2018KO IRAKASLE IKERTZAILEEN EGIAZTAPEN PROGRAMAREN DEIALDI
OROKORRAREN ESKATZAILEEN ASETZE INKESTAREN AZTERKETA

Inkestaren data: 2018ko uztaila
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SARRERA
Irakasle-ikertzaileen 2018ko egiaztapen deialdi orokorrean, 489 eskatzaile aurkeztu ziren, figura
desberdinetarako eskaerak 734 izanik, ondoren adierazten den bezala banaturik:

Irakasle atxikiak = >252
Irakasle agregatuak = >207
Doktore tituludun ikertzaileak = >81
Unibertsitate Pribatuko Irakasle Doktoreak = >136
Irakasle Osoak= >39
Ikerketa Irakaslea = > 19

Behin ebaluazioen erabakiak eta berraztertze-errekurtsoetako erabakiak jakinarazita, asetze galdeketa
bidali zen eta 171 eskatzailek erantzun zuten. Lortutako erantzunaren emaitza %35,17koa izan da,
aurreko deialdiarena baino altuagoa (%28,44).
Generoari dagokionez, inkesta bete dutenen %54,89 emakumeak izan dira, eta %45,61 gizonak, aurreko
deialdiaren antzera.
Aurreko deialdietako emakumezkoen eta gizonezkoen parte-hartzea:


2016 -> 52,88% emakumezkoak eta 47,12% gizonezkoak



2017 -> 54,84% emakumezkoak eta 45,16% gizonezkoak

Jasotako erantzunen artean % 84,21ek baino gehiagok aldeko ebazpena lortu zuen, aurkeztutako figura
batean behintzat, aurreko deialdiaren antzera.
Ondoren, inkesta erantzun dutenen datu batzuk adierazten dira.
Behintzat aurkeztutako figura batean aldeko emaitza lortu duten eskatzaileak:


2016 -> 60,00%



2017 -> 85%

Eskatzaileen batez besteko adina aurreko urtean baino altuagoa da, 40,1 urte izanik.
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Aurreko deialdietako batez besteko adina:




2015 -> 38,6
2016 -> 37,7
2017 -> 39,4
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INKESTAREN AZTERKETA
Galderak baieztapen bezala planteatu ziren eta inkestatutakoek bere adostasuna adierazi behar zuten, 1
batere ados, eta 5 guztiz ados izanik
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Web orriaren argitaratutako
informazioa argia eta nahikoa da

Moda= 4

Unibasq-eko lankideak emandako tratua
atsegina da
1=5
2=6
3 = 25
4 = 81
5 = 53
Med= 4

Argitaratutako laguntza gidak
erabilgarriak direla irizten dut

Moda= 4

1=6
2=6
3 = 23
4 = 81
5 = 53
Med= 4

Aplikazio informatikoaren erabilera
erraza da

Moda= 4

Moda= 4

1 = 13
2 = 24
3 = 43
4 = 58
5 = 27
Med= 3,3

Ebaluazioen ebazpenak erabaki
denborarekin ados nago
1=5
2 = 15
3 = 33
4 = 65
5 = 48
Med= 3,8

Unibasq-etik jasotako arreta azkar eta
eraginkorra da

Moda= 5

Moda= 5
Unibasq-ek emandako formakuntza
erabilgarria izan zitekeela pentsatzen
duzu

1=1
2=2
3 = 19
4 = 62
5 = 74
Med= 4,3

1=4
2=0
3 = 26
4 = 66
5 = 70
Med= 4,1

Moda= 4
Prozedura, normalean irakasleak
ebaluatzeko erabilitako irizpideetara
egokitzen da

Moda= 4

1=5
2=3
3 = 21
4 = 79
5 = 63
Med= 4,1

1 = 10
2=5
3 = 32
4 = 74
5 = 46
Med= 3,8
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Joan den urtearekin konparatuz item erdiak hobetu egin dira, adibidez: web-orrian argitaratutako
informazioari dagokiona, argia eta nahikoa dela eta argitaratutako gidak lagungarriak direla pentsatzen
dute,

ebaluazioen ebazpenak erabakitzeko epea eta prozedura irakasleak orokorrean erabilitako

ebaluazio estandarrekin bat dator. Aplikazio informatikoari buruzko item-ak, aurreko deialdian bezala
mantentzen dira. Aurreko deialdiarekin konparatuz puntuazio gutxiagoa duen item bakarra, Unibasq-ek
emandako formakuntza erabilgarria izan zitekeenari buruzkoa da.

Emaitza modu positibo batean

interpretatzen dela adieraztea komeni da, protokoloa eta aplikazioa argi aski eta autoedukikoak baitira.
Irakasle-Ikertzaileen Egiaztapen Deialdira aurkezten diren pertsonei kalitatezko zerbitzua emateko
Unibasq-ek lanean jarraituko du, urtero bezala aplikazio informatikoa hobetzen ahaleginduz, inkestan
parte hartutako pertsonen erantzunak eta iradokizunak kontutan hartuz, eta deialdia behin bukatuta,
Batzorde desberdinen Batzarburuekin egiten den metaebaluazio bilera emandako ondorioekin.

OHARPENEN ETA IRADOKIZUNEN LABURPENA
Inkesta bete duten pertsonen artean 27 ohar eta 38 iradokizun hartu dira. Ondorengoetan laburtu
daitezkeelarik:

-

Proiektuetan parte-hartzea egiaztatzeko modua

-

Autoebaluazioan hobekuntza modu objetibo batean

-

Puntuazio baremoak modu zehatzago batean.

-

Administrazio Elektronikoaren erabilera

HOBEKUNTZAK, OHARPENAK ETA IRADOKIZUNAK KOTUAN IZANIK
1) Administrazio elektronikoaren eta sinadura digitalaren sistema hobetu

2) Komunikazio bide bakarra

3) Deialdia ireki baino hilabete batzuk lehenago aplikazio informatikora sartzeko aukera ematen
jarraituko da, eskatzaileak merituak betetzen eta ziurtagiriak igotzen hasteko.
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