandako parte-hartze formalizatuak (kontuan izango da deialdi mota eta
taldeak edo sareak zientziaren arloan duen garrantzia).
Balioespenean kontuan hartuko da hautagaiaren parte-hartze mota: ikertzaile nagusia, proiektuen edo
azpiproiektuen koordinatzailea, ikertzailea, bekaduna...
2.3. Kongresuak (gehienez ere, 5 puntu)

Kongresuetako hitzaldi gonbidatuak, hitzaldi nagusiak, ahozko komunikazioak edo posterrak balioetsiko
dira, nazioartekoak, beriziki.
Nazioarteko kongresu zientifikoak hartuko dira kontuan, (eta salbuespen gisa garrantzi bereziko
bertako kongresuak, ezagutza arloaren arabera), pareek egindako berraztertzea barru, antzinatearekin
eta aldizkakotasunarekin bere ezagutza eremuan erreferentzia bihurtzeko. Kongresu hauei dagokienez
hurrengoak balioetsiko dira:
• Hitzaldi gonbidatuak.
• Ahozko komunikazioak eta posterrak.
• Kongresu-akten laburpen hedatuak (proceedings).
• Kongresuetan beste aurkezpen batzuk.
Hitzaldi eta mintegiak baloratzeko orduan, aldizkakotasuna, entitate edo batzorde antolatzailearen
ospea, eta jarduera jakitera eman den ala ez kontuan hartuko dira.
Nazioarteko garrantzia duten 10 komunikazioarekin gehienezko puntuazioa lortuko da, horietako
gutxienez 2 hitzaldi gonbidatuak izanik (salbuespen gisa, garrantzizko nazionalak ezagutza arloaren
arabera). Ebaluazio-Batzordek ezagutza arloen estandarren arabera ekarpen bakoitzaren garrantzia
erabakiko du.
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2.4. Doktoretza-tesien zuzendaritza (Gehienez ere, 20 puntu)
Gehieneko
puntuazioa
gehieneko
kalifikazioa
eta
aparteko
saria
duten
5
zuzendaritza/zuzendarikiderekin lortuko da (bi zuzendari baino gehiagoren kasuen ez da emango)

tesien

Gasteizen, 2017ko abenduaren 11a.

Eva Ferreira

Unibasq-eko Zuzendaria
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