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0.
ZUZENDARIAREN 
AGURRA

Aurten, Bigarren 
Hezkuntzako 
zentroekin 
komunikazio-
zubiak eraiki 
ditugu.
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Irakurle agurgarria:

Unibasq-ek aurkezten dizun honako 2018ko Jardueren Memorian, iazko lor-
pen garrantzitsuenak ikusi ahal izango dituzu.

Bizitasun handiko urte honetan, ENQA eta EQAR erakundeetako kide iza-
teko berriztapen-prestaketa eta Duala zigilua duten titulazioen garapen-
hasiera proiektuak nabarmentzen ditugu. Halaber, ekimen nazionaletan, 
nazioartekoetan, lan-taldeetan, tailerretan, eztabaida-taldeetan eta minte-
gietan parte hartzen jarraitu dugu. Gure eguneroko ebaluazio eta egiaztapen 
lanaz gain, Euskaraldia ekimenean aktiboki esku hartu dugu euskeraren era-
bilera bultzatzeko eta estatuan aitzindari izan den gure lehenengo Berdin-
tasun Plana onartu dugu.

Orobat, aurten komunikazio-zubi bat eraiki dugu bigarren hezkuntzarekin 
Berritzeguneei egin dizkiegun bisiten bitartez. Han, euskal unibertsitate sis-
temaren Behatokiaren eta Unibasqek sistema hobetzeko egindako lanaren 
berri eman dugu. 

Lerro hauek agentziarekin elkarlanean zaudetenoi edo egon zaretenoi es-
kerrak emateko ere erabiliko ditut, zuen lana norabide eta arautegi bat 
betetzea baino gehiago den goi mailako hezkuntzaren ikuspuntu oso bat 
ahalbidetu baitu. Utz iezadazue, mesedez, azken hitz hauek Unibasqen lan 
egiten duten pertsona guztien ahaleginak eskertzeko. Haien parte-hartze, 
arduraldi eta giza eta lan kudeaketarako duten gaitasuna barik, hau guztia 
ezinezkoa izango litzateke.

Agur bero bat,

Eva Ferreira, Unibasqeko Zuzendaria
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1.
SARRERA

Unibasqen eginkizuna, euskal uni-

bertsitate-sistema hobetzen eta 

berritzen laguntzea da, nazio arteko 

kalitate-estandarrak betez eta gi-

zarteak goi-mailako hezkuntza-

rekiko duen interesari erantzunez. 

Hezkuntza funtsezko eskubide 

bat da, berdintasuna den bezala, 

eta biak estu lotuta daude. Uni-

basqek berdintasunean gauzatuko 

den eta bere balioak mezu inklu-

sibo eta bateratzaile baten bitartez 

transmitituko dituen unibertsitate-

hezkun tza bermatzen lagundu 

behar du. Ildo honetan, Unibasqek 

2018. urtean bere lehen Berdinta-

sun Plana argitaratu du, Gobernu 

Kontseiluak 2018ko azaroaren 19an 

onartu ondoren, eta honako ardatz 

nagusi hauek ditu: prestakuntza, 

lan- bizitza eta familia bateragarri 

egitea, hizkuntza ez-sexista era-

biltzea, eta titulazioen ebaluazioan 

genero-ikuspegiaren gaia sartzea.

Bestalde, ENQA (European Asso-

ciation for Quality Assurance in 

Higher Education) elkartearen es-

kubide osoko kide izaten jarraitu 

ahal izateko eta EQAR erregistroan 

berrituko dutela ziurtatzeko, Uni-

basqek kanpo-ebaluazio bat egin 

behar du 5 urtean behin. Gogo-

eta eta plangintza-prozesu baten 

ondoren, Unibasqek betetzeari 

buruzko autoebaluazio-txostena 

kalitatea ziurtatzeko irizpide eta 

jarraibide europar berriekin (ESG 

2015) landu du, eta ENQAk 2018an

koordinatutako kanpo-ebaluazio-

rako oinarritzat erabili da. Ebalua-

zioaren emaitza 2019ko hasieran 

jakingo da.
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KUDEAKETA OROKORRA:
ORGANOAK

Gobernu Kontseilua

2018an, Gobernu Kontseilua 3 aldiz 

bildu da ohiko izaeraz (martxoaren 

21ean, uztailaren 3an  eta  azaroa-

ren  19an). Unibasqen webgunean  

eskura  daude  bilera  horietan har-

tutako erabakiak laburbiltzen di-

tuzten aktak.

