EUNEIZ, TEKNOLOGIA BERRIEN, KIROLAREN ETA OSASUNAREN
UNIBERTSITATE PRIBATU GISA ONARTZEKO EUSTEIZ 2018 S.A. ENPRESAK
AURKEZTUTAKO MEMORIAREN EBALUAZIO-TXOSTENA
Unibertsitateak eta unibertsitate-zentroak sortu, aitortu, baimendu eta egiaztatzeko maiatzaren 29ko 420/2015
Errege Dekretuaren 6.2. artikuluko a) atalaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitate-kalitatea
kanpotik ebaluatzeko organoa denez, Unibasq-Euskal Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziari dagokio
unibertsitate berri bat sortzeko aurkeztutako eskabideen titulazioak garatzeko plana ebaluatzea.
Unibasqeko Ebaluazio Batzordearen osaera Unibasqeko Aholku Batzordeak onartu zuen 2018ko urtarrilaren 19an
egindako bilkuran, eta ebaluazio-txosten hau egin du, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak 2017. urteko azaroaren
20an bidalitako informazioan oinarrituta.
Txosten honen egituran hitzez hitz egokitu eta erreproduzitzen dira maiatzaren 29ko 420/2015 Errege Dekretuak
unibertsitateak sortzeko, onartzeko eta baimentzeko eskatzen dituen baldintzak eta Euskal Unibertsitate
Sistemaren 3/2004 Legeak eskatzen dituenak.
1. DIMENTSIOA. Titulazio ofizialen gutxieneko eskaintza akademikoa izatea.
Unibertsitateek gutxienez graduko eta masterreko zortzi titulu ofizial lortzeko irakaskuntza-eskaintza izan beharko
dute. Eskaintza akademiko horrek koherentea izan beharko du jakintza-adar bakoitzaren baitan eta bere
osotasunean.
Unibertsitateak titulazioak garatzeko plan bat aurkeztu behar du jakintza-adar bakoitzeko. Plan horrek, gutxienez,
honako hauek jaso behar ditu: titulazioen zerrenda, eskaini nahi diren unibertsitate-plazen kopuru osoaren
aurreikuspena, ikasturtetik ikasturtera; jarduera horiek zein ikasturtetan hasiko diren eta irakaskuntzak osorik
ezartzeko eta dagozkien ikastetxeak abian jartzeko egutegia, bai eta horiek garatzeko berariazko baliabideak ere.
Era berean, titulazio bakoitza ezartzeko, unibertsitateko irakaskuntza ofizialen antolamendua ezartzen duen
urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuan aurreikusitako ikasketa-planak egiaztatzeko eta akreditatzeko
prozedura bete beharko da.

BALIOESPENA:
Ez dira behar bezala betetzen unibertsitateak eta unibertsitate-zentroak sortu, aitortu, baimendu eta
egiaztatzeari buruzko maiatzaren 29ko 420/2015 Errege Dekretuan eta Euskal Unibertsitate Sistemaren 3/2004
Legean ezarritako betekizunak.

