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1. Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziak, bere eginkizunean deskribatzen 

denez, zuzenbide pribatuko erakunde publikoa da, eta euskal unibertsitate-sistema hobetzen eta 

berritzen laguntzeko helburua dauka, nazioarteko kalitate-estandarrak betez eta gizarteak goi-mailako 

hezkuntzarekiko duen interesari erantzunez. Horretarako, hura osatzen duten erakundeei aholku 

ematen die, eta haiek ebaluatu eta akreditatzen ditu, baita haien titulazio eta irakasleak ere, 

independentziaz eta objektibotasunez. Bere jarduerak onarpena jaso du Goi Mailako Hezkuntzarako 

Europar Esparruaren kalitaterako irizpide eta jarraibideak betetzen dituelako, ENQAren eskubide 

osoko kidea da eta EQARen erregistratuta dago. Horri esker, bere jarduerak gara ditzake hala 

ezartzen duen edozein jarduera-sistematan, eta Europako gainerako sistemek ere haren jarduerak 

aitor ditzakete. 

 

Unibasqek i) goi-hezkuntzako erakundeen, unibertsitate-komunitatearen eta gizartearen onarpena 
lortu nahi du, euskal unibertsitate-sistemaren kalitatea hobetzen eta haren nazioartekotzea eta 
gizarte-proiekzioa sustatzen laguntzen duen eragile gisa. Gainera, euskal unibertsitateen, sistemaren 
erabiltzaile edo interes-taldeen, unibertsitate-politika erabakitzen duten erakundeen eta unibertsitate-
emaitzez elikatzen diren kanpoko eragileen arteko solaskide izan nahi du. Azkenik, unibertsitate-
kalitatearen agentzia aholku-emailea eta aseguratzailea dela onartzea lortu nahi du nazioartean, 
nagusiki Europan eta Latinoamerikan, hain zuzen ere euskal unibertsitateentzat interes handiena 
duten herrialdeetan, bere nazioartekotzea bultzatzeko helburuarekin. 
 

Bere jardueraren izaera eta Eusko Legebiltzarraren ekainaren 28ko 13/2012 Legetik eratorritako 

egitura juridikoa aintzat hartuta, Unibasqek hainbat organo dauzka, batzuk gobernukoak eta aholku-

emaileak, eta beste batzuk teknikoak eta ebaluatzaileak, guztiak ere Estatuko eta nazioarteko mundu 

zientifiko eta akademikoan ospe eta eragin handia lortu duten pertsonek osatuak. Izan ere, urtean 

350 ebaluatzailerekin lan egiten du Unibasqek, gutxi gorabehera. Gorago aipatutako Unibasqen 

Legeak ezartzen du, gainera, Batzorde horiek osatzeko genero-orekako irizpideak errespetatu behar 

direla. 

 

Administrazio autonomikoan bildutako erakunde independentea den heinean, Unibasqek indartu 

egiten du gizartearekin hartu duen konpromisoa, erakunde publikoen gobernu onetik eta kode 

etikoetatik eratorritako eskakizun guztiak betez eta gardentasun- eta erantzukizun-printzipioak 

sendotuz. Ildo horretan, agentziak, atxikitzeaz gain, partekatu egiten du eta eragile aktibo bat izan 

nahi du, genero-berdintasunaren balioa transmititzeko ekimenean, gizarte integratzaileago, 

aberatsago eta bidezkoago baten bermea den heinean. Ildo horretatik, Administrazio Publikoa den 

aldetik, “egitezkoak eta nabariak diren desberdintasun-egoerak” kentzen lagundu nahi du eta behar 

du “halakoak ezin direnean zuzendu berdintasun juridikoaren edo berdintasun formalaren printzipioa 

bakarrik azalduz”, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 

Lege Organikoaren Zioen Azalpenaren III. atalak ezartzen duenez. Horrez gain, 15. artikuluak 

dioenez, “emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasunaren printzipioa kontuan 

hartuko da botere publiko guztien jardunean, zeharkakotasun-izaerarekin. 
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Administrazio publikoek printzipio hori modu aktiboan barneratuko dute, euren arau-xedapenak 

ematean nahiz betetzean, esparru guztietako politika publikoak zehaztu eta horien inguruko 

aurrekontuak egitean eta euren jarduera guztiak garatzean”. Izan ere, Euskal Autonomia 

Erkidegoaren esparruan ildo horretan lanean hasiak ginen lege hori eman aurretik. Hala, 2005ean 

emakumeen eta gizonen berdintasunerako 4/2005 Legea onartu zen, eta 1991n Emakundek Euskal 

Autonomia Erkidegoko emakumeen eta gizonen berdintasunerako lehen plana onartu zuen.  

 

 

2. Unibasqen Gobernu Kontseiluak 2016-2019 aldirako plan estrategiko bat onartu zuen, honako lau 

ardatz hauetan oinarrituta: 1) Zerbitzuak: Aholkularitza eta Ebaluazioa; 2) Gizarte Proiekzioa: 

Komunikazioa, Elkarlana Erakundeekin, beste Kalitate Agentzia batzuekin eta Gizarte Eragileekin; 3) 

Agentzia Nazioartekotzea Euskal Unibertsitate Sistemari laguntzeko; eta 4) Barne Antolamendua: 

Zuzendaritza, Plangintza, Giza Baliabideak. Plan horretan berdintasun-helburu espezifikorik bildu ez 

bada ere, hainbat ekimen burutu dira harekin zerikusia duten gaietan. Nolanahi ere ,azken bolada 

honetan berdintasun-plan propio bat garatu behar izan dute, gai horrekin zerikusia duten alderdietan 

aurreratzen, sakontzen eta sendotzen jarraitu ahal izateko, nola barne-inpaktua soilik duten 

jardueretan (agentziaren lana antolatu eta kudeatzean), hala kanpo-inpaktuko jardueretan, titulazio, 

erakunde eta unibertsitate-irakasleen ebaluazioan, adibidez. Ildo beretik, emakumeen eta gizonen 

berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak ezarri zuen Euskal Administrazioek zein enpresa 

pribatu jakin batzuek berdintasun-planak egin eta aplikatu beharra. 

 

Horregatik guztiagatik, 2017ko kudeaketa-planaren esparruan erabaki zen Berdintasun Batzordea 

sortzea, eta ekimena urte bereko martxoaren 8an gauzatu zen, Unibasqeko langileen artean profil 

desberdinak dauzkaten zenbait pertsonaren eskutik, eta agentziako zuzendaritzaren babesarekin, 

inplikazioarekin eta parte-hartzearekin. Zehazki, Unibasqeko zuzendaritzaren ordezkari batek eta 

langileen lau ordezkarik osatzen dute batzordea. Berdintasun Batzordearen eginkizunen barruan 

honako hauek nabarmen ditzakegu: 

 

• Berdintasun Plan honetan aurreikusitako hobekuntza-ekintzen jarraipena egitea eta betearazpena. 

• Egindako ekintza guztien urteko ebaluazioa. 

• Berdintasun Planean ezarritakoa betetzeko neurri zuzentzaileak proposatzea. 

• Berdintasun Plan honen aplikaziotik eratorritako gatazkak ezagutzea eta ebaztea.  

• Berdintasun-alorrean egindako ekintzak zabaltzea. 

• Berdintasun Plana aldizka berrikustea. 

 

Berdintasun Batzordearen lehen helburuetako bat izan zen diagnostiko bat eta Berdintasun Plan bat 

egitea, Emakundek onartutako EAEko emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planean eta 

2016an onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorreko eta erakunde 

autonomoetako emakume eta gizonen Berdintasunerako Eusko Jaurlaritzaren lehen planean jasotako 
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jarraibideetan, egituran eta metodologian oinarrituta. Izan ere, plan hori egiteko helburua bildu 

genuen 2018rako gure Kudeaketa Planean. Xede horretarako, Unibasqeko langile guztiei inkesta bat 

egin genien, zer iritzi, premia eta motibazio zituzten jakiteko, eta horrela, zer alderdi landu behar 

genituen jakiteko. Hurrengo epigrafean azalduko dira inkestaren emaitzak.  

 

Gure ustez, lana bereziki horretarako espezifikoki sortutako batzordearen ardura izango bada ere, 

genero-berdintasunean lan egitea agentzian diharduten guztien erantzukizuna da, eta beraz, haien 

konpromisoa eta ardura behar-beharrezkoa da. 

 

Azkenik, abiapuntuko egoeraren berri izan eta epe laburrean edo epe ertain-luzean lortu beharreko 

helburuak ezarri ondoren, Berdintasun Plan horrek honako jardun-eremu hau eta ardatz nagusi hauek 

jorratu behar zituela ezarri zen:  

 

1. Prestakuntza 

2. Lan-bizitza eta familia bateragarri egitea 

3. Hizkuntza ez-sexista erabiltzea 

4. Ordezkaritza orekatua organo eta jardueretan 

5. Unibertsitate eta titulazioak ebaluatzea, berdintasunari buruzko araudiari jarraikiz 

nahitaez bete beharreko betebeharrak zenbateraino betetzen dituzten ikusteko. 

 

Aldez aurretik egindako gogoetetatik eta azterketatik abiatuta ulertu dugu Berdintasun Planaren 

ekintza eta helburuek ikuspegi global bat eduki behar dutela, agentziaren Plan Estrategikoaren lau 

ardatzak zeharka aintzat hartuz. Hala, berdintasun-alorreko helburu espezifikoek agentziaren 

helburuekin bat egingo dute, eta agentziaren jardun-eremu guztietan aurreikusitako hobekuntzak 

genero-ikuspegiari jarraikiz gauzatuko dira, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna 

handitzearren. Gainera, plan hori abian jartzea baliagarri izango da 2019. urterako ekintza 

espezifikoak berritzeko, eta, horrez gain, hurrengo 2020-2023 Plan Estrategikorako berdintasun-

alorreko oinarri berriak ezartzeko. 
 

Planaren helburuak eta kronograma ezartzeko zuhurtziaz jokatu behar dugula uste dugu, zenbait 

arrazoirengatik. Lehenik eta behin, lehen plana da, barne-mailako berdintasun-emaitzen lorpen 

soiletik haratago joan nahi duena. Bigarrenik, litekeena da Plan Estrategiko berria egin ahala 

lehentasunezko ekintza eta/edo helburuak aldatu behar izatea. Horregatik, helburu eta ekintzak 

ezartzerakoan kontuan hartu behar dugu ekintza haien eragin praktikoa 2019an ebaluatuko dela.  

 

Hala, behin Plan Estrategiko berria egiten eta lehen urtean ezarri ondoren, bidezko bada, 

aurkeztutako adierazleak berrikusiko dira, eta urte anitzeko balioak ezarriko dira.  
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3. Aurreko testuinguruaren arabera, gure ustez Unibasq erantzukizun bikoitza duen erakundea da. 

Batetik, plan honen helburuetako bat da genero-berdintasunaren printzipioa agentziaren eguneroko 

jardueraren barnean integratzea, bai langileen artean, bai funtzionamendu-organo guztien artean. 

Bestetik, agentziaren jarduerak bere eragina dauka hezkuntzaren eskubidea baliatzeko orduan, eta 

hori funtsezkoa da berdintasunaren funtsezko eskubidea transmititu eta baliatzeko, eta generoagatiko 

diskriminazioa debekatzeko. Horrenbestez, kontuan hartuta titulazioak, erakundeak eta unibertsitate-

irakasleak ebaluatzen ditugula, gure ebaluazio-protokoloetan txertatzen baditugu genero-

berdintasuna organoetan eta ebaluatutako pertsonengan nola lantzen den aztertzeko irizpideak, 

horrek oso eragin positiboa izan dezake, bai unibertsitate-hezkuntzan, bai gizartean oro har. 

Horregatik lortu nahi dugu Berdintasun Plan honek kanpo-inpaktuko ikuspegi hori aintzat hartzea, eta 

gure eragiteko ahalmena ahalik eta ondoren aprobetxatzea, berdintasun-balioak zabaltzeko. Ildo 

horretan, berdintasun-alorreko indarreko legeriak onartzen du hezkuntzak, goi-mailakoa barne, 

garrantzizko zeregina betetzen duela berdintasun-printzipioa lortzerakoan, eta unibertsitateei zeregin 

jakin batzuk agintzen dizkie alor horretan garatzeko, guk, kalitate-agentzia garen heinean, haiek 

betetzen direla bermatu behar dugularik.  