   

2018an zehar Belén Urosa Sanz eta 

Patricia Pol   Gobernu   Kontseiluko   

kide gisa inkorporatu dira Esther 

Giménez-Salinas eta Guy Haug or-

deztuz.

Aholku Batzordea

2018an, Aholku Batzordea 4 aldiz 

bildu da (apirilaren 11n, maiatzaren 

24an, ekainaren 27an eta azaroaren 

9an). Unibasqen webgunean esku-

ra daude bilera horietan zer gai lan-

du ziren eta zer erabaki hartu ziren 

egiaztatzeko aktak, betiere orga-

nismo honi dagozkion eginkizunen 

arabera.

 

2018an zehar Unibasqen Aholku 

Batzordeko kide gisa inkorpora-

tu dira Cristina Iturrioz, Manuel de 

León, Salustiano Mato, Diego José 

Sanchez eta Alfonso Novales jaun-

andreak, Joaquin Losada, Cesar 

Arrese-Igor, Cristina de la Cruz, Te-

resa Riesgo eta Gemma Espigares 

ordeztuz.

Unibasqeren
helburua
Euskal Unibertsitate
Sistemaren
hobekuntzan eta
berrikuntzan
laguntzea da.
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Agentziak 2018an egindako lana-

ri dagokionez, honako hauek izan 

dira jardun nagusiak:

I. IRAKASLEAK

a) EGIAZTAPENA

2017ko urriaren 16ko bilkuran, 

Unibasqen Gobernu Kontseiluak 

irakasle eta ikertzaileak egiazta-

tzeko 2018rako Deialdi Orokorra 

onartu zuen. EHAAn argitaratu zen 

2017/10/26an, eta deialdiaren hel-

burua doktore ikertzaileak, irakasle 

atxikiak, irakasle agregatuak, irakas-

le osoak eta unibertsitate pribatue-

tako irakasle doktoreak ebaluatu 

eta egiaztatzea zen.

Ebaluazio oso-osoa ekitaldiaren 

barruan egin da. 777 eskaera aur-

keztu ziren (694 eskaera 2017an) 

eta, azkenean, 734 onartu genituen

ebaluatzeko (649 eskaera 2017an); 

hurrengo taulan jakintza-arloaren 

arabera banatuta ikus ditzakegu:

2.
EGINDAKO
EBALUAZIO JARDUERA 
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Zientzia Esperimentalak (ZE)

2018

152

58

69

176

161

118

118

86

202

152

91

734 649

2017

Medikuntza eta Osasun Zientziak (MZ)

Lege eta Ekonomia Zientziak (LEZ)

Gizarte Zientziak (GZ)

Irakaskuntza Teknikoak (IT)

Giza Zientziak (GZ)

GUZTIRA



Deialdi honetan, guztira 458 es-

katzaile egiaztatu dira (431 eska-

tzaile 2017an); irakasle motaren eta 

jakintza-arloaren arabera banatuta 

ikus ditzakegu hurrengo emaitza-

taulan:

2017ko urriaren 16an egindako bilkuran, 
Gobernu Kontseiluak 2018ko Egiaztapen 
Deialdi Orokorra onartu zuen.
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Irakasle mota