DIMENTSIOAREN BALIOESPENAREN JUSTIFIKAZIOA:
Unibertsitateak bost gradu-titulu ofizial eta hiru master-titulu ofizial eskaintzeko asmoa du; beraz, gutxienez
zortzi titulu ofizial, gradukoak eta masterrekoak, eskaintzea betetzen da.
Ez dago titulazioak garatzeko planik jakintza-adar bakoitzeko. Bost titulu Osasun Zientzien esparrukoak dira eta
barne-koherentzia dute. Ez dago, ordea, titulu horiek garatzeko planik, haien arteko harremanak kontuan hartzen
dituenik. Gainerako tituluek musika-ekoizpenari eta bideo-jokoei buruzko argumentu-lerro bat dute; hala ere,
hiru jakintza-adarrekoak diren (2 Arte eta Giza Zientziak, 1 Gizarte eta Zuzenbide Zientziak eta 1 Ingeniaritza eta
Arkitektura) lau titulazio dira. Ez da atxikitzen diren jakintza-adarren berezitasunen arabera titulu horiek
garatzeko plana prestatzen.
EUNEIZ proiektuak 6/2001 Legeak 1.1. artikuluan unibertsitateei esleitzen dien goi-mailako hezkuntzaren
esparrua gainditzen du. Aurkeztutako memoriaren arabera, unibertsitate berriaren helburu nagusia, goi-mailako
hezkuntzaz gain, goi-mailako lanbide-heziketa eta -hobekuntza, batxilergoa, unibertsitate-orientazioa, lanbideheziketa eta lanbide-heziketa espezifikoko erdi-mailako eta goi-mailako heziketa-zikloak irakastea da, bai eta
mota guztietako etengabeko prestakuntza ere.
Memoriak adierazten du EUNEIZen ikasketa-planen proposamenak Euskal Unibertsitate Sistemaren egungo
eskaintza osatu nahi duela, batez ere teknologia berrien esparruan, eta hainbat jakintza-arlotan integratu nahi
duela, batez ere osasunarekin eta kirolarekin zerikusia duten arloetan (3. or.) Baieztapen hori ez da justifikatzen,
ez baita inola ere kuantifikatzen Euskal Unibertsitate Sisteman eremu horietan dagoen eskaintza, ez eta ase
gabeko eskaera ere.
EUNEIZeko erreferente gisa EUSES UdG eta ENTI-UB aipatzen dira, Gironako Unibertsitateari eta Bartzelonako
Unibertsitateari atxikitako zentroak hurrenez hurren, baina ez da azaltzen zer alderditan dagoen erakunde
horiekin duten antzekotasuna.
Sarrera berriko plaza kopurua 80 da gradu bakoitzerako, Musika Produkziokoa (60) eta gradu bikoitza (30) izan
ezik, eta 30 plaza master bakoitzerako. Zehazten denez, martxan hasi eta lehen ikasturte akademikoan lau gradu
eta master bat emango dira, eta bigarrenean eta hirugarrenean, berriz, gradu bat eta master bat jarriko dira
abian, urtero, aurreikusitako eskaintza osatu arte. Bi fakultateak lehen urtean jarriko dira abian.
Aurkeztutako proposamenean ez da berariaz azaltzen zein baliabide materialekin garatuko den.
Izenburuei buruzko informazioak akats eta desadostasun ugari ditu:
 Ia titulu guztietan akatsak daude kreditu-kopuruan eta horien iraupenean. Adibidez, Musika Ekoizpeneko
Graduko titulua leku batzuetan 4 urteko titulu gisa eta 240 kredituko balioarekin agertzen da, eta beste
batzuetan, berriz, 3 urteko eta 180 kredituko titulu gisa. Gauza bera gertatzen da Bideo-jokoetarako
Sorkuntza Artistikoko Graduarekin, zeina 180 edo 240 kredituko titulu gisa deskribatzen baita (hala ere,

192 kreditu gehitzen dituzte 111. orrialdeko taulan). Gorputz eta Kirol Jardueren Zientzietako Graduak 240
kreditu ditu, baina 228 kreditu agertzen dira 143. orrialdeko taulan. Zenbait irakasgai, praktika eta TFG eta
TFMren kredituak zenbatzean akats ugari daude, bai eta titulazioen seihileko kopuruan ere.
 CAFeko (Kirol Ekintzen Zientziak) eta Kiroleko gradua (140. or.). 143.orrialdeko taulan irakasgaiak zein
irakasgai horiek adarretara atxikitzen diren falta da; 144. orrialdeko taulan, oinarrizko gaiak eta
nahitaezkoak nahasten dira. Tituluan nahitaezko kanpo-praktiketako 12 ECTS sartzen dira, horiek egiteko
enpresekin / erakundeekin aurreikusitako hitzarmenak aipatu gabe.
 Eduki Digitalen Ekoizpen eta Ekimeneko Masterra (154. or.). Deskribatzen diren 3 gaitasun orokorretatik
2 berdinak dira.
 Kirol Teknifikazioko Masterra (167 or.). Zenbait gaitasun espezifiko gainjarrita daude, adibidez: CE1-CE2CE3, CE4-CE7, CE5-CE8, CE9-CE10.