 

Hala, 3/2007 Lege Organikoaren 25. artikuluak honela dio: 

“Berdintasuna goi-mailako hezkuntzaren esparruan. 

1. Goi-mailako hezkuntzan, Administrazio publikoek, euren eskumenak gauzatzean, emakumeen eta 

gizonen arteko berdintasunaren esanahiari eta norainokoari buruzko irakaskuntza eta ikerketa 

suspertuko dituzte. 

2. Bereziki, eta helburu horrekin, Administrazio publikoek hurrengoak suspertuko dituzte: 

a) Ikasketa-planetan, bidezkoa denean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloko 

irakaspenak sartzea. 

b) Graduatu ondoko bereziak sortzea. 

c) Gaian espezializatutako ikasketak eta ikerketak egitea“. 

 

Bestetik, Eusko Legebiltzarraren 4/2005 Legearen 33. artikuluak honela dio: 

“1.- Euskal unibertsitate-sistema osatzen duten unibertsitateek, betiere, emakumeek eta gizonek 

aukera berdinak izatea bultzatuko dute, bai irakasle-karreran, bai erabakiak hartzen diren eremuetara 

sartzeko; eta, horrekin batera, ikasleek, sexuaren arabera, diziplina eta jakintza-arlo guztietan 

partaidetza orekatua izan dezatela sustatuko dute. 

“2.- Orobat, jakintza-arlo guztietako irakas-lanean eta ikerketa-lanetan genero-ikuspegia txerta dadin, 

hizkera ez-sexista erabil dadin, eta emakumeen jakintza eta emakumeek gizadiaren garapenari 

egindako garapen sozial eta historikoa jaso dadin bermatuko dute. 

 

3.- Autonomia Erkidegoko Administrazioak zera bultzatuko du: euskal unibertsitateek modu egonkorrean 

eskaini dezatela emakumeen eta gizonen berdintasunerako agente izateko prestakuntza berezia, eta genero-

ikuspegia txertatu dezatela beren diziplina eta jakintza-arlo guztietan. 
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Azkenik, Gradu, Master eta Doktorego tituluak lortzeko gauzatu behar diren unibertsitate-irakaskuntza 

ofizialak ezartzeari eta kentzeari buruzko abenduaren 19ko 274/2017 Dekretuaren 5. artikuluak 

honela dio. 

 

“5. artikulua.– Emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasuna.  

1.– Gradu, master eta doktoregoko unibertsitate-ikasketa ofizialek emakumeen eta gizonen arteko 

berdintasuna sustatuko dute irakaskuntzan. Horrez gain, jakintzaren diziplina eta arlo guztietan 

ikasleek generoaren arabera modu partekatuan parte hartzea bultzatuko dute.  

2.– Era berean, irakaskuntzan nahiz jakintza-alorren gaineko ikerketa-lanetan genero-ikuspegia 

integratzea zainduko dute, baita hizkuntza modu sexistan ez erabiltzea eta Gizateriaren garapenean 

emakumeen jakintza eta haiek duten ekarpen soziala eta historikoa barneratzea ere. 
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2.1 2017eko MAIATZEAN UNIBASQEKO LANGILEEI EGINDAKO INKESTA 

 

Berdintasun Batzordearen bileretako batean argi geratu zen Unibasqeko langile guztiek berdintasun-

gaiei buruz duten iritzia ezagutu beharra. Horretarako, inkesta bat diseinatu zen, pertsona bakoitzak 

bere iritzia emateko aukera izan zezan, eta, horrela, zer alderdi lan zitezkeen ikusteko. 13 pertsonak 

—11 emakumek eta bi gizonek— osatzen dute Unibasqeko plantilla. 

 

Unibasqeko langileei egindako inkestaren emaitzak 

 

1. Jaso al duzu berdintasun-gaiei buruzko prestakuntzarik?  

Berdintasun-gaien inguruan jasotako prestakuntzari dagokionez, langileen % 69,23k ez dute inolako 

prestakuntzarik jaso horren inguruan, eta % 30,77k, aldiz, bai. Nolanahi ere, kontuan hartu behar da 

baiezko erantzuna eman dutenek prestakuntza hitzaldi edo ikastaro orokorretara bertaratuz jaso 

dutela adierazi dutela. 

 

2. Zuretzat garrantzitsua litzateke lan-esparruan prestakuntzarik jasotzea gizonen eta 

emakumeen arteko berdintasunaren inguruan?  

Unibasqeko langileen % 92,31k uste dute garrantzitsua litzatekeela lan-esparruan prestakuntzaren 

bat jasotzea gizonen eta emakumeen arteko berdintasunari dagokionez. 

Horregatik, horri buruzko prestakuntza-ikastaroren bat egiteko edo jardueraren bat garatzeko aukera 

baloratzen ari gara. 

Besteak beste, honako gai hauek azter genitzake: hizkuntza ez-sexista erabili beharraz 

sentsibilizatzea, gai horri buruzko benetako datuak ezagutzea, lanaren eta gizartearen errealitatea 

ezagutzea, lanaren eginkizunen banaketan rol sexistak identifikatzea eta arazo horri heltzeko modua, 

etab. 

 

3 Zure ustez, Unibasqek bere langileei erraztasunak ematen dizkie lana eta familia-bizitza 

bateragarri egiteko?  

Pertsonen % 100ek uste dute Unibasqek bere langileei erraztasunak ematen dizkiela lana eta familia-

bizitza bateragarri egiteko. Batez ere ordu-malgutasuneko gaietan, langileek lanaldi-murrizketak 

eskatzea oztopatzen, zailtzen edo zigortzen ez duen giro batean.  

 

4. Zure ustez, emakumeek arazo gehiago al dauzkate lana eta familia-bizitza bateragarri 

egiteko? 

% 92,31k uste dute emakumeek arazo gehiago dauzkatela lana eta familia-bizitza bateragarri egiteko, 

eta % 7,29 ez datoz bat iritzi horrekin. 
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5. Zure ustez, garrantzitsua al da Unibasqek berdintasun-batzorde bat edukitzea? 

Unibasqeko langileen % 92,31k uste dute garrantzitsua dela Agentziaren barruan berdintasun-

batzorde bat edukitzea.  

Lanak gaiari buruzko sentsibilizazioa eduki beharko luke jomugan, Euskal Unibertsitate Sistemaren 

barruan berdintasuna sustatzea, hizkuntza ez-sexistaren erabilera hobetzea edozein gairi genero-

ikuspegitik heltzeko, etab. 

 

6. Zure ustez, garrantzitsua al da, Unibasqen barruan, barneko zein kanpoko komunikazioan, 

hizkuntzaren erabilera ez-sexista egitea? 

% 84,2k baiezko erantzuna eman dute, eta % 15,38k, aldiz, ez dute uste garrantzitsua denik. 

Ezezko erantzuna eman dutenek argudiatu dute hori ez dela hain garrantzitsua, eta ez direla 

diskriminatuta sentitzen pluralean beti genero maskulinoa erabiltzen denean. 

Baiezko erantzuna eman dutenek, aldiz, errealitatea aldatzeko lehen urratsa dela uste dute, kultura 

eta gizarte berdintasunezkoago bat sortzeko bidean.  

 

7. Zure ustez, zure jarduera garatzean darabilzun dokumentazioak eta komunikazioak 

hizkuntzaren erabilera ez-sexista egiten al du? 

% 30,77k ezetz uste dute, eta % 69,23k, aldiz, baietz. 

Gai horretan lanean ari gara, eta aurrerapenak egin ditugu gainera, baina ez dugu arreta galdu behar, 

funtsezko ardatz bat eta bete beharreko helburu bat delako Unibasqen Berdintasun Planaren 

barruan. 

 

8. Zure ustez, berdintasun-batzordeak zer alderi landu beharko lituzke? 

Barneko eta kanpoko sentsibilizazioa. 

Berdintasun Plana. 

Lana eta familia-bizitza bateragarri egitea.  

Hizkuntzaren erabilera ez-sexista (webgunea, behatokia, txostenak, etab.) 

Prestakuntza 

Hitzaldiak eta tailerrak 

Lanean dihardugun esparruaren barruan berdintasuna sustatzeko aukerak bilatzea 

Ohikoez gain, unibertsitate-tituluetan gai hori zertan den aztertzea, eta zentroetarako aipamen edo 

zigilu bat txertatzea, euskararentzako “Bikain” zigilua bezalakoa. 
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2.2 UNIBASQEKO ORGANOEN BILAKAERA 

 

2.2.1 GOBERNU-KONTSEILUA 

 

Lehenik eta behin argitu beharra dago Unibasqek ez duela Unibasqeko Gobernu Kontseiluko 

pertsonak erabakitzeko ahalmenik, beste erakunde batzuetan duten karguagatik direlako kideak, 

edota beste erakunde batzuek Kontseiluan parte hartzeko hautatu dituztelako. 

 

14 kidek osatzen dute: 

 

1. Lehendakaria: Eusko Jaurlaritzan unibertsitateen alorreko eskumena duen sailburua edo hark 

eskuordetuko duen pertsona. 

2. Eusko Jaurlaritzan unibertsitateen alorreko eskumena duen sailburuordea edo hark 

eskuordetuko duen pertsona. 

3. Unibasq Agentziako zuzendaria. 

4. Euskal unibertsitate-sistemaren unibertsitateetako errektoreak: 

a. Deustuko Unibertsitateko errektorea. 

b. Euskal Herriko Unibertsitateko errektorea. 

c. Mondragon Unibertsitateko errektorea. 

5. Aitortutako merezimendu akademikoak dauzkan pertsona bat, Euskal Herriko Unibertsitateko 
errektoreak izendatua. 

6. Unibertsitateen Euskal Kontseiluak bere kideen hiru bosteneko gehiengoarekin izendatutako 

sei pertsona: 

7. Euskadiko Unibertsitateko Ikasleen Aholku Batzordeak hautatutako ikasle bat. 

 

Aurrekoa kontuan hartuta, Unibasqek ez du erabakitzen Gobernu Kontseilua osatzen duten 

pertsonen generoa. 

 

I) Gobernu Kontseiluaren banaketa sexuaren arabera 

1. taula. Gobernu Kontseiluaren bilakaera sexuaren arabera, 2010-2017. 
 

URTEAK GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

2010 15 12 80,00 3 20,00 

2011 15 12 80,00 3 20,00 

2012 14 9 64,29 5 35,71 

2013 14 8 57,14 6 42,86 

2014 14 8 57,14 6 42,86 
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2015 13 8 61,54 5 38,46 

2016 14 10 71,43 4 28,57 

2017 14 9 64,29 5 35,71 

 

Aztertutako urteetan sailburuak nola banatu diren aztertuz gero, gizonezkoen kopurua betidanik 

emakumezkoena baino askoz ere handiagoa izan dela ikusten dugu. 

 

Alabaina, azken urteetako joera ikusirik, emakumezko sailburuen kopuruak gora egin du aztertutako 

lehen urteen aldean, eta horrek erakusten du azken urteetan emakumeak erantzukizuneko postuetan 

sartzen ari direla hezkuntzaren Administrazioan.  

 

Jarraian grafikoki ikus ditzakegu aurreko taulan aztertutako datuak. 

 

1. grafikoa. Gobernu Kontseiluaren bilakaera sexuaren arabera, 2010-2017. 
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II) Gobernu Kontseiluaren banaketa, sexuaren eta tarteen arabera 

 
2. taula. Gobernu Kontseiluaren bilakaera (2010-2017), sexuaren eta tarteen arabera. 
 

URTEAK GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

2010-2013 28 18 64,29 10 35,71 

2014-2017 24 15 62,5 9 37,5 

 

Azterketa errepikatzen badugu baina urte-tarteen arabera banatuta, zera ikusten dugu, aztertutako 

azken zatian, Agentziako Gobernu Kontseiluko kide diren emakumeen ehunekoa handixeagoa dela 

lehen tartekoa baino. Hortik ondorioztatzen denez, azken urteetan emakume gehiago bildu dira 

erantzukizun-postuetan, eta denborarekin pertsona horiek Gobernu Kontseiluko kide izango dira. 