Atxikia

Agregatua

Osoa

Ikerketa irakaslea

Doktore ikertzaileak

Unibertsitate
Pribatuko Doktorea

GUZTIRA

22

11

4

2

6

4

49

LEZZE ZM CZ IT GZ GUZTIRA

29

6

1

1

4

3

44

8

11

0

3

0

4

26

9

11

1

2

0

5

18

4

5

1

1

0

0

11

15

7

0

1

2

2

27

16

16

1

5

2

2

42

36

24

1

4

0

14

79

22

14

2

6

1

13

58

17

9

0

2

0

4

32

12

7

1

1

3

2

26

23

6

1

1

1

5

37

84

64

9

18

12

25

212

129

63

4

11

7

33

247



2018ko azaroaren 9an Unibasqen 

Aholku Batzordeak, kontratatu-

tako ikertzaile eta irakasleak   eta  

doktore-titulua duten unibertsitate 

pribatuetako irakasleak ebaluatu 

eta egiaztatzeko protokoloa onartu 

zuen.

Ondoren, azaroaren 19an Gobernu 

Kontseiluak 2019ko ohiko deialdia 

onartu zuen.

b) IKERKUNTZA

SEIURTEKOAK 

2018an, 2017ko  ikerketa-jarduera 

ebaluatzeko deialdiaren ebaluazioa 

egin da. 136 eskatzailek aurkeztu zi-

tuzten eskaerak eta guztira 156 tar-

te ebaluatu ziren. Ebaluazio horren 

emaitzetan, 141 ikerkuntza-tartek 

lortu dute aldeko ebaluazioa.

Ebaluazioa ANECAk egiten du, 

erakunde autonomo horrek eta si-

natutako lankidetza-hitzarmenari 

jarraikiz.

2018ko  abenduan  beste  deialdi  

bat argitaratu da, eta 2019an eba-

luatuko da.

02. EGINDAKO EBALUAZIO JARDUERA
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IKERTRAMOAK  

2018an, Deustuko Unibertsitateak 

eskatuta, 84 eskaera ebaluatu dira 

Horretaz gain, 2018ko UPV/EHU-

ren beste 33 proposamen ere jaso 

ditugu, eta 2019an ebaluatuko dira.

IKER22 

2018an, UPV/EHUk eskatuta, es-

kaeraren ebaluazioa (horietako  11  

2017koak), eta beste 2 eskaera jaso 

dira eta horien ebaluazioa 2019an 

osatuko da.

2018n, 
Seiurtekoen 
deialdian 141 
ikerkuntza-tartek 
lortu dute aldeko 
ebaluazioa.
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c) OSAGARRIAK

2018an UPV/EHUko irakasle eta 

ikertzaileen ordainsari osagarriak 

ebaluatzeko eta esleitzeko protoko-

lo berria onartu da.  (2018/11/05eko 

EHAA). 



II. TITULOAK

EGIAZTATZEA / BAIMENTZEA

Agentziak 2018an 7 master-pro-

posamenen ebaluazioa egin du (4 

Musikenekoak, 2 UPV/EHUkoan 

eta 1 DUkoa), baita graduko bat 

(DU) eta doktoregoko bat (UPV/

EHU) ere.

Era berean, 2 master-proposame-

nen (1 UPV/EHUkoa eta 1 DUkoa) 

eta graduko baten (DU) aldez au-

rreko ebaluazioa egin da; horien 

ebaluazioa 2019an osatuko da.

ALDAKUNTZA

2018an graduko 3 tituluren (1 UPV/

EHUkoa, 1 DUkoa eta 1 MUkoa) eta 

4 masterren (2 MUkoak, 1 UPV/

EHUkoa eta 1 DUkoa) ebaluazioa 

egin da, eta dagozkien aldaketa-

txostenak egin dira.

Era berean master baten (DU) aldez 

aurreko ebaluazioa egin da, eta ho-

rren ebaluazioa 2019an osatuko da.

JARRAIPENA

2018an Unibasqek jarraipena egi-

teko 66 txosten egin ditu (45 

UPV/EHUkoak, 12 DUkoak eta 9 

MUkoak).