2. DIMENTSIOA. Ikerketa-programazio egokia izatea
Unibertsitateek ikerketaren garapena sustatu beharko dute. Hala, unibertsitate berria osatzen duten titulazio
ofizialekin zerikusia duten zientzia-arloetako ikerketa-jardueraren urte anitzeko programazioa aurkeztu behar da,
eta, besteak beste, honako hauek jaso behar dituzte: talentu zientifikoa erakartzeko estrategiak, azpiegitura
zientifiko-teknikoak eskuratzeko, erabiltzeko eta/edo eraikitzeko estrategiak, eskualdeko, estatuko eta nazioarteko
ikerketa-proiektu lehiakorretan parte hartzeko estrategiak, eta I+G+B arloan ekoizpen-sektorearekin lankidetzan
aritzeko adierazleak barne.
BALIOESPENA:
Ez dira behar bezala betetzen unibertsitateak eta unibertsitate-zentroak sortu, aitortu, baimendu eta
egiaztatzeari buruzko maiatzaren 29ko 420/2015 Errege Dekretuan eta Euskal Unibertsitate Sistemaren 3/2004
Legean ezarritako betekizunak.
DIMENTSIOAREN BALIOESPENAREN JUSTIFIKAZIOA:

Zioen azalpenean, 2001/6 Errege Dekretuak unibertsitatearen autonomia eta gizarteari erantzuteko konpromisoa
lotzen ditu, bikaintasuneko prestakuntza eta ikerketa sustatuz. Horregatik, 40.3. artikuluak ikertzaileen
prestakuntzak eta haien mugikortasunak duten garrantzia azpimarratzen du, Unibertsitatearen garapen
lehiakorrean bereizgarria eta kalitatezkoa den aldetik. Bestalde, 420/2015 Errege Dekretuaren arabera,
unibertsitate berria osatzen duten titulazio ofizialekin zerikusia duten zientzia-arloetako ikerketa-jardueraren
urte anitzeko programazioa aurkeztu behar da (6.b) eta zientzia-arloetako ikerketa-helburuak eta -programak
justifikatzea (III. eranskina) ere ezinbestekoa da. EUNEIZek aurkeztutako memoriak ez du hori egiten, eta helburu
estrategikoen azalpena besterik ez du ematen, helburu horiek nola gauzatuko diren eta jarduerak garatzeko
baldintzak zehaztu gabe.
Unibertsitateak talentua erakarri eta fidelizatzeko asmoa duela adierazi da, bai eta ikerketa sustatu eta
nazioartean zabaltzeko asmoa ere. Baina asmo-adierazpen horrekin batera ez dira neurri zehatzak azaltzen.
Ikerketa-plan zehatzik ez egoteak gabezia hauek ditu:
- Ez dago ikerketari laguntzeko azpiegiturak erosi edo eraikitzeari buruzko informaziorik.
- Ez dago ikerketa-proiektu lehiakorretan parte hartzeko politikari buruzko informaziorik.
- Ez dago I+G+B jardueretan edo proiektuetan aurreikusitako lankidetzari buruzko informaziorik.
- Ez da azaltzen zein izango diren irakasleak kontratatzeko eta beren ikerketa-jarduera ebaluatzeko kontuan
hartuko diren jardueraren eta ikerketa-kalitatearen adierazleak.
- Ez dago jarduera zientifikoko jardueren urte anitzeko programaziorik.