 

Jarraian grafikoki ikus ditzakegu aurreko taulan aztertutako datuak. 

 

2. grafikoa. Gobernu Kontseiluaren bilakaera (2010-2017), sexuaren eta tarteen arabera. 
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III) Gobernu Kontseiluaren banaketa 2013/12/31n, adin-tarteen eta sexuaren arabera 

2013. urtea erreferentzia gisa hartu dugu azterketa bi zatitan banatzeko, eta hala egin dugu 2012an 

lege berri bat onartu zelako agentziaren funtzionamendua arautzeko, eta une horretan, agentziak 

bere barne-egitura berritu zuelako. Hori 2013an garatu zen Unibasqen estatutuak onartzearekin 

batera, eta une horretatik aurrera egitura berria eta lege-eskakizunak bete-betean aplikatzen hasi 

ziren. 

 

3. taula. Gobernu Kontseiluaren osaera adin-tarteen eta sexuaren arabera, 2013/12/31n.  

 

2013. urtean Gobernu Kontseiluko kide izan direnei buruzko azterketa egitean aurkitu dugun daturik 

esanguratsuenaren arabera, kontseiluko kide gehienak 60 urtetik gorakoak dira, eta, jarraian, 50 

urtetik 59 urtera bitarteko adina dutenak datoz. Adierazgarria da adin-tartea zenbat eta gazteagoa 

izan, emakumeen kopurua orduan eta handiagoa dela. 

 
Jarraian grafikoki ikus ditzakegu aurreko taulan aztertutako datuak. 

 

ADINA GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

20 - 29 1 1 100,00 0 0,00 

30 - 39 0 0 0,00 0 0,00 

40 - 49 3 1 33,33 2 66,67 

50 - 59 4 2 50,00 2 50,00 

60 edo gehiago 6 4 66,67 2 33,33 
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3. grafikoa. Gobernu Kontseiluaren osaera adin-tarteen eta sexuaren arabera, 2013/12/31n.  

 
 

 
IV) Gobernu Kontseiluaren banaketa 2017/06/30ean, adin-tarteen eta sexuaren arabera 

 

4. taula. Gobernu Kontseiluaren osaera adin-tarteen eta sexuaren arabera, 2017/06/30ean.  

ADINA GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

20 - 29 1 1 100,00 0 0,00 

30 - 39 0 0 0,00 0 0,00 

40 - 49 0 0 0,00 0 0,00 

50 - 59 8 5 62,50 3 37,50 

60 edo gehiago 5 3 60,00 2 40,00 
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Datu horiek 2013ko abenduan genituenekin alderatuta, alde handirik ez dagoela ohartzen gara. Batez 

besteko adina antzekoa da. Hau da, emakumeek adin-tarteen arabera duten presentziari dagokionez, 

ehunekoa antzekoa da bi tarte esanguratsuetan. 

 

4. grafikoa. Gobernu Kontseiluaren osaera adin-tarteen eta sexuaren arabera, 2017/06/30ean.  
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2.2.2 AHOLKU-BATZORDEA 

 

Unibasqen ekainaren 28ko 13/2012 Legeak ezartzen duenez Aholku Batzordea organo tekniko bat da 

eta agentziaren jardueren kalitatea eta sinesgarritasuna bermatzea du eginkizun, programa 

guztietako ebaluazio-irizpide eta protokoloak onartuz. 

Agentziako zuzendaria da Batzordeko burua, eta hark unibertsitate- edo ebaluazio-esparruan ospe 

handia lortu duten hamar pertsona izendatzen ditu batzordeko kide izateko. Batzorde horretako kide 

gehienek euskal unibertsitate-sistematik kanpokoak izan behar dute, batzordeak gutxienez ikasle bat 

bildu behar du eta batzordeko kideetako hiruk beren egitekoa Espainiatik kanpo garatu behar dute.  

2012an Unibasqen Legea indarrean hasi zenez geroztik, Aholku Batzordeko kideak, gehienez ere, 

hiru urterako izendatzen dituzte. Batzordearen ehuneko berrogeita hamarra bi urtean behin berrituko 

da. Lege berriaren aurretik, ordea, Aholku Batzordearen aurrekaria zen Adituen Batzordearen 

izendapenak ez zuen hiru urteko denbora-muga eskatzen. 

I) Aholku Batzordearen banaketa sexuaren arabera 

5. taula. Aholku Batzordearen bilakaera sexuaren arabera, 2010-2017. 

URTEAK GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

2010 17 12 70,59 5 29,41 

2011 16 12 75,00 4 25,00 

2012 10 6 60,00 4 40,00 

2013 11 6 54,55 5 45,45 

2014 11 6 54,55 5 45,45 

2015 11 6 54,55 5 45,45 

2016 11 4 36,36 7 63,64 

2017 11 4 36,36 7 63,64 

 

2010. urtetik Aholku Batzordeko kide izan direnen bilakaerari buruzko datuak bildu dira taula honetan, 

eta, argi eta garbi ikus daitekeenez, lehen bi urteetan gizonen kopurua handiagoa izan zen. Alabaina, 

2012an Agentziaren legea onartu zenez geroztik, gizonen eta emakumeen kopurua ia-ia parekatu da, 

Agentziaren Legearen 6. Artikuluan ezarritakoa betez. Honela dio artikulu horrek: “Agentziako organo 

tekniko guztietako kideak aukeratzean, gizon eta emakumeen presentzia orekatua izatea bultzatuko 

da, sexu bakoitzeko kideak gutxienez % 40 izatea bermatu dadin.” Hortaz, genero-berdintasuneko 

irizpideak dakartzaten arau juridikoek garrantzia eta inpaktua dute, joera-aldaketa horrek agerian 

jartzen duenez. Areago, 2016. urteaz geroztik emakumeak gehiago dira. 
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5. grafikoa. Aholku Batzordearen bilakaera sexuaren arabera, 2010-2017.                                             

  

 
 

II) Aholku Batzordearen banaketa sexuaren eta adin-tarteen arabera. 

2013. urtea erreferentzia gisa hartu dugu azterketa bi tartetan banatzeko, eta hala egin dugu 2012an 

lege berri bat onartu zelako agentziaren funtzionamendua arautzeko, eta une horretan, agentziak 

bere barne-egitura berritu zuelako. Hori 2013an garatu zen Unibasqen estatutuak onartzearekin 

batera, eta une horretatik aurrera egitura berria eta lege-eskakizunak bete-betean aplikatzen hasi 

ziren. 
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6. taula. Aholku Batzordearen bilakaera (2010-2017), sexuaren eta tarteen arabera. 

  

URTEAK GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

2010-2013 31 20 64,52 11 35,48 

2014-2017 23 10 43,48 13 56,52 

 
Datuak adin-tarteen arabera aztertuz gero, lehen tartean gizon eta emakumeen arteko aldea nahikoa 

adierazgarria dela ikusten dugu, gizonen kopuruak emakumeena bikoizten baitu. Bigarren tartean hori 

aldatzen da nabarmen, Agentziaren Legearen 6. artikuluan ezarritakoa betetzen delako, hau da, sexu 

bakoitzak gutxienez % 40ko presentzia duelako. Gaur egun, Aholku Batzordean emakume gehiago 

daude gizonak baino. 

6. grafikoa. Aholku Batzordearen osaera (2010-2017), sexuaren eta tarteen arabera. 
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Aholku Batzordearen banaketa 2013/12/31n, adin-tarteen eta sexuaren arabera 
 

7. taula. Aholku Batzordearen osaera adin-tarteen eta sexuaren arabera, 2013/12/31n.  

 

2013/12/31n adin-tarte eta sexuaren arabera bildutako datuetan argi eta garbi ikusten denez, 

Batzordeko kideen adinaren banaketa uniformea da.    

Emakumeen kontzentrazioa aztertuz gero ikus dezakegu gehienak 30 urtetik 39 urterako eta 40 

urtetik 49 urtera arteko (4) adin-tarteetan daudela; 50 urtetik gorakoen artean, aldiz, emakumeen 

presentzia oso urria dela ohartzen gara. 

7. grafikoa. Aholku Batzordearen osaera adin-tarteen eta sexuaren arabera, 2013/12/31n.  
 

 

 

ADINA GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

30 - 39 2 0 0,00 2 100,00 

40 - 49 3 1 33,33 2 66,67 

50 - 59 3 3 100,00 0 0,00 

60 edo gehiago 3 2 66,67 1 33,33 
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III) Aholku Batzordearen banaketa 2017/06/30ean, adin-tarteen eta sexuaren arabera 

8. taula. Aholku Batzordearen osaera adin-tarteen eta sexuaren arabera, 2017/06/30ean.  

ADINA GUZTIRA GIZONAK % MUJERES % 

20 - 29 1 0 0,00 1 100,00 

30 - 39 1 0 0,00 1 100,00 

40 - 49 3 1 33,33 2 66,67 

50 - 59 4 2 50,00 2 50,00 

60 edo gehiago 2 1 50,00 1 50,00 

 

Gaur egun parte-hartzaile gehienak 50-59 adin-tartean daude, sexuen arteko oreka nabari delarik. 

Eta hori hala izan daiteke, besteak beste, Aholku Batzordeko kideak hautatzerakoan kontuan hartzen 

delako ospe handia lortu eta ibilbide akademiko eta profesional luzea egin duten pertsonak izan 

behar dutela. 

8. grafikoa. Aholku Batzordearen osaera adin-tarteen eta sexuaren arabera, 2017/06/30ean.  
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2.2.3 IRAKASLE ETA IKERTZAILEAK AKREDITATZEKO EBALUAZIO-BATZORDEA 

 

Programa honen helburua da irakasle eta ikertzaileak akreditatzeko ebaluazioa egitea, lan-kontratua 

duten plazetarako eta euskal unibertsitate-sistemaren unibertsitate pribatuko irakasle doktoreen 

plazetarako. Unibertsitateek irakasle eta ikertzaileen plaza horietarako egiten duten deialdian 

aurkeztu nahi dutenek, Unibasqek figura bakoitzerako emandako aldeko akreditazio baten jabe izan 

behar dute, legeak agintzen duenez. Horretarako, beren CV osoa Batzorde horien ebaluazioaren 

mende jartzen dute, Aholku Batzordeak onartutako ebaluazio-protokoloari jarraikiz. 

 

9. taula. Irakasle eta Ikertzaileen Akreditazioa Ebaluatzeko Batzordeen bilakaera sexuaren 
arabera, 2010-2017 

 

URTEAK GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

2010 38 22 57,89% 16 42,11% 

2011 44 24 54,55% 20 45,45% 

2012 44 24 54,55% 20 45,45% 

2013 40 22 55,00% 18 45,00% 

2014 41 22 53,66% 19 46,34% 

2015 39 23 58,97% 16 41,03% 

2016 34 16 42,11% 18 52,94% 

2017 37 17 45,95% 20 54,05% 

 

9. grafikoa. Irakasle eta Ikertzaileen Akreditazioa Ebaluatzeko Batzordeen bilakaera sexuaren 

arabera, 2010-2017 
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Irakasle eta Ikertzaileak Akreditatzeko programa 2008. urtean abiatu zen, eta, ikus dezakegunez, 

gizon eta emakumeen kopurua eta ehunekoa oso antzekoa da ebaluazio-batzordeetan. Hori hala da, 

halaber, prozedura arautzen duen araudian —eta, zehazkiago, azaroaren 13ko 192/2007 

Dekretuan— ebaluazio-batzordeen osaerari buruzko atalak honela dioelako:  

“5. artikulua.– Azterketa-batzordeak. 

2.– Azterketa-batzordeak osatzeko interesdunak lortu nahi duen mailako do maila handiagoko 

irakasleak hartuko dira; horien artetik erdiek, gutxi jota, azterketa egiten duen irakaslearen 

unibertsitate publikoan edo pribatuan barik, beste batean lan egin beharko dute. Era berean, 

otsailaren 18ko 4/2005 Legeak, gizonezkoen eta emakumezkoen berdintasunerakoak, 3.. artikuluan 

dioenez, ahalegina egingo da sexu biak ordezkatuta egon daitezen % 40an gutxienez.” 
 