EGIAZTAPENA BERRITZEA

2018an ebaluazioa honako deialdi 

hauetan garatu da:

V. deialdia:    

Titulazioak Ebaluatzeko Batzordea-

ren (TEB) berrikuntza-txostenak 

egin dira, eta emaitza gisa 15 titulu 

egiaztatu dira: 13 UPV/EHUkoak (2 

gradu eta 11 master) eta 2 master 

DUkoak.   

2018an, 
Unibasqek 66 

jarraipen- txosten 
igorri zituen.

02. EGINDAKO EBALUAZIO JARDUERA
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VI. deialdia:

2018ko urrian hasi da eta 57 titulu 

aurkeztu dira ebaluatzeko: 51 UPV/

EHUkoak (gradu 1 eta 50 mas-

ter) eta 6 DUkoak (master 1 eta 5 

doktorego).

Deialdi horren ebaluazioa egiteko, 

Unibasqek 17 bisita-panel eratu 

ditu; horietatik 10ek lana 2018an 

egin dute, eta gainerakoak be-

rrikuntza-txostenak hurrengo eki-

taldian egingo dira.

Bi deialdi horietan, AUDIT batzor-

deak ere parte hartu du ebalua-

zioan, eta KBSari buruzko 3. irizpi-

dea berraztertu du.

DUAL

Programa honen xedea “Unibertsi-

tatea/Entitatea prestakuntza dual 

edo ikas-ekinezkoaren” aitorpena 

lortzeko aurkeztutako Gradu eta 

Masterreko titulazioen proposame-

nen ebaluazioa egitea da.

Unibasq arduratu da unibertsita-

teek 2018-2019 ikasturterako bida-

litako 27 proposamenen ebaluazioa 

egiteaz. 2018an 26 titulu ebaluatu 

dira, eta titulu bat 2019an ebalua-

tzeko geratu da.

NAZIOARTEKOA

Programa honen xedea nazioarte-

kotzearen aitorpena lortzeko aur-

keztutako Gradu eta Masterreko 

titulazioen proposamenen eba-

luazioa egitea da. 2018an zehar 

protokoloa lantzen aritu dira, eta 

2019an onartzea aurreikusten da.

BEREZKO TITULUAK

2018an, UPV/EHUk bidalitako 23 

proposamenak ebaluatu dira.
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III. INSTITUZIONALA

AUDIT

AUDIT programaren barruan UPV/

EHUko diseinuaren 5 ebaluazio 

egin dira, eta urte amaieran UPV/

EHUren beste 2 eskaera jaso dira; 

horien ebaluazioa 2019an osatuko 

da.

Hiru egiaztapen-txosten egin dira 

(1 UPV/EHUkoa, 1 DUkoa eta 1 

MUkoa) eta panelen 3 bisita egin 

dira euren KBSen ezarpenaren 

egiaztapenerako (2 UPV/EHUkoak 

eta 1 DUkoa), horietako bat, Psiko-

logia Fakultatea (UPV/EHU), bisita 

bateratua izanik Euskaliten panel 

batekin KAEren arabera, eta gaine-

ra zilarrezko A lortu duena.

02. EGINDAKO EBALUAZIO JARDUERA
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Unibasqek 2018an 
UPV/EHUren
irakaskuntza-
jardueraren 
ebaluazio-sistemaren 
(DOCENTIAZ)
egiaztapena 
DOCENTIA 
ereduaren
arabera ebaluatzen 
hasi da.

DOCENTIA

Unibasqek 2018an UPV/EHU-

ren irakaskuntza-jardueraren eba-

luazio-sistemaren (DOCENTIAZ) 

egiaztapena DOCENTIA ereduaren 

arabera ebaluatzen hasi da. Uni-

basqen Docentia Batzordearen bi-

sita UPV/EHUra azaroan egin zen. 