- Ez da aipatzen ikerketari laguntzeko berariazko egiturak sortu direnik.
- Ez da aipatzen irakasleak, ikertzaileak eta administrazioa eta zerbitzuak hautatu, prestatu eta sustatzeko
adierazlerik (45. or.).
- Ez da azaltzen zer denbora-tartetan landuko den ikerketa-jarduera, eta hori ezinbestekoa da kontuan hartzen
bada EUNEIZk 2018/19 ikasturtean hasi nahi dituela jarduerak (84. or.).

3. DIMENTSIOA. Behar adina irakasle eta ikertzaile izatea, kualifikazio egokiarekin.
Unibertsitate bakoitzean irakasle eta ikertzaileek guztira duten kide-kopurua ezin izango da izan unibertsitateko
irakaskuntza ofizialetan matrikulatutako ikasle kopuru osoari 1/25 erlazioa aplikatuta ateratzen dena baino
txikiagoa.
Ratio hori lanaldi osoko erregimenean edo lanaldi partzialeko araubidean zenbatutako irakasle eta ikertzaileei
dagokie. Unibertsitateak modalitate ez-presentzialean irakasten duenean, ratioa moldatu ahal izango da. 1/50 eta
1/100 artean egon daiteke, titulazioen esperimentaltasun-mailaren eta erdipresentzialtasun handiagoaren edo
txikiagoaren arabera.
Unibertsitateetako irakasleen eta ikertzaileen langile taldea, gutxienez, honako hauek osatuko dute:
a) Graduko titulua lortzeari dagozkion irakaskuntza guztietarako, % 50 doktoreak.
b) Master-titulua lortzeari dagozkion irakaskuntzetarako, % 70 doktoreak.
c) Doktorego-ikasketak emateko ardura duten unibertsitateko irakasle guztiek doktore-titulua izan beharko dute
Horretarako, irakasle-kopurua lanaldi osoko dedikazio baliokidearen arabera kontatuko da. Era berean, abenduaren
21eko 6/2001 Lege Organikoaren hamabigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, Osasun Zientzien
arloan, unibertsitateen eta osasun-erakundeen arteko itunetan zehazten den irakasle elkartuen plaza-kopurua ez
da kontuan hartuko artikulu honetan adierazitako ehunekoen ondorioetarako.
Doktore-titulua ez duten irakasleek, gutxienez, lizentziatu-, arkitekto-, ingeniari-, graduatu- edo baliokidea den
tituluren bat izan beharko dute, egin beharreko irakaskuntza-jarduerarako Unibertsitate Kontseiluak, oro har,
diplomadunaren, arkitekto teknikoaren edo ingeniari teknikoaren titulua nahikoa izatea zehaztu duen jakintzaarloetakoa denean izan ezik. Kasu horretan, eta berariazko arlo horietako irakaskuntzarako, nahikoa izango da
irakasleek azken titulu horietakoren bat izatea.
Unibertsitateek bermatuko dute beren irakasle guztien % 60k, gutxienez, dedikazio osoko erregimenean beteko
dituztela beren eginkizunak.
Baldintza horiek frogatzeko, unibertsitateek irakasle eta ikertzaileen plantilla jardueraren hasieran aurkeztu beharko
dute, bai eta aurreikusitako haien urteko igoera ere, kasuan kasuko irakaskuntza erabat ezarri arte.
BALIOESPENA:
Ez dira behar bezala betetzen unibertsitateak eta unibertsitate-zentroak sortu, aitortu, baimendu eta
egiaztatzeari buruzko maiatzaren 29ko 420/2015 Errege Dekretuan eta Euskal Unibertsitate Sistemaren 3/2004
Legean ezarritako betekizunak.