Datuetan eta grafikoetan ikus daitekeenez, berdintasun-printzipio hori bete egin da irakasle eta 

ikertzaileak akreditatzeko deialdi guztietan. Izan ere, Unibasqen Legeak ez du inolako inpakturik 

eduki programa honetan, Batzordeetan gutxienez gizon eta emakumeen % 40ko presentzia bermatu 

behar duen araua Dekretu batean jasota zegoelako 2007. urteaz geroztik.  
 
10. taula. Irakasle eta Ikertzaileen Akreditazioa Ebaluatzeko Batzordeen bilakaera sexuaren eta 
tarteen arabera, 2010-2017 

 

URTEAK GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

2010-2013 166 92 55,42% 74 44,58% 

2014-2017 151 78 51,66% 73 48,34% 
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10. grafikoa. Irakasle eta Ikertzaileen Akreditazioa Ebaluatzeko Batzordeen bilakaera sexuaren eta 
tarteen arabera, 2010-2017 
 

EBALUATZAILEAK 
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Nabarmentzekoa da azken tartean ehuneko homogeneo eta antzekoetarako bilakaera izan dela, 

2014tik 2017ra bitarte. Areago, azken bi urteetan, emakumeen ehunekoa gizonena baino pixka bat 

handiagoa da. 
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11. taula. Irakasle eta Ikertzaileen Akreditazioa Ebaluatzeko Batzordeen bilakaera sexuaren eta tarteen arabera, 2010-
2017 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 GIZON EMAKUME GIZON EMAKUME GIZON EMAKUME GIZON EMAKUME GIZON EMAKUME GIZON EMAKUME GIZON EMAKUME GIZON EMAKUME 

PRESIDENTETZA  5 0 5 1 5 1 5 0 5 0 5 0 4 1 3 2 

IDAZKARITZA  0 5 2 5 2 4 2 4 2 3 7 2 2 3 1 4 

KIDE   17 11 17 15 17 15 15 15 15 16 15 14 10 14 13 14 

 
11. grafikoa. Irakasle eta Ikertzaileen Akreditazioa Ebaluatzeko Batzordeen bilakaera sexuaren eta tarteen arabera, 
2010-2017 
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2.2.4 IRAKASLE ETA IKERTZAILEEN ORDAINSARI-OSAGARRIAK EBALUATZEKO BATZORDEA 

 
Programa honen helburua da UPV/EHU Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitateko 
irakasle eta ikertzaileen ebaluazioa egitea da, ordainsari-osagarri autonomikoak lortzeko. Unibertsitate 
publikoaren irakasleentzako ordainsari-sistema ezartzen duen araudiak zenbait ordainsari-osagarri 
aurreikusten ditu, eta irakasle eta ikertzaileek jaso ditzakete, baldin eta gainditu egiten badute Unibasqek 
aldi jakin batean egindako merezimenduei buruz egindako ebaluazioa. Batzorde horiek egiten dute 
ebaluazio hori, Aholku Batzordeak aldez aurretik onartutako protokoloari jarraikiz. 
 

UPV/EHUko irakasle eta ikertzaileen ebaluaziorako, eta, ondoren, ordainsari-osagarri gehigarriak 

esleitzeko programa  2007ko otsailaren 19an hasi zen, deialdia EHAAn argitaratzearekin batera.  

 2008., 2009., 2010., 2015., 2016. eta 2017. urteetan urteko deialdiak egin ziren. 2011., 2012., 2013. eta 

2014. urteetan, aldiz, osagarriak esleitzeko deialdirik ez zen egin, krisi ekonomikoaren ondorioz.  
 

 

12. taula. Irakasle eta Ikertzaileen Ordainsari Osagarrien Batzordeen bilakaera sexuaren arabera, 
2010-2017  

 

URTEAK GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

2010 35 20 57,14% 15 42,86% 

2015 50 26 52% 24 48% 

2016 59 31 52,54% 28 47,46% 

2017 34 20 58,82% 14 41,18% 

 
12. grafikoa. Irakasle eta Ikertzaileen Ordainsari Osagarrien Batzordeen bilakaera sexuaren 
arabera, 2010-2017 
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Grafikoetan islatutako datuetatik ondorioztatzen da 2015eko, 2016ko eta 2017ko deialdietan bete egin 

dela Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziaren ekainaren 28ko 13/2012 Legearen 

6.3 artikuluan ezarritakoa, bi sexuek Batzordeetan gutxienez % 40ko presentzia dutelako. Alabaina, 

deialdi batean ere emakumeen presentziak ez du gizonena gainditu.  

 
13. taula. Irakasle eta Ikertzaileen Ordainsari Osagarrien Batzordeen bilakaera sexuaren eta 
tarteen arabera, 2010-2017 
 

URTEAK GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

2010-2013 35 20 57,14% 15 42,86% 

2014-2017 69 37 53,62% 32 46,38% 

 
13. grafikoa. Irakasle eta Ikertzaileen Ordainsari Osagarrien Batzordeen bilakaera sexuaren eta 
tarteen arabera, 2010-2017   
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Datuak aldiaren arabera aztertzen baditugu, bigarren aldian emakumeen presentziak gora egin duela 

ikusten dugu, gehiengoa ez badira ere. Nolanahi ere, datua ez da adierazgarria, azterketaren lehen 

tarterako deialdi bakar bat izan zelako. Bestetik, 2017an emakumeak % 41,18 izan dira, legezko 

gutxienekotik gertu. 

 
14. taula. Irakasle eta Ikertzaileen Ordainsari Osagarrien Batzordeen bilakaera karguaren, urteen 
eta sexuaren arabera, 2010-2017 

 
 2010 2015 2016 2017 

 GIZON EMAKUME GIZON EMAKUME GIZON EMAKUME GIZON EMAKUME 

PRESIDENTETZA  3 2 2 4 2 4 1 5 

IDAZKARITZA  2 3 3 3 2 4 4 2 

KIDE   15 10 21 17 27 20 15 7 
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14. grafikoa. Irakasle eta Ikertzaileen Ordainsari Osagarrien Batzordeen bilakaera karguaren, 
urteen eta sexuaren arabera, 2010-2017 
 

 
 

Aurreko taulatik bereziki nabarmentzekoa da osagarrien programan, gainerako programetan ez bezala, 

emakumeak maizago izan direla lehendakari gizonak baino, lehen deialdian izan ezik. Nahiz eta 

Batzordeetan gizonen presentzia handiagoa izan. Gainera, emakume lehendakarien gehiengo hori 

areagotu egin da deialditik deialdira. 
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2.2.5 TITULAZIOAK EBALUATZEKO BATZORDEA 

 

Indarreko legeriak ezartzen duenez, Gradu, Master edo Doktorego Programa baten titulazio ofizial bat 

ematen hasi baino lehen Unibasqen aldeko txostena (egiaztapena-baimentzea) behar da. Gainera, 

kasuaren arabera lau edo sei urte igaro ondoren, titulu horien akreditazioa berritu behar da, eta 

horretarako Agentziak ebaluazioa egin behar du, egiaztapen-memorian onartu zen guztia ongi ezartzen ari 

dela ikusteko. Azkenik, akreditazioa egiaztatu eta berritzeko prozesuan, tituluen ezarpenaren jarraipenari 

buruzko txostenak egin daitezke. Batzorde horiek egiten dituzte txosten horiek guztiak, Aholku Batzordeak 

aldez aurretik onartutako ebaluazio-protokoloa ezarriz. 
 

15. taula. Titulazio Batzordeen bilakaera sexuaren arabera, 2010-2017. 
 

URTEAK GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

2010 35 21 60 14 40 

2011 40 24 60 16 40 

2012 11 7 63,64 4 36,36 

2013 11 7 63,64 4 36,36 

2014 11 7 63,64 4 36,36 

2015 38 22 57,89 16 42,11 

2016 36 20 55,55 16 44,45 

2017 36 21 58,33 15 41,67 

 

 

15. grafikoa. Titulazio Batzordeen bilakaera sexuaren arabera, 2010-2017. 
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Grafikoek eta taulak aditzera ematen digute, lehenik eta behin, azken 7 urteetan emakumearen 

ordezkaritzak pixkana-pixkana gora egin duela, betiere gizonaren azpitik ibili bada ere. Izan ere, 2012tik 

2014ra % 40ko legezko gutxienekoa baino txikiagoa izan da, 2015etik aurrera gutxieneko hori 

berreskuratu badu ere. Urte horretan, Batzordekideen kopurua ia % 70 jaitsi zen. Ehunekotan, 

beherakada horrek emakumeen artean izan zuen eragin handiagoa, gizonen artean baino.  
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16. taula. Titulazio Batzordeen bilakaera sexuaren arabera, 2010-2017. 

 

URTEAK GUZTIRA GIZONAK EMAKUMEAK 

2010-2013 97 59 38 

2014-2017 121 70 51 

 
16. grafikoa. Titulazio Batzordeen bilakaera sexuaren arabera, 2010-2017. 
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Taula honetan bi etapa bereizten ditugu: 2010-2013; urte horietan, emakumeen ordezkaritzak ez zuen 

garrantzi handirik eduki, ezta aldaketa esanguratsurik ere. 2014tik 2017ra bitarte kopuruak gora egin du, 

eta ordezkaritzan ia % 3 irabazi du, ezarritako ehunekoa betez.  
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17. taula. Titulazio Batzordeen bilakaera, karguaren, urteen eta sexuaren arabera, 2010-2017. 
 2010 2011 2012 2013 

 GIZONAK EMAKUMEAK GIZONAK EMAKUMEAK GIZONAK EMAKUMEAK GIZONAK EMAKUMEAK 

PRESIDENTETZA  3 2 4 2 1 0 1 0 

IDAZKARITZA  2 3 2 4 0 1 0 1 

KIDE  16 9 18 10 6 3 6 3 

 2014 2015 2016 2017 

 GIZONAK EMAKUMEAK GIZONAK EMAKUMEAK GIZONAK EMAKUMEAK GIZONAK EMAKUMEAK 

PRESIDENTETZA  1 0 4 1 3 2 3 2 

IDAZKARITZA  0 1 2 3 2 3 2 3 

KIDE  6 3 16 12 15 11 16 10 

 
17. grafikoa. Titulazio Batzordeen bilakaera, karguaren, urteen eta sexuaren arabera, 2010-2017. 
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Datuak bildu diren zortzi urteetan, kasuen % 100ean gizonak gehiagotan izan dira batzordeetako lehendakari emakumeak 

baino, baina bi urtetan bakarrik izan da pertsona batetik gorako aldea kargu horretan: 2011 (2) eta 2015 (3). Aitzitik, 

idazkaritza-karguetan jarduteko, lehendakaritza-ehunekoak alderantziz errepikatu dira, hau da, bereziki emakumeek bete izan 

dute kargu hori.  
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2.2.6 AUDIT PROGRAMAREN EBALUAZIO-BATZORDEA  

 

Goi-mailako Hezkuntzaren Europar Esparrua eraikitzeko prozesuak eta Espainiako araudian sartutako 

aldaketa berriek bultzatu dute unibertsitateen jardueran kalitatea ziurtatzeko prozedurak txertatzea, 

etengabeko hobekuntza bultzatzeko helburuarekin. Horregatik, komenigarria litzateke unibertsitateek 

kalitatea bermatzeko sistema eta politikak edukitzea, formalki ezarriak eta publikoki eskuratzeko 

modukoak. 

 

Aurrekoarekin bat etorriz, ANECA, AQU, ACSUG eta Unibasq agentziek AUDIT programa garatu dute. 

Unibertsitate-zentroak jomugan dauzkan ekimen horrekin, kalitatea bermatzeko sistemen diseinua 

bideratu nahi da, irakaskuntzen kalitate-bermeari loturik orain artean garatu diren jarduerak integratuz.  

 

Unibertsitate-zentroek diseinua ziurtatzeko edo kalitatea bermatzako sistemak AUDIT programari 

jarraikiz ezartzeko eskaera egiten dutenean, Batzorde honek ebaluazioa egiten du, Aholku Batzordeak 

aldez aurretik onartutako irizpideak ezarriz. 
 

18. taula. AUDIT Batzordearen bilakaera sexuaren arabera, 2010-2017.  
 