Gainera, MUko eta DUko irakasleen

irakaskuntza-jardueraren ebalua-

zio-ereduaren ezarpenaren behin-

behineko ebaluazio-txostenak egin 

dira.
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PROGRAMA-KONTRATUAK

Eusko Jaurlaritzak eskatuta, EAEko 

hiru unibertsitateek aurkeztutako 

txostenak ebaluatu ditugu; txos-

ten horiek Eusko Jaurlaritzaren eta 

Euskal Unibertsitate Sistemako hiru 

unibertsitateek 2015-2018 aldirako 

sinatutako programa-kontratuen 

betetze-mailari buruzkoak ziren.

UNIBERTSITATEEN ONESPENA

Unibertsitate berrien onespen-

batzor dea sortu da, eta unibertsi-

tate berri bat sortzeko eskaerarako 

aurkeztutako memoriaren ebalua-

zio- txostena egin da.



Nazioartekotzean 2018an egindako 

jardueren artean honako hauek az-

pimarratzekoak dira:

Izendapenak

2018an Unibasqeko zuzendaria 

ENQAren Board-eko presidente-

orde hautatu dute. Era berean, Na-

zioartekotzea eta Proiektuen ardu-

raduna ECA (European Consortium 

for Accreditation) erakundearen 

Board-eko kide izendatu dute.

Proiektuetan parte hartzea:

Unibasqek aktiboki parte hartu du 

EBk finantzatutako honako pro-

iektu hauetan:

•Database of External Quality 

Assu rance Results (DEQAR).

•Facilitating implementation of the 

European Approach for Quality 

Assurance of Joint Programmes 

(ImpEA).

•Linking Academic Recognition 

and Quality Assurance (LIREQA). 

Nazioarteko ebaluazioak

2018an Aconcaguako Unibertsita-

teko (UAC) Zuzenbideko karreraren 

nazioarteko egiaztapen-prozesua 

hasi da. Unibasqek izendatutako 

bisita-panelak zuzenbidea irakas-

ten den UACren hainbat egoitza bi-

sitatu zituen.

3.
NAZIOARTEKOA
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2018an, 
Unibasqek 
Aconcagua 
Unibertsitateko 
Lege Graduko 
nazioarteko 
egiaztapen 
prosezuari hasiera 
eman zion.

Ekitaldietan parte hartzea:

•CINDA-INQAAHE “Higher Educa-

tion for the 21st Century” nazioar-

teko mintegia. (Santiago Txile, 

2018ko urtarrila).

•ECA-NVAO neguko mintegia. 

(Brusela,2018ko otsaila).

•LIREQA proiektuaren bilera. (Bar-

tzelona, 2018ko otsaila).

•UNESCOren kontsulta-bilera Eu-

ropa Mendebalderako. (Geneva, 

2018ko otsaila).

•Eurasia Higher Education Summit 

(EURIE). “European Perspectives 

in Higher Education Funding and 

Quality Assurance” Konferentzia. 

(Istanbul, 2018ko otsaila).

•ImpEA proiektuaren mintegia. 

(Brusela, 2018ko martxoa).

•ENQA Foroa. (Zaragoza, 2018ko 

apirila).

•ECAren lantaldeen bilerak (Bilbo, 

Deustuko Unibertsitatea, 2018ko 

apirila).

•Prestakuntza-tailerra HAQAA 

ekimenean (Harmonisation of 

African Higher Education Quality 

Assurance and Accreditation Ini-

tiative). Kairo, 2018ko apirila).

•Ikerketaren eta Goi-mailako 

Hezkuntzaren Kalitatearen Eba-

luazioari buruzko XV. Nazioarte-

ko Foroa (FECIES). (Santander, 

2018ko maiatza).
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03. NAZIOARTEKOA
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•Foro bienala: International Net-

work for Quality Assurance Agen-

cies in Higher Education (INQAA-

HE): “Quality is in the Eye of the 

Beholder: Relevance, Credibility 

and International Visibility”. (Mau-

rizio, 2018ko maiatza).