DIMENTSIOAREN BALIOESPENAREN JUSTIFIKAZIOA:

Emandako informazioak beharrezko irakasleen kopurua eta doktore/ez-doktoreen eta titulazio bakoitzeko
TC/TPren ehunekoak baino ez ditu kontuan hartzen, eta ez da adierazten jardueraren hasieran irakasleen eta
ikertzaileen kategoria akademikoa, ezta titulazio guztiak erabat ezarri arte urtean zehar izango duten hazkundea
ere. Ez da zehazten zein izango den Osasun Zientzietako titulatuak kontratatzeko politika, emango diren ikasketen
% 60 diren arren. Ez da informaziorik ematen irakasleak kontratatzeko irizpide kualitatiboei buruz, ez eta
irakasleak kontratatzearen ondoriozko irakasle/ikasle ratioari buruz ere. Ez da unibertsitateko irakasle guztiekin,
kategorien eta jakintza-arloen araberako taula globalik aurkeztu.
Lanaldi osoko 36 ECTSko langile akademikoen dedikazioaren hipotesiarekin lan egiten du EUNEIZek. Ez dira
kontuan hartu irakasle-gaitasuna murriztu daitekeela, langile akademikoak kudeaketa eta ikerketa karguetan
aritzeagatik. 2001/6 Legearen arabera (33.3 artikulua), bai irakaskuntza-jarduera eta -dedikazioa, bai
unibertsitateetako irakasleen prestakuntza ere irizpide garrantzitsuak izango dira, dagokien ebaluazioa kontuan
hartuta, beren jarduera profesionalean duten eraginkortasuna zehazteko.

4. DIMENTSIOA. Bere eginkizunak betetzeko instalazio, baliabide eta baliabide egokiak izatea.
Unibertsitateek, gutxienez, irakaskuntza- eta ikerketa-funtzioak garatzeko azpiegitura eta baliabide material egokiak
eta nahikoak izan behar dituzte, irakaskuntza-motak eta matrikulatutako ikasle-kopurua kontuan hartuta, baldintza
funtzional egokiak betetzen dituztenak eta irakaskuntza- eta ikerketa-jarduerak egiteko aukera ematen dutenak.
Nolanahi ere, honako hauek izan beharko dituzte:
a) Irakaskuntzako eta ikerketako espazioak. Horien kopurua eta azalera aldi berean erabiliko dituzten ikasleen
kopuruaren araberakoa izango da. I. eranskinean instalazioen egokitasuna balioesteko gutxieneko moduluak
jasotzen dira.
b) Ikaskuntzarako eta Ikerketarako Baliabideen Zentroa. Helburu horretarako eraikinak edo zerbitzu fisiko edo
birtualek, unibertsitateko liburutegi-zerbitzuak barne, gutxienez matrikulatutako ikasle-kopuru osoaren ehuneko
hamarrek aldi berean erabiltzeko aukera eman beharko dute.
c) Informatika-ekipamendua: Interneterako konektagarritasun egokia bermatzen duten gelak eta zerbitzu
orokorrak, WiFi-gunea sortu eta ikasleentzako ordenagailu-kopuru egokia bermatuta, eta web-zerbitzuen bidez
unibertsitateko komunitatearentzako irakaskuntza- eta zientzia-eskakizun instituzionaletarako sarbidea.
Osasun Zientzien esparruko irakaskuntzen kasuan, eskakizun bereziak ezartzen dira II. eranskinean.
Nolanahi ere, unibertsitateko instalazioek laneko arriskuei aurrea hartzeko baldintzak bete beharko dituzte, baita
indarrean dagoen legeriak eskatzen dituen baldintza akustikoak eta bizigarritasun baldintzak ere. Halaber,
ezgaitasuna duten pertsonei mugitzeko aukera emango dieten baldintza arkitektoniko egokiak izan beharko dituzte,
araudi aplikagarrian xedatutakoaren arabera.
BALIOESPENA:
Ez dira behar bezala betetzen unibertsitateak eta unibertsitate-zentroak sortu, aitortu, baimendu eta
egiaztatzeari buruzko maiatzaren 29ko 420/2015 Errege Dekretuan eta Euskal Unibertsitate Sistemaren 3/2004
Legean ezarritako betekizunak.
DIMENTSIOAREN BALIOESPENAREN JUSTIFIKAZIOA:
420/2015 ED, 8.1. artikuluan adierazten denez, unibertsitateek, gutxienez, beren irakaskuntza- eta ikerketafuntzioak garatzeko azpiegitura eta baliabide material egokiak eta nahikoak izan behar dituzte, eskainitako
irakaskuntzak eta matrikulatutako ikasle-kopurua kontuan hartuta, irakaskuntza- eta ikerketa-jardueretan
aritzeko baldintza egokiak bermatzeko.
Aurkeztutako memoriaren arabera, EUNEIZen instalazioek 4.500 m2 okupatuko dituzte Deportivo Alavés-en
etorkizuneko kirol-hiriaren barruan; ikasgelak, liburutegiak, ikasketa-gelak, enpresa-proiektuen gunea,
laborategiak, bulegoak, kirol-instalazioak (igerilekua, atletismo-pista, pabiloia, futbol-zelaia, gimnasioa, erabilera