URTEAK GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

2010 4 3 75,00 1 25,00 

2011 4 3 75,00 1 25,00 

2012 4 3 75,00 1 25,00 

2013 4 3 75,00 1 25,00 

2014 5 4 80,00 1 20,00 

2015 5 4 80,00 1 20,00 

2016 10 7 70,00 3 30,00 

2017 5 3 60,00 2 40,00 

 
18. grafikoa. AUDIT Batzordearen bilakaera sexuaren arabera, 2010-2017. 
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AUDIT Batzordea 2009an sortu zen. Datuek aditzera ematen dutenez, desoreka nabarmena izan da 

generoaren araberako osaerari dagokionez, 4 urtez % 75-25 izan zelako, eta ondorengo bi urteetan, 

aldiz, % 80-20. 2016an joera hori aldatzen hasi zen, 2016an % 30 izatetik 2017an % 40 izatera, hain 

zuzen. Hau da, azken urtean bakarrik iritsi gara legezko gutxienekora, baina ez aurrekoetan.  

 

Etorkizun hurbilean zazpigarren kide bat izendatuko dugu kalitate-unitaterako, Alemaniako emakume 

profesional bat zehazkiago, eta horrenbestez oreka lortuko da: 3 gizon eta 3 emakume (% 50 - % 50). 
 

19. taula. AUDIT Batzordearen bilakaera sexuaren eta tarteen arabera, 2010-2017.  
 

URTEAK GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

2010-2013 16 12 75,00 4 25,00 

2014-2017 25 18 72,00 7 28,00 

 
19. taula. AUDIT Batzordearen bilakaera sexuaren eta tarteen arabera, 2010-2017. 
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Joera hori nabari da, halaber, azken 8 urteak bi etapatan banatzen baditugu: 2010-2013 tartean 

emakumeak % 25 izatetik 2014-2017 tartean ia % 30 izatera igaro dira. Batzorderik desorekatuena da 

genero-aldagaiari dagokionez. 
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20. taula. AUDIT Batzordearen bilakaera, karguaren, urteen eta sexuaren arabera, 2010-2017. 
  2010 2011 2012 2013 

  PRESIDENTETZA IDAZKARITZA KIDE PRESIDENTETZA IDAZKARITZA KIDE PRESIDENTETZA IDAZKARITZA KIDE PRESIDENTETZA IDAZKARITZA KIDE 

GIZONAK 1 0 2 1 0 2 1 0 1 1 0 2 

EMAKUMEAK  0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 

  2014 2015 2016 2017 

  PRESIDENTETZA IDAZKARITZA KIDE PRESIDENTETZA IDAZKARITZA KIDE PRESIDENTETZA IDAZKARITZA KIDE PRESIDENTETZA IDAZKARITZA KIDE 

GIZONAK 1 0 3 1 0 3 2 0 5 1 0 2 

EMAKUMEAK  0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 0 2 

 
20. grafikoa. AUDIT Batzordearen bilakaera, karguaren, urteen eta sexuaren arabera, 2010-2017. 
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2.2.7 DOCENTIA BATZORDEA 

 

DOCENTIA programarekin unibertsitateen eskariak bete nahi dira, euskal hezkuntza-sistemaren eskura 

eredu eta prozedura batzuk jarriz unibertsitate-irakasleen irakaskuntzaren kalitatea hobetzeko. Programa 

hau diseinatu da, unibertsitateen autonomiaren barnean, unibertsitateen jarduna bidera dezan, eta, aldi 

berean, irakaskuntza-jarduera ebaluatzeko eta unibertsitateko irakasleentzako prestakuntza-planak 

garatzeko unibertsitateek bete beharreko rol gero eta garrantzitsuagoa indar dezan. Unibertsitateek beren 

irakasleen irakaskuntzaren kalitatea eta hobekuntza ebaluatzeko ereduaren diseinua eta/edo ezarpena 

akreditatu nahi dutenean eskaera bat aurkeztuko dute, eta Batzorde honek ebaluatuko du.  

 

2016ra arte DOCENTIAk ANECAri bidaltzen zizkion euskal unibertsitateei buruzko ebaluazioak, baina une 

horretatik aurrera Batzorde propio bat eratu zen, eta beraz, urte hartako datuak baino ez daude. 

 
21. taula. DOCENTIA Batzordea 2017. urtean, sexuaren eta tarteen arabera  

 

URTEAK GZUTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

2017 4 2 50,00% 2 50,00% 

 

21. grafikoa. DOCENTIA Batzordearen bilakaera sexuaren eta tarteen arabera, 2010-2017. 
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Hortaz, Docentia Batzordean gizon eta emakumeen presentzia paritarioa da. 
 

22. taula. DOCENTIA Batzordea 2017. urtean, karguaren, urteen eta sexuaren arabera 
 

 2017 

 GIZONAK EMAKUMEAK 

PRESIDENTETZA  1 0 

IDAZKARITZA  0 0 

KIDE   1 2 

 

22. grafikoa. DOCENTIA Batzordea 2017. urtean, karguaren, urteen eta sexuaren arabera 
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2.2.8 IKASLEEN AHOLKU-BATZORDEA 

 
Unibertsitateen Lege Organikoak zein Euskal Unibertsitate Sistemaren Legeak, Goi-mailako Hezkuntzaren 
Europar Esparruaren estandar eta jarraibideei jarraikiz, sustatu eta gomendatu egiten dute ikasleek 
unibertsitate-kudeaketan eta goi-mailako hezkuntza-sistemaren ebaluazio-jardueretan parte har dezatela. 
 
Halaber, Unibasq Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziak ondo asko daki ikasleek Unibertsitate 
Sistemaren kalitatea bermatzeko prozesuetan parte-hartze aktiboa izatea oso garrantzitsua dela. 
Sistemaren lehentasunezko erabiltzaileak direla aintzat hartuta, haien iritzi eta oharrak kontuan hartu behar 
dira, ezinbestean. Izan ere,argi dago kolektibo hori Agentziaren eremu guztietan inplikatuta dagoela. 
 
2015ean, Unibasqeko Ikasleen Aholku Batzordea sortu zuen, ikasleen iritzia erakusteko eta Unibasqen 
diharduen edozein pertsona edo organoren jardueretan laguntzeko euskarri espezifiko bat edukitzeko 
helburuarekin. 
 

Unibasqeko Ikasleen Aholku Batzordeak honako osaera hau dauka: 

 

a.- Agentziaren zuzendaria edo hark eskuordetzen duena; Batzordeko burua da. 

b.- Ikasleek Gobernu Kontseiluan duten ordezkaria. 

c.- Ikasleek Aholku Batzordean duten ordezkaria. 

d.- Ikasleek AUDIT Batzordean duten ordezkaria. 

e.- Titulazioak Ebaluatzeko Batzordeetako 5 ikasleetako bat, zeregin horietan diharduten pertsonek 

gehiengo sinplez hautatu beharrekoak. Gehienez ere 3 urterako izendatuko dituzte. 
 

Gainera, zuzendariak pertsona bat izendatuko du Agentziako langileen artean, Batzordeko idazkari gisa 

jardun dezan, bileren akta idatziz. Pertsona horrek ezin izango du botorik eman, baina deliberazioetan parte 

hartzeko aukera izango du. 

 
 

23. taula. Ikasle Batzordearen bilakaera sexuaren arabera, 2015-2017.  
 

URTEAK GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

2015 6 4 67% 2 33% 

2016 6 4 67% 2 33% 

2017 7 3 43% 4 57% 
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23. grafikoa. Ikasle Batzordearen bilakaera sexuaren arabera, 2015-2017. 
 

 
 
 

 
 

 

Zuzendaritzak ezer gutxi egin dezake Batzordekideen generoaren kontrolari dagokionez, kide gehienak 

karguagatiko kideak direlako, hau da, beste erantzukizun batzuk edukitzeagatik direlako Batzordeko kideak. 

Hala, Euskadiko Unibertsitate Ikasleen Aholku Kontseiluak hautatzen ditu Gobernu Kontseiluan ikasleen 

ordezkari den pertsona eta titulazioen Batzordeetan kolektibo horren ordezkari direnak. Azken buruan, 
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organo horiei genero-aldagaia kontuan hartzeko eska dakieke, eta hala egiten da, baina zuzendaritzak ezin 

dezake guztiz kontrolatu oreka bat izatea horri dagokionez. 
Gauzak horrela, Batzordearen osaeraren lehen bi urteetan Batzordearen % 67 gizonak ziren eta % 33 

emakumeak, hurrenez hurren. Alabaina, 2017an % 43-% 57 izatera igaro gara, agian Euskadiko 

Unibertsitate Ikasleen Aholku Kontseiluari espresuki eskatzen hasi zitzaiolako izendapenetan genero-

aldagaia kontuan har zezan. 
 

24. taula. Ikasle Batzordearen bilakaera, karguaren, urteen eta sexuaren arabera, 2015-2017. 
 

 

 2015 2016 2017 

 GIZONAK EMAKUMAK GIZONAK EMAKUMEAK GIZONAK EMAKUMEAK 

PRESIDENTETZA  1 0 1 0 1 0 

IDAZKARITZA  0 1 0 1 0 1 

KIDE   3 1 3 1 2 3 

 
 

24. grafikoa. Ikasle Batzordearen bilakaera sexuaren eta karguaren arabera, 2015-2017. 
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2.2.9 ETIKA ETA BERMEEN BATZORDEA 

 

2013an Unibasqeko Etika Batzordea sortu zen, eta 2016an, berriz, Etika eta Bermeen Batzordea, 

Agentziaren jardunen objektibotasuna eta inpartzialtasuna bermatu beharraren ondorioz. Etika eta Bermeen 

Kodean jasota daude haien balio eta printzipioak.  

Honako hauek osatzen dute:  

a.-) Agentziaren zuzendaria edo hark eskuordetzen duena. 

b.-) Agentziako langileen ordezkari bat, Agentziako kideen artetik hautatua. 

c.-) Unibasqen Aholku Batzordeko kide bat, batzordekideen artetik hautatua. 

d.-) Unibasqen Gobernu Kontseiluak, bere edozein kidek proposatuta, izendatzen duen etika-arloko aditu 

bat. 

e.-) Euskal unibertsitate-sistematik kanpoko ikasle bat, Unibasqeko Ikasleen Aholku Batzordeak izendatuko 

duena. 

25. taula. Etika eta Bermeen Batzordearen bilakaera sexuaren arabera, 2013-2017. 

 

URTEAK GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

2013 4 3 75% 1 25% 

2014 4 3 75% 1 25% 

2015 4 3 75% 1 25% 

2016 4 3 75% 1 25% 

2017 5 3 60% 2 40% 
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25. grafikoa. Etika eta Bermeen Batzordearen bilakaera sexuaren arabera, 2013-2017. 

 

- 

 
 
26. taula. Etika Batzordearen bilakaera, karguaren, urteen eta sexuaren arabera, 2013-2017. 
 

 2013 2014 2015 

  PRESIDENTETZA IDAZKARIA KIDE PRESIDENTETZA IDAZKARIA KIDE PRESIDENTETZA IDAZKARIA KIDE 

GIZONAK 1 0 2 1 0 2 1 0 2 

EMAKUMEAK  0 1 0 0 1 0 0 1 2 

 2016 2017 

 PRESIDENTETZA IDAZKARIA KIDE PRESIDENTETZA IDAZKARIA KIDE 

GIZONAK 1 0 2 1 0 2 

EMAKUMEAK  0 1 2 0 1 1 
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26. grafikoa. Etika Batzordearen bilakaera, karguaren, urteen eta sexuaren arabera, 2013-2017. 
 

 
 
 
Aurreko datuek islatzen dutenez, orain gutxi arte Etika eta Bermeen Batzordea ez zegoen orekatuta. Eta 
hori hala da batzordekideak Unibasqeko organoek hautatzen dituztelako, une desberdinetan.  
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2.3 UNIBASQEKO LANGILEEN BILAKAERA 

 

Agentziak bere gain hartzen du bere langileak autonomiaz kontratatu, kudeatu eta prestatzeko 

erantzukizuna. 

 

Unibasqen Legearen 11. artikuluaren arabera, agentziako langileak honako hauez osatuta daude: 

 Langile propioak, Lan Zuzenbideko araubidean kontratatuak berdintasuneko, merezimenduetako eta 
ahalmeneko printzipioak errespetatuz. 

 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoko langileak eta Espainiako unibertsitate 

publikoen eskutik esleitzen zaizkionak. 