•INQAAHE gaikuntza-proiektua-

ren barneko mintegia: “Kalitatea 

ziurtatzeko sistemen konpara-

zioa, irizpideak eta prozedurak 

berrikustea, eta gardentasuna 

Taiwan eta Indonesian ”. (Taipei, 

2018ko uztaila).

•ENQAren batzar Orokorra. (Asta-

na, 2018ko urria).

•EMJMD programaren (Erasmus 

Mundus Joint Master’s Degrees) 

bilera. (Brusela, 2018ko urria).

•ECA udazkeneko mintegia. (Praga, 

2018ko azaroa).



Unibasqek 
hainbeste 
nazioarteko 
lantaldetan parte 
hartzen du.

21

•Asia-Europe Forum on Quality 

and Recognition in Transnational 

Higher Education. (Dublin, 2018ko 

abendua).

Lantaldeak:

•Elkar aintzatesteari eta baterako 

tituluei buruzko I. lantaldea (Uni-

basqek koordinatzen du talde hori 

2017ko ekainaz geroztik). (ECA)

•Kalitate-bermearen eta egiazta-

penaren inguruko berrikuntzari 

buruzko II. lantaldea. (ECA).

•Nazioartekotzearen bikaintasuna 

ziurtatzeko lantaldea. (ECA).

Beste batzuk:

Kalitatea Ziurtatzearen alorrean 

lankidetzan jarduteko plan bat 

koordinatzeko xedez, Unibasqeko 

hainbat langile Txilera joan ziren, 

UACren ordezkariekin bildu ziren, 

eta Txileko Egiaztapen Batzorde 

Nazionalera (CNA) bisita protokola-

rioak egin ziren.



4.
BESTE JARDUERAK
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AHOLKU EMATEA ERAKUNDEEI

Aholku ematea administrazio pu-

blikoei Lan-eskaintza Publikoko 

lanpostu jakin batzuk eskura ditza-

keten titulazioei buruz.

REACU

2018. urtean, Espainiako Unibertsi-

tate Kalitatearen Agentzien Sareak 

(REACUk) egin dituen hiru jardu-

naldietan parte hartu du.

Ikasleen Aholku Batzordea

Batzordea 2 aldiz bildu da eta ikas-

leentzako kalitateari buruzko pres-

takuntza-tailer bat burutu da.

ICU txostena

Espainiako  gainerako  agentziekin  

ere jardun dugu Espainiako Uni-

bertsitateetako Kalitateari buruzko 

2017ko txostena idazten.



2018an 
Espainiako 
Unibertsitate 
Kalitatearen 
Agentzien Sareak 
(REACUk) 
egin dituen hiru 
jardunaldietan 
parte hartu du.
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Euskalit

Unibasqeko langileek Euskadiko 

Parke Teknologikoen Sarearen kan-

po-ebaluazioan parte hartu dute, 

Euskaliten Kudeaketa Aurreratuko 

Ereduaren arabera, baita ebalua-

tzaile gisa ere hainbat instituzio eta 

erakunderi Bikain zigilua emateko.

Quality Innovation Award 2018

Unibasq EUSKALITekin batera ari-

tzen da tokiko fasean hautagaiak 

ebaluatzeko adituen hautaketa eta 

unibertsitateetako hedapena egi-

ten. 2018an 17 ebaluazio egin dira.

Sinatutako hitzarmenak 

•UPV/EHU   eta   Unibasqen   ar-

teko lankidetza-hitzarmena, iker-

ketako unibertsitate-institutuen 

ebaluaziorako.

•UACren eta Unibasqen akordio 

espezifikoa zuzenbideko karrera 

ebaluatzeko.  

•Deustuko Unibertsitatearen eta 

Unibasqen arteko lankidetza-

hitzarmena Deustuko Uniber-

tsitateko irakasle iraunkorren eta 

ez-iraunkorren ikerketa-tarteak 

ebaluatzeko.   

