2020ko IRAKASLE-IKERTZAILEEN EGIAZTAPEN PROGRAMAREN DEIALDI
OROKORRAREN ESKATZAILEEN ASETZE INKESTAREN AZTERKETA

Inkestaren data: 2020ko uztaila

Sarrera
Irakasle-Ikertzaileen 2020ko Egiaztapen Deialdi Orokorrean, 473 pertsona aurkeztu ziren, figura
desberdinetarako eskaerak 691 izanik. Aurkeztutako eskabide guztien banaketa, irakasle-figuren arabera,
honako hau izan zen:







Irakasle Atxikiak: 216
Irakasle Agregatuak: 222
Doktore tituludun ikertzaileak: 49
Unibertsitate Pribatuko Irakasle Doktoreak: 141
Irakasle Osoak: 52
Ikerketa Irakasleak: 11

Ebaluazioen ebazpenak jakinarazi ondoren, eta, kasu honetan, Alarma Egoerak eragindako administrazioepeak eta -baldintzak etetearen ondorioz izandako salbuespenezko inguruabarrengatik, eta
salbuespenezko egoera horri lotutako denbora-inguruabarrengatik, gogobetetze-inkesta bat egin da
berraztertzeko errekurtsoak ebatzi gabe, eta programaren 140 eskatzailek erantzun diote. Kasu honetan
lortutako erantzun-tasa % 29,60koa izan da, iazkoa ( % 20,72) baino handiagoa. Aipatu behar da inkesta
bete duten emakumeen ehunekoa % 52,86koa dela, gizonena, berriz, % 44,710ekoa eta beste aukera
batzuk % 1.43koa.
Eskatzaileen generoari dagokionez, esan behar da, ohi bezala, emakumeen eskatzaileen ehunekoa ( %
55,70) handiagoa dela gizonena baino ( % 44,30). Beraz, aurreko urteetako emakume eskatzaileen
kopuru handiagoa berretsi da:




2017: %54,84 emakumezkoak eta % 45,16 gizonezkoak
2018: %54,39 emakumezkoak eta % 45,61 gizonezkoak
2019: %55,70 emakumenzkoak eta %44.30 gizonezkoak

Eskatzaileen batez besteko adinaren bilakaerari dagokionez, deialdi honetan pixka bat murriztu da, 40,3
urtekoa baita. Horren arrazoia, agian, izan daiteke, besteak beste, azken deialdietan Ikerketako Irakasleen
figura sartu izana eta gero eta eskaera gehiago jasotzea irakasle osoen figura egiaztatzeko. Zehazki, honako
hau izan da eskatzaileen batez besteko adinaren bilakaera:




2017: 39,4
2018: 41,3
2019: 40,3
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Gai itxien azterketa
Galderak baieztapen gisa planteatu ziren, non inkestatuak bere adostasun-maila adierazi behar zuen, 1-5
eskalan (1, batere ados ez eta 5 oso ados)
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Iazko datuekin alderatuta, item gehienak pixka bat hobeto baloratu dira, nahiz eta bizi izandako egoera
eta martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak ezarritako administrazio-epeen etetea dela eta (irakasle
eta ikertzaileak egiaztatzeko deialdiaren epeak geldiarazi zituen dekretuak); beraz, deialdia 2020ko
ekainaren 10ean itxi zen.
Unibasq-ek, aurreko urteetan bezala, metaebaluazio-bilera bat egiten jarraituko du deialdia amaitzen den
bakoitzean batzordeetako batzorburuekin, prozedura eta irizpideen definizioa hobetzen jarraitu ahal
izateko.
Ohar eta iradokizun laburpena
Inkesta bete duten pertsonetatik 36 ohar eta 47 iradokizun jaso dira. Horietako gehienak honako
ohar/iradokizun hauetan sailka daitezke:
1.
2.
3.
4.

Koordinazio handiagoa deialdiaren ebazpenaren eta unibertsitateetako plazen artean.
Batzordeek egindako puntuazioa eta motibazio xehatuagoak.
Arazoak sinadura elektronikoarekin eta izapidetze elektronikora sartzeko.
Kasu batzuetan, balorazioa ez da positiboa izan deialdia ebazteko denboran (epea 2020ko
ekainaren 10ean amaitu zen arren).

Hobekuntzak, ohar eta iradokizunetatik abiatuta
1.
2.
3.
4.

Egiaztagiria merezimendua adierazten den tokian eransteko aukera.
Administrazio elektronikoaren eta sinaduren sistemaren informazioa hobetzea.
Unibasq-en eta unibertsitateen arteko koordinazio handiagoa plazak eta lan-poltsak deitzerakoan.
Informazioa modu zehatzagoan helaraztearen garrantzia, Unibasq-en mende ez dauden prozedura
eta epeak ondo ulertzeko.

Garrantzitsua, kontuan hartzekoa etorkizuneko deialdiei begira
Deialdi honetan bezala, etorkizuneko deialdietan ere ezinbestekoa izango da sinadura elektronikoa izatea
baimendutako ziurtagiri digital batekin edo itsasontzi-joko batekin.
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