 

Orain artean, Unibasqeko langile guztiak bi bide horietako lehena erabiliz kontratatu dituzte. 

 

2.3.1 Unibasqeko langileen banaketa sexuaren arabera. 

27. taula. Unibasqeko langileen bilakaera sexuaren arabera, 2010-2017. 
 

URTEAK GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

2010 10 1 10 9 90 

2011 10 1 10 9 90 

2012 12 2 16,66 10 83,33 

2013 10 2 20 8 80 

2014 11 2 18,18 9 81,81 

2015 15 3 20 12 80 

2016 14 2 14,28 12 85,71 

2017 14 2 14,28 12 85,71 

 
Urteen eta sexuen araberako bilakaerari buruzko taulan argi eta garbi ikus daiteke emakumeek langileen 

artean duten garrantziak gora egin duela nabarmen. Datu hori ez da aldatzen, eta aztertutako urte guztietan 

jarraipena baduela ikusten da. Taulan postuak jaso ez badira ere, azpimarratzekoa da gizonezko langileek 

postu garrantzitsuak bete dituztela antolaketaren barruan: 2010-2015 (zuzendaria), 2011-2015 

(zuzendariorde 1), 2015-2017 (zuzendariorde 1), 2015-2017 (ebaluazio-teknikari 1), 2017 (ebaluazio-

laguntzaile 1). 
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27. grafikoa. Unibasqeko langileen bilakaera sexuaren arabera, 2010-2017. 
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2.3.2 Unibasqeko langileen banaketa sexuaren eta adin-tarteen arabera. 

28. taula. Unibasqeko langileen bilakaera sexuaren eta tarteen arabera, 2010-2017. 
 

URTEAK GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

2010-2013 13 3 23,07 10 76,92 

2014-2017 17 4 23,52 13 76,47 

 

Unibasqeko langileak sexuaren eta adin-tarteen arabera nola bilakatu diren aztertzen badugu zera ikusten 

dugu, langileen artean asko emakume direla, bi tarteetan ehunekoa % 75etik gora baita. Langile kopurua igo 

da, baina ehunekoak mantendu dira. 

 

Nabarmentzekoa da teknikari eta administrarien postuetarako hautaketa-prozesuetan ere emakume 

eskatzaileen kopuruak funtsezko garrantzia izan duela. Oro har, Administrazio Publikoan emakume 

langileen ehunekoa enpresa pribatuan baino handiagoa dela dirudi. Unibasqen emakumeen presentzia 

handiagoa dela begi-bistakoa da. 
 

28. grafikoa. Unibasqeko langileen bilakaera sexuaren eta tarteen arabera, 2010-2017. 
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2.3.3 Unibasqeko langileen banaketa 2013/12/31n, adin-tarteen eta sexuaren arabera 

29. taula. Unibasqeko langileen bilakaera 2013/12/31n, adin-tarteen eta sexuaren arabera 
 

ADINA GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

20 - 29 1 0 0 1 100 

30 - 39 5 0 0 5 100 

40 - 49 4 1 25 3 75 

50 - 59 0 0 0 0 0 

60 edo gehiago 1 1 100 0 0 

 
2013712/31n langileen erdia 30-39 adin-tartean zegoen, eta guztiak emakumeak ziren; bigarren adin-tartea 

40-49 zen. 60 urtetik gorako pertsona bakarra gizona zen, eta zuzendari jardun zuen.  

 
29. grafikoa. Unibasqeko langileen bilakaera 2013/12/31n, adin-tarteen eta sexuaren arabera 
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Unibasqeko langileen banaketa 2017/06/30ean, adin-tarteen eta sexuaren arabera  

 
30. taula. Unibasqeko langileen bilakaera 2017/06/30ean, adin-tarteen eta sexuaren arabera 

 

ADINA GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

30 - 39 7 1 14,29 6 85,71 

40 - 49 6 1 16,6 5 83,3 

50 - 59 1 0 0 1 100 

 
2017/06/30eko adin-tarteen eta sexuen araberako taula aztertzean aurrekoaren antzekoa dela ikusten dugu; 

ia langile guztiak 30-39 eta 40-49 adin-tarteetan kontzentratzen dira. 

 

 

30. grafikoa. Unibasqeko langileen bilakaera 2017/06/30ean, adin-tarteen eta sexuaren arabera 
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2.3.5 Unibasqeko langileen banaketa 2017/04/30ean, sexuen eta ordainsari-mailaren arabera. 

31. taula. Unibasqeko langileen bilakaera 2017/04/30ean, sexuen eta ordainsari-mailaren arabera. 
 

LANPOSTUA ORDAINSARI 
MAILA 

GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

Zuzendaria Sailburuordea 1 0 0 1 100 

Zuzendari ondokoa --- 1 1 100 0 0 

Ebaluazio Arduraduna 26 1 0 0 1 100 

Ekonomi Teknikaria 21 2 0 0 2 100 

Ebaluazio Teknikaria 20 5 0 0 5 100 

Administrari 
Laguntzailea 

16 3 1 33,33 2 66,67 

Idazkaria 16 1 0 0 1 100 

 
 
Gaur egun, Unibasqeko langileen ehuneko handi bat emakumeak dira, eta emakumeak ordezkatuta daude 

erakundeko organigramaren postu guztietan.  
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31. grafikoa. Unibasqeko langileen osaera 2017/04/30ean, sexuen eta ordainsari-mailaren arabera. 

 

 
 

 
2.3.6 Unibasqeko Zuzendaritzaren banaketa, sexuaren eta adin-tarteen arabera. 

Agentziaren Gobernu Kontseiluak izendatzen du zuzendaria lehendakariaren proposamenari jarraikiz, 

eskumen- eta esperientzia-irizpideei jarraikiz eta lau urterako, beste aldi baterako luza daitekeelarik 

lehendakariaren proposamenari jarraikiz eta agentziaren Gobernu Kontseiluarekin adostuta. 

 

Zuzendariak honako eginkizun hauek dauzka: 

a) Agentzia zuzentzea esparru guztietan. 

b) Agentzia ordezkatzea. 

c) Gobernu Kontseiluaren erabakiak egikaritzea, Aholkularitza Batzordearen gomendioak jarraitzea eta 

Ebaluazio Batzordeen erabakiak inplementatzea. 

d) Aholku Batzordeko kideak izendatu eta kargugabetzea, Gobernu Kontseiluari entzun ondoren, eta 

ebaluazio-batzordeetako kideak izendatu eta kargugabetzea, Aholku Batzordearen proposamenari jarraikiz. 

e) Lege honek edo bere arau-garapenak esleitzen dion beste edozein edo Agentziaren beste organoei 

espresuki esleituta ez badaude ere agentzia zuzentzearekin zerikusia dutenak. 

 

2006an Unibasq sortu zenez geroztik, zuzendaritzako lau kide izendatu ditugu, bi gizon eta bi emakume.  
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32. taula. Unibasqeko Zuzendaritzaren bilakaera sexuaren eta adin-tarteen arabera. 

 

URTEAK GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

2006-2012 2 1 50 1 50 

2012-2017 2 1 50 1 50 

 

Unibasqen Legearen 7. artikuluak ezartzen duenez, Gobernu Kontseiluak, “Agentziaren zuzendariak hala 

proposatzen badu, zuzendariaren alboko bat izendatu ahal izango du, eta agentziako langileak 

koordinatzeaz eta agentziaren zuzendariak agindutako eginkizunak gauzatzeaz arduratuko da pertsona hori. 

 

Lehen izendapenaz geroztik hiru pertsona izendatu ditugu postu horretarako, bi gizon eta emakume bat.  

 

33. taula. Unibasqeko Zuzendariordetzaren bilakaera sexuaren eta adin-tarteen arabera. 

 

URTEAK GUZTIRA GIZONAK % EMAKUMEAK % 

2010-2013 2 1 50 1 50 

2014-2017 2 2 100 0 0 
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2.4 EBALUAZIO-PROGRAMAREN EMAITZAK: IRAKASLE ETA IKERTZAILEEN 

AKREDITAZIOA   

 
Aldez aurretik adierazi dugunez, irakasle eta ikertzaileak egiaztatzeko programaren prozeduraren (192/2007 
Dekretua, azaroaren 13koa) artikulu espezifiko batek gizonen eta emakumeen berdintasunerako 4/2005 
legea aipatzen du, eta aipamen zehatz bat egiten du, halaber, ebaluazio-batzordeen osaera paritarioaren 
ehunekoari dagokionez. 
 
Irakasle eta ikertzaileak akreditatzeko deialdi bat amaitzen den bakoitzean, Unibasqen webgunean memoria 
bat argitaratzen da, jakintza-eremu eta akreditazio-figura guztiek lortutako emaitzak jasota. Horregatik, 
besteak beste, genero-ikuspegiaren arabera lortutako emaitzei buruzko atal espezifiko bat bildu da beti 
programaren emaitzei buruzko memorietan. 
 
33. taula. Irakasle eta Ikertzaileen Akreditazioan aurkeztutako EMAKUMEEN ehunekoen bilakaera 
jakintza-arloaren arabera, 2011-2018 
 

URTEAK 
Zientzia 

Esperimental 

Zientzia 
Juridikoak 

eta 
Ekonomia 

Zien. 

Medikuntza 
eta Osasun 
Zientziak 

Irakaskuntza 
Teknikoak 

Giza 
Zientziak 

Gizarte 
Zientziak 

2011 56% 60% 46% 47% 48% 55% 

2012 48% 50% 46% 34% 44% 50% 

2013 62% 64% 50% 48% 44% Urte hauetan 
Zientzia Jurid. 

Eta Gizarte Zien. 
Batzorde bera 

zen. (ikusi 
Zientzia 

Juridikoen 
datuak) 

2014 55% 46% 60% 52% 53% 

2015 49% 40% 63% 32% 33% 

2016 59% 21% 56% 55% 54% 

2017 58% 63% 55% 38% 60% 

2018 51% 54% 71% 39% 55% 64% 
 

 
33. grafikoa. Irakasle eta Ikertzaileen Akreditazioan aurkeztutako EMAKUMEEN ehunekoen 
bilakaera jakintza-arloaren arabera, 2011-2018 
 
 
Aurreko datuetatik honako bi grafiko hauek lortzen dira: 
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34. taula. Irakasle eta Ikertzaileak Akreditatzeko programan AKREDITATUTAKO PERTSONA 
GUZTIEN GAINEAN EMAKUMEEN ehunekoek izandako bilakaera, figuraren arabera, 2011-2018 

 

URTEAK 
Irakasle 
Atxiakia 

Irakasle 
Agregatua 

Unibertsitate 
Pribatuko 
Irakasle 

Doktorea 

Irakasle 
Osoa 

Doktore 
tituludun 
ikertzailea 

Ikerketa 
Irakaslea 

Irakasle 
Lankidea 

2011 33% 32% 36% 14%   
Urte 

hauetan ez 
zen figura 
honekin 
deialdirik 

egon 

35% 

2012 45% 7% 46% 0 43% 32% 

2013 40% 38% 48% 6% 50% Urte 
hauetan ez 
zen figura 
honekin 
deialdirik 

egon 

2014 64% 29% 49% 0 36% 

2015 36% 30% 26% 0 26% 

2016 30% 37% 39% 27% 35% 

2017 36% 35% 39% 0 41% 

2018 62% 22% 32% 8% 36% 15%   

 
 
 
34. grafikoa. Arrakasta-tasa (%) Irakasle eta Ikertzaileen Akreditazioan, FIGURAREN ARABERA, 
2011-2018 
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2.5.- ONDORIOAK 

 

1. Unibasqen programen Ebaluazio Batzordeen eta haien funtzionamendu-organoen osaeraren azterketatik 

ondorioztatzen dugunez, aldeko bilakaera bat izan da bi sexuek haietan presentzia paritarioa izan dezatela 

lortzeko bidean. 2012an onartutako Unibasqen Legeak zeresana izan zuen horretan, zalantzarik gabe, 

espresuki aipatzen duenez, “agentziako organo guztietako kideak aukeratzean, gizon eta emakumeen 

presentzia orekatua izatea bultzatuko dela, sexu bakoitzeko kideak gutxienez % 40 izatea bermatu dadin.” 