•FIBAA agentzia alemaniarraren 

eta Unibasqen arteko akordioa, 

kalitatea ziurtatzearen alorrean 

eta goi-mailako hezkuntzaren 

egiaztapenean lankidetzan jardu-

teko.



04. BESTE JARDUERAK

24

Unibasqek antolatutako ekitaldiak:

•Goi-mailako hezkuntzako be-

rrikuntzari buruzko mahai-ingu-

rua Quality Innovation Awards 

jardunaldiaren esparruan. Bilbo, 

2018ko otsaila. 

•“European Approach for Joint 

Programmes” gaiari buruzko 

prestakuntza-jardunaldia, uni-

bertsitateentzat, ImpEA proiek-

tuaren barnean. Poznan, 2018ko 

maiatza.

•Unibertsitate-jardueraren gizarte-

inpaktua” uda-ikastaroa. Donos-

tia 2018ko uztaila.

•“European Approach for Joint 

Programmes” gaiari buruzko pres-

takuntza-jardunaldia, adituen-

tzat, ImpEA proiektuaren  bar-

nean. Kolonia, 2018ko azaroa. 

•Euskal Unibertsitate Sistemaren 

Behatokia Berritzegunetan aur-

keztea.



Unibasqek 
Euskararen
Erabilera 
Normalizatzeko
Plan Berria 
onartu zuen.
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Kudeaketa hobetzea:

a. Agentziako langileak.

2019an onartzea aurreikusita da-

goen agentziaren enpresa akordia 

egin da.

b. Euskera.

Unibasqen euskararen erabilera-

normalkuntzarako plana onartu da.

Honez gain, langileek Euskaraldia-

ren lehenengo edizioan parte-har-

tze aktiboa izan dute. Ekimen ho-

nek euskararen erabilera sustatzea 

eta hizkuntza ohituretan eragina 

izatea du helburu.

c. Barne komunikazioa. 

Agentziako langileekin koordina-

tzeko bilerak egiten dira aldizka.

d. Kanpo-komunikazioa.

•Ebaluazio-programetan egin diren 

aldaketak aurkezteko unibertsita-

tetarako bisitak.

•Euskal Herriko bigarren hezkun-

tzako zentroen orientatzaileei 

Beha tokiaren aurkezpena.

e. Prestakuntza

Gutxienez 3 prestakuntza-jarduera 

garatu dira.

f. Berdintasuna.

Berdintasun plana onartzeaz gain, 

“Volar” pelikularen protagoniste-

tako bi Unibasqen egoitzan egon 

dira genero indarkeriari buruzko so-

lasaldia izateko.



5.
AURREKONTUA GAUZATZEA
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928 5.140621 1.3434.361 3.866

Irakasle eta Ikertzaileak

ARLOA

4.361

3.866

621

1.343

928

5.140

ORDUAK
GUZTIRA

Titulazioak

Erakundeak

Nazioartekotasuna

Formakuntza

Kalitatea eta Barne Kudeaketa

UNIBASQEKO LANGILEEK LAN EGINDAKO
ORDUEN BANAKETA

Titulazioak

Erakundeak

Formakuntza

Nazioartekotasuna

Kalitatea eta Barne
Kudeaketa

Irakasle eta Ikertzaileak

% 31

% 27

% 24

% 4
% 8

% 6
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Kalitatea, eta Agentziaren 
Barne Kudeaketa 

Erakundeak

Erakundeak

Nazioartekotasuna

Titulazioak

IIL

EBALUAZIO PROGRAMAK 

54.332

97.915

224.910

331.206

2018

Nazioartekotasuna

Titulazioak

Irakasle eta Ikertzaileak

Kalitatea, eta Agentziaren Barne Kudeaketa 

ARLOA

436.701

708.633

KOSTUA €

Ebaluazio Programak 

GASTU BANAKETA ARLOKA (eurotan)

GASTU BANAKETA AKTIBITATEKA (eurotan)

436.701 €

708.633 €

47 %

14 %

32 %

7 %

Ebaluazio Programak 
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