Azpimarratzekoa da, halaber, Irakasle eta ikertzaileak Akreditatzeko programan, Agentziaren Legea onartu 

baino lehen ere, ehuneko paritario hori ebaluazio-batzorde guztietan bete zela, 2008. urteko lehen deialdiaz 

geroztik, hura arautzen zuen Dekretuak horixe eskatzen baitzuen. Horrela frogatzen da araudian organo 

paritarioak sustatzen dituzten aginduak biltzeak duen garrantzia. 
 

Egia bada ere gizonek eta emakumeek berdintasunezko ordezkaritza dutela Agentzia osatzen duten organo 

tekniko guztietan, Batzorde horietan emakumeek gizonek baino erantzukizun-kargu gutxiago betetzen 

dituztela egiaztatzeko aukera izan genuen. Horregatik, azken urtean sustatu da lehendakaritzan aldaketa 

egiten denean, hutsik geratzen den postua emakume batek betetzea, emakumeek eta gizonek Batzordeetan 

antzeko presentzia eta eginkizunak izan ditzaten. 
 

2. Bestetik, agentziaren webgunean argitaratutako informazio guztia berraztertu eta egokitu da, hizkuntzaren 

bereizkeriazko erabilerak saihestuz. Horretarako, azpimarratzekoa da hizkuntzaren bidezko erabileraz 

kontzientziatu beharra, eta, ildo horretan, haren erabilera sexista saihestu eta desagerrarazteko neurri eta 

mekanismoak bilatu beharraz, bereziki webguneko eta behatokiko aplikazio informatikoak diseinatu eta 

erabiltzean eta txostenak egitean. 

 

Azkenik, beharrezko ikusten dugu ebaluazio-batzordeen prestakuntza-jardunaldien barruan atal berezi bat 

biltzea agentziaren Berdintasun Plana eta plan horren esparruan hartutako konpromisoak azaltzeko, eta, 

ildo horretan, inplika daitezela eta txostenak idaztean hizkuntzaren erabilera ez-sexista egin dezatela 

eskatzen diegu. 
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3.AMIA 
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Ahuleziak (barnekoak) 
 

Langileak  

 Lan-gainkarga 

 Barne-erresistentziak  

 Berdintasun Planak Unibasqeko langileei soilik eragiten dielako ustea izatea 

 Prestakuntza espezifikorik eza  

 Zeharkakotasun-ikuspegirik eza 

 Plan Estrategikoan presentziarik eza 

 Agentziaren lan-arriskuei buruzko ebaluazioan desparekotasuneko eta genero-ikuspegiko 

gairik ez biltzea 

 

Orokorra  

 Emakumeen urritasuna Unibasqek zuzenean izendatzen ez dituen organoetan 

 Ebaluazio-bankuan izena ematen duten emakumeak gutxiago izatea  
 Unibasqek ezer ere ez jakitea ebaluazio-batzordeek berdintasun-alorrean egindako 

prestakuntzaren inguruan 

 

 

 

 

 

Mehatxuak (kanpokoak) 
 

 

 Ebaluazio-batzordeen sentsibilizaziorik eza, kasu batzuetan 

 Genero-arrazoiengatiko desparekotasunik ez dagoelako sentsazio orokorra 

 Desparekotasuna lana eta familia-bizitza bateragarri egitean 

 Estereotipoak aldatzeko zailtasuna 

 Gehiegizko burokratizazioa 

 Emakume katedradunen ehuneko txikia  
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Indarrak (barnekoak) 

 Zuzendaritzaren eta Unibasqeko langile askoren inplikazioa 

 Lana eta familia-bizitza bateragarri egiteko aukera enpresa-itunean jaso da 

 Langileen zati batek berdintasun-gaietako prestakuntza jaso du 

 Sentsibilizazioa gero eta handiagoa da  
 Aurreikuspenen arabera emakume katedradunen edo baliokideen kopurua gorantz doa  

 Agentzian hainbat jarduera eginez (mahai-inguruak, etab.) prestatzeko aukera 

 Urtean behin emakumearen nazioarteko eguna ospatzea, jardunaldiak eta mahai-inguruak 

antolatuz, etab.  

 Sare sozialetan agentziak presentzia handiagoa dauka 

 

 

 

 

Aukerak (kanpokoak) 

 

 Agentziaren Legeak genero-ikuspegia aipatzen du  

 Agentziari eragiten dion legeriak genero-ikuspegia aipatzen du zehazki  

 Sentsibilitatea gero eta handiagoa da kanpo-eragileen eta interes-taldeen artean: 

ebaluatzaileak, irakasleak, ikasleak. 
 Erakundeen (Emakunde) eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren babesa 

 Unibasqek parte-hartzea izan dezakeen foroen eskaintza 

 Agentziak unibertsitate-jardueran duen eragina proiektatzea, protokoloen bitartez, emaitzak 

eta azterlan espezifikoak hedatuz, etab. 
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4.IKUSPEGIA, HELBURU 

ESTRATEGIKOAK ETA EKINTZAK  
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IKUSPEGIA 

 
Unibasqek erreferentziazko agentzia izan nahi du Estatuan eta Europan, lan-baldintzek eta prestakuntzak 

lana eta familia-bizitza bateragarri egitea eta berdintasuna bultza ditzaten, langileen artean eta aholkularitza- 

eta ebaluazio-batzordeetan. Sortutako dokumentazioan hizkuntza barne-hartzailea erabiltzen da, pertsona 

guztiak komunikazio integratzaile horren barruan identifikatuta senti daitezen, berdintasun-alorreko 

unibertsitate-jardunak nabarmenduz eta bultzatuz indarreko legeria betetze soiletik haratago. 

 
HELBURUAK 

 

1. Agentziaren komunikazio ez-sexista (bisuala eta hizkuntza) hobetzea  

 

Plan Estrategikoaren honako helburu hauei loturik.  

 

2.1 helburua. Agentziaren jarduerak eta Agentziak Euskal Unibertsitate Sistemaren hobekuntzan betetzen 

duen zeregina gizartera zabaltzea.  

 

4.3 helburua. Agentziaren jardueraren emaitzen kontua eta euskal gizartearen eta haren gobernuaren 

aurrean egin beharreko aurkezpena hobetzea. 
 

Ekintzak:  

 

- Hizkuntza barne-hartzailearen erabilerari buruzko eskuliburu bat egitea, glosarioa eta irudiak erabiltzean 

kontuan hartu beharrekoak barne. (PE_06 eta PE_11 prozeduretan eta prestakuntza-tailerretan biltzea). 

Arduraduna: Berdintasun Batzordeko lehendakaria. 
 

 

2. Agentziaren jardueretan emakumeen kopurua handitzea   

 

Plan Estrategikoaren honako helburu hauei loturik.  

 

1.1 helburua. Ebaluazio-prozedurak hobetzea, eta, horretarako, ebaluazio bat eskatzen duten erakunde edo 

pertsonei eskatutako txostenen eta dokumentazioaren edukiak sinplifikatzea eta tamaina txikiagotzea. 
 

1.4 helburua. Irakasleen karrera akademikoa hobeto zehazten eta ebaluatzen laguntzea, nazioarteko 

parametroak kontuan hartuta. 
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1.5 helburua. Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateen kalitatearen egiaztapena eta unibertsitate-

komunitate osoa Kalitatea Bermatzeko Barne Sisteman inplikatzeko eta interesatuta dauden eragileek parte 

hartzeko aukera sustatzea.  

 

 

Ekintzak:  

 

- Ebaluazio-bankua unibertsitateen eta beste agentzien artean zabaltzea, ebaluazio-prozesuetan 

emakume gehiago biltzeko borondatea zehazki aipatuz. Arduradunak: Ebaluazio Batzordeko lehendakaria 

eta zuzendaria. 
 

- Agentziaren jarduera-maila guztietan (batzordeak, jardunaldia, ikastaroak, lehendakaritza) emakumeak 

gutxienez % 40 direla bermatzea. Arduraduna: Zuzendaritza.  
 

- Beste hainbat organoren (Etika Batzordea, Ikasleen Aholku Batzordea, etab.), izendapenen mendeko 

osaera duten organoetan, eskumeneko organoari eskatu behar zaio ordezkaritza orekatuaren aldagaia 

aintzat har dezala izendapena egiteko unean. Arduraduna: Ebaluazio-prozesuen koordinatzaileak eta 

Zuzendaritza. 

 

 

3. Barneko zein kanpoko prestakuntza areagotzea 

 

Plan Estrategikoaren honako helburu hauei loturik.  

 
1.1 helburua. Ebaluazio-prozedurak hobetzea, eta, horretarako, ebaluazio bat eskatzen duten erakunde edo 
pertsonei eskatutako txostenen eta dokumentazioaren edukiak sinplifikatzea eta tamaina txikiagotzea. 

 

3.1 helburua. Beste agentzia edo unibertsitate batzuekin nazioarteko proiektuak garatzea, ebaluazio-

metodologiei buruzkoak bereziki. 
 

3.3 helburua. Unibasqen nazioarteko aholkularitza- eta ebaluazio-jarduera sustatzea, Europan eta 

Latinoamerikan bereziki. 

 

4.2 helburua. Erakundearen egitura eta funtzionamendua hobetzea eta langileen motibazioa, konpromiso 

etikoa eta barne-komunikazioa areagotzea, ENQA erakundean sartu eta EQAR erakundean erregistratu 

ondoren Agentziak dituen erronka berriei aurre egiteko. 
 

Ekintzak: 

 

- Agentziaren prestakuntza-planean berdintasun-alorreko prestakuntza-jarduerak biltzea. Arduraduna: 

Zuzendariordea. 
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- Agentziak egindako eskuliburua tailerretan edo prestakuntza-bileretan biltzea. Arduraduna: tailer edo 

prestakuntza-bilera bakoitzaren arduraduna. 
 

4. Genero-ikuspegia duten adierazleak nabarmentzea  

 

Plan Estrategikoaren honako helburu hauei loturik.  

 
1.2 helburua. Nazioartean errekonozituta dauden eta Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateen 

espezifikotasunetara egokituta dauden adierazleen sistema labur baina esanguratsu bat finkatzea, eta haren 

erabilera eta emaitzen zabalkunde publikoa sustatzea. 
 

1.4 helburua. Irakasleen karrera akademikoa hobeto zehazten eta ebaluatzen laguntzea, nazioarteko 

parametroak kontuan hartuta. 

 

3.5 helburua. Nazioartean errekonozituta dauden adierazleen argitalpen sinplea eta eraginkorra sustatzea, 

Euskal Unibertsitate Sistemaren nazioartekotzea eta nabarmentzeko aukera errazteko. 

 

Ekintzak:  

 

- Protokoloetan, tesi, Gradu Amaierako Lan eta Master Amaierako Lanetako adierazleen artean, 

berdintasun-gaiekin zerikusia duten adierazleak biltzea. Arduraduna: Ebaluazio-prozesuen koordinatzaileak 

eta Zuzendaritza. 

 

- Erabilitako adierazleak aztertzea besteren bat bereizi behar ote den ikusteko; Unibasq Behatokian 

biltzea. Arduraduna: Ebaluazio-prozesuen koordinatzaileak eta Zuzendaritza. 
 

-  Aholku Batzordeko kide izateko betekizun akademikoak betetzeaz gainera berdintasun-gaiak jorratu 

dituen pertsonaren baten izendapena sustatzea, ebaluazio-protokoloetan aldagai hori kontuan hartuko dela 

bermatzeko. Arduraduna: Zuzendaritza. 
 

5. Ebaluazio-protokoloetan, berdintasun-alorreko jarduerak aintzat hartzea 

 

Plan Estrategikoaren honako helburu hauei loturik.  

 
1.1 helburua. Ebaluazio-prozedurak hobetzea, eta, horretarako, ebaluazio bat eskatzen duten erakunde edo 
pertsonei eskatutako txostenen eta dokumentazioaren edukiak sinplifikatzea eta tamaina txikiagotzea. 
 
1.5 helburua. Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateen kalitatearen egiaztapena eta unibertsitate-
komunitate osoa Kalitatea Bermatzeko Barne Sisteman inplikatzeko eta interesatuta dauden agenteek parte 
hartzeko aukera sustatzea.  
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3.1 helburua. Beste agentzia edo unibertsitate batzuekin nazioarteko proiektuak garatzea, ebaluazio-

metodologiei buruzkoak bereziki. 

 

Ekintzak: 

 

- Berdintasun-alorreko zigilu edo sari bat egitea, akreditazio instituzionalari loturik. Arduraduna: Titulazioen 

alorreko ebaluazio-prozesuen koordinatzailea. 
 

- Titulazio-protokoloetako berdintasun-itemak berrikustea. Arduraduna: Titulazioen alorreko ebaluazio-

prozesuen koordinatzailea. 
 

- Genero-ikuspegia bultzatzea ebaluazio-metodoei buruzko nazioarteko proiektuetan. Arduraduna: 

Proiektuen eta nazioartekotzearen arduraduna. 
 

- Irakasle eta ikertzaileen protokoloak aztertzea genero-ikuspegiari jarraikiz. Arduraduna: Irakasle eta 
ikertzaileen alorreko ebaluazio-prozesuen koordinatzailea. 
 

-  Aholku Batzordeko kide izateko betekizun akademikoak betetzeaz gainera berdintasun-gaietan aditua den 

pertsonaren baten izendapena sustatzea, ebaluazio-protokoloetan aldagai hori kontuan hartuko dela 

bermatzeko. Arduraduna: Zuzendaritza.  
 

6. Genero-ikuspegia bultzatzea interes-taldeekiko eta beste agentzia batzuekiko harremanetan 

 

Plan Estrategikoaren honako helburu hauei loturik.  

 

2.2 helburua. Euskal ingurune sozioekonomikoko eragileekiko lankidetza areagotzea, erakundeen zein 

Euskal Unibertsitate Sistemako titulazioen inguruko aholkularitza- eta ebaluazio-prozesuetan parte har 

dezaten.  

 

2.3 helburua. Ikasleek Agentziaren ebaluazio-prozesuetan eta erabakiak hartzeko prozesuetan parte 

hartzeko aukera sustatzea, goi-mailako hezkuntzaren hobekuntzari buruz duten iritzia txertatzeko. 

 

3.1 helburua. Beste agentzia edo unibertsitate batzuekin nazioarteko proiektuak garatzea, ebaluazio-

metodologiei buruzkoak bereziki. 

 

3.2 helburua. Unibasqek unibertsitateen kalitatearekin zerikusia duten nazioarteko erakunde eta sareetan 

duen presentzia areagotzea, ENQA eta EQAR erakundeetan bereziki. 

 

3.3 helburua. Unibasqen nazioarteko aholkularitza- eta ebaluazio-jarduera sustatzea, Europan eta 

Latinoamerikan bereziki. 
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4.2 helburua. Erakundearen egitura eta funtzionamendua hobetzea eta langileen motibazioa, konpromiso 

etikoa eta barne-komunikazioa areagotzea, ENQA erakundean sartu eta EQAR erakundean erregistratu 

ondoren Agentziak dituen erronka berriei aurre egiteko. 

Ekintzak: 

 

- Berdintasunari buruzko klausula berri bat egitea eta hitzarmen berrietan biltzea. Arduraduna: Finantza-

arduraduna. 

 

- Agentziaren berdintasun-alorreko jarduerak ohiko foroetan zabaltzea. Arduraduna: Zabalkunde eta 

komunikazioaren arduradunak. 
 

7. Langileek berdintasun-gaietan dauzkaten baldintzak hobetzea  
 

Plan Estrategikoaren honako helburu hauei loturik.  

 

4.2 helburua. Erakundearen egitura eta funtzionamendua hobetzea eta langileen motibazioa, konpromiso 

etikoa eta barne-komunikazioa areagotzea, ENQA erakundean sartu eta EQAR erakundean erregistratu 

ondoren Agentziak dituen erronka berriei aurre egiteko. 

 

4.3 helburua. Agentziaren jardueraren emaitzen kontua eta euskal gizartearen eta haren gobernuaren 

aurrean egin beharreko aurkezpena hobetzea. 

 

Ekintzak: 

 

- Enpresa-ituna berrikustea. Arduraduna: Zuzendariordetza. 

 

- Langileen barne-prestakuntza berdintasun-alorrean. Arduraduna: Zuzendariordetza. 
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I. ERANSKINA: HELBURU ESTRATEGIKOEI LOTUTAKO EKINTZAK 

 

 Helburu 

estrategikoei 

lotutako ekintzak 

Berdintasun Planarekin 

loturik bildu beharreko 

ekintzak  

Ekintza-adierazlea 

 

Helmuga-

balioa 
Proposatutako 

eguna 
Egikaritze-

eguna 

1. 

Agentziaren 

komunikazio ez-

sexista (bisuala eta 

hizkuntza) 

hobetzea 

1.1 Hizkuntza barne-

hartzailearen erabilerari 

buruzko eskuliburu bat 

egitea, glosarioa eta 

irudiak erabiltzean 

kontuan hartu 

beharrekoak barne. 

(PE_06 eta PE_11 

prozeduretan eta 

prestakuntza-tailerretan 

biltzea). 

 Eskuliburua 

egitea 
_ 2019 

 

_ 

1.2. Hizkuntza barne-

hartzailearen erabilerari 

buruzko eskuliburua —

glosarioa eta kontuan 

hartu beharrekoak 

barne— aplikatzea 

irudiak erabiltzean, 

protokolo, prozedura eta 

inprimaki, memoria, 

aplikazio eta 

webguneetan. 

 Hizkuntza ez-

sexistarik gabeko 

protokoloen 

berrikuspena (%). 

 

 hizkuntza ez-

sexistarik gabeko 

prozeduren 

berrikuspena (%) 

 

 hizkuntza ez-

sexistadun 

inprimakien 

berrikuspena (%) 

% 100 2020 _ 

 Webguneen 

berrikuspena 

_ 2020 _ 

 Aplikazioen 

berrikuspena 
_ 2020 _ 

2. 
Agentziaren 

jardueretan 

2.1 Ebaluazio-bankua 

unibertsitateen eta beste 

 Bankuaren 

zabalkundea 
 

_ 

 

2019 
_ 
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emakumeen 

kopurua handitzea   

 

 

 

 

 

 

agentzien artean 

zabaltzea, ebaluazio-

prozesuetan emakume 

gehiago biltzeko 

borondatea zehazki 

aipatuz. 

 Ebaluazio-

bankuan bildutako 

emakume 

kopuruaren 

adierazlea PS_06 

prozeduran 

biltzea. 

 

_ 2018 _ 

Agentziaren jarduera-

maila guztietan 

(batzordeak, jardunaldia, 

ikastaroak, 

lehendakaritza) 

emakumeak gutxienez 

% 40 direla bermatzea. 

 

 

 PE_06 eta 

PS_01 

prozeduretan, 

agentziak 

antolatutako 

jardueretan parte 

hartzen duten 

emakumeen 

%aren adierazlea 

biltzea. 

 

 PS_06 

prozeduran, 

ebaluazio-

batzordeetan eta 

haien 

lehendakaritzan 

diharduten 

emakumeen 

%aren adierazlea 

biltzea. 

Gizonak 

ebaluazio-

batzordeetan eta 

haien 

lehendakaritzan 

(%) 

 

_ 2018 _ 
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    Agentziak 

antolatutako 

jardueretan parte 

hartzen duten 

emakumeak (%)  

 

 Emakumeak 

ebaluazio-

batzordeetan eta 

haien 

lehendakaritzan 

(%) 

Gizonak 

batzordeetan (%) 

 

% 40-

60 
2019 _ 

  2.3 Beste hainbat 

organoren (Etika 

Batzordea, Ikasleen 

Aholku Batzordea, 

etab.), izendapenen 

mendeko osaera duten 

organoetan, 

eskumeneko organoari 

eskatzea ordezkaritza 

orekatuaren aldagaia 

aintzat har dezala 

izendapena egiteko 

unean. 

 

   

3. 

Barneko zein 
kanpoko 
prestakuntza 
areagotzea 

 

3.1 Agentziaren 

prestakuntza-planean 

berdintasun-alorreko 

prestakuntza-jarduerak 

biltzea. 

 

 PE_12 

prozeduran, 

agentziaren 

prestakuntza-

planean bildutako 

prestakuntza-

jardueren 

adierazlea biltzea 

 

_ 
_ 

 

2018 

_ 

3.2 Agentziak egindako 

eskuliburua tailerretan 

edo prestakuntza-

 Berdintasunari 

buruzko 

eskuliburua, 

2019 
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bileretan biltzea. 

 

agentziaren 

bileretan emateko 

3.3 Jarduerak eta 

haien aurrekontua 

nabarmentzea, 

prestakuntza eta 

berdintasunarekin 

lotutako jarduerak 

sustatzeko 

 Berdintasun-

jarduerak 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genero-ikuspegia 
duten adierazleak 
nabarmentzea  

 

4.1 Gradu Amaierako 

Lanen eta Master 

Amaierako Lanen tesi-

adierazleak 

nabarmentzea 

(274/2017 Dekretua)  

 

 Titulazio edo 

erakundeen 

ebaluazio-

protokoloetan 

adierazle bat 

biltzea 

 

_ 2020 _ 

4.2 Erabilitako 

adierazleak aztertzea 

besteren bat bereizi 

behar ote den ikusteko; 

Behatokian biltzea. 

 Behatokian 

sexuaren arabera 

bereizita dauden 

datuen kopurua. 

 Sexu-aldagaia 

bildu duten 

memorien 

kopurua 

 

4.3 Aholku Batzordeko 

kide izateko betekizun 

akademikoak betetzeaz 

gainera berdintasun-

gaiak jorratu dituen 

pertsonaren baten 

izendapena sustatzea, 

ebaluazio-protokoloetan 

aldagai hori kontuan 

hartuko dela 

bermatzeko. 

   

 

5. 

Ebaluazio-
protokoloetan, 
berdintasun-
alorreko jarduerak 
aintzat hartzea 

5.1 Berdintasun-alorreko 

zigilu edo sari bat egitea, 

akreditazio 

instituzionalari loturik. 

 Sariaren 

diseinua  
 

 

_ 

_ 

2020 

 

 

 

_ 
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5.2 Titulazio-

protokoloetako 

berdintasun-itemak 

berrikustea.  

 Berrikuspena 

 

2019 

 

5.3 Genero-ikuspegia 

bultzatzea ebaluazio-

metodoei buruzko 

nazioarteko 

proiektuetan. 

 Berdintasuna 

bultzatzeko 

klausula bildu 

duten 

hitzarmenak (%) 

 

 

2020 

 

 

5.4 Merezimenduen 

ebaluazioan kalitatea 

lehenestea kantitatearen 

aurretik (gobernu-

kontseiluan, aholku-

batzordean 

eztabaidatzea) 

  

5.5 Aholku Batzordeko 

kide izateko betekizun 

akademikoak betetzeaz 

gainera berdintasun-

gaietan aditua den 

pertsonaren baten 

izendapena sustatzea, 

ebaluazio-protokoloetan 

aldagai hori kontuan 

hartuko dela 

bermatzeko. 

• Izendapena  2019 

6. 

Genero-ikuspegia 
bultzatzea interes-
taldeekiko eta 
beste agentzia 
batzuekiko 
harremanetan 

 

6.1 Berdintasunari 

buruzko klausula berri 

bat egitea eta hitzarmen 

berrietan biltzea. 

 

 

 

 Berdintasun-

klausula bat 

egitea  

 

 Berdintasuna 

bultzatzeko 

klausula bildu 

duten 

hitzarmenak (%)  

 

 
_ 

 

2019 

 

 

 
 
_ 

 

6.2 Agentziaren  Berdintasunare 2019 
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berdintasun-alorreko 

jarduerak ohiko foroetan 

zabaltzea. 

n Planaren 

zabalkundea. 

 

7. 

Langileek 
berdintasun-
gaietan dauzkaten 
baldintzak 
hobetzea 

7.1 Enpresa-ituna 

berrikustea. 

 

 

 

 Enpresa-

itunean 

berdintasun-

gaiari loturik 

bilduta dauden 

proposamenen 

kopurua.  
_ 

 

2019 

_ 
7.2 Langileen barne-

prestakuntza 
 Langileentzako 

berdintasun-gaiei 

buruzko 

prestakuntza-

jardueren 

kopuruaren 

adierazlea PE_12 

prozeduran 

biltzea 

2018 

 

 