anitzeko aretoak, etab.) eta beste espazio komun batzuk izango ditu. Hala ere, ez da beharrezko informaziorik
ematen EUNEIZek, gutxienez, bere irakaskuntza- eta ikerketa-funtzioak garatzeko azpiegitura eta baliabide
material egokiak eta nahikoak izango dituela irakaskuntza-motak eta matrikulatutako ikasle-kopurua kontuan
hartuta, eta irakaskuntza- eta ikerketa-jarduerak egiteko baldintza funtzional egokiak bilduko dituela. Memorian
ez da ageri matrikulatutako ikasle-kopuru osoaren urte anitzeko aurreikuspenik eta datu hori ezinbestekoa da
azpiegitura eta baliabide material egokiak eta nahikoak aurreikusteko; irakaskuntza eta ezarpen-urte
desberdinetarako sarbide berriko plaza kopurua baino ez da adierazten (83. or.).
Ez da azaldu unibertsitateko ikastetxeen kokalekua justifikazio-memoria baten bidez, jada badauden eraikin eta
instalazioak eta jarduerak zehaztu gabe daude eta ikasketak hasi eta irakaskuntza guztiak ezarri arte
proiektatutakoak ere ez dira zehaztu.
Gabezia hori bereziki larria da eskaini nahi den ikasketa-motagatik. Ez dira betetzen 420/2015 Errege Dekretuaren
II. eranskinean aurreikusitako Osasun Zientzien arloko irakaskuntzetarako eskakizun bereziak. Horren arabera,
Medikuntza, Erizaintza eta Fisioterapia irakasten dituen unibertsitateak hitzarmen batean oinarritutako gutxienez
ospitale bat eta Oinarrizko Osasun Laguntzako hiru zentro (titulartasun publiko edo pribatukoak) izan behar ditu.
Musika-ekoizpenarekin eta bideo-jokoekin lotutako ikasketek ere baliabide espezifikoak behar dituzte
(intsonorizatutako aretoak, ekoizpen- eta grabazio-mahaiak, ordenagailuak eta ikus-entzunezko baliabide
guztiak), eta horiek gabe ezinezkoa da titulazio horiek ezartzea.

5. DIMENTSIOA. Zerbitzua ematen dela eta jarduerak mantentzen direla bermatzea.
Unibertsitateek haien jarduerak beren programazioan ezarritako helburu akademiko eta ikerketarekin lotutakoak
lortzeko behar den denboran mantenduko dituztela bermatu beharko dute. Horretarako, unibertsitate publikoak
sortzeko edo unibertsitate pribatuak onartzeko, eta ondoren baimena emateko, honako hauek aurkeztu beharko
dira:
a) Unibertsitate pribatuek finantziazio ekonomikoa bermatuta dutela adierazten duten dokumentuak beharko
dituzte. Berme horiek eskainitako tituluen eta matrikulatutako ikasleen kopuruaren araberakoak izango dira, eta
irakaskuntza-eskaintzaren arabera kalkulatuko dira. Jarduera bideraezina bada, bideragarritasun- eta itxiera-plan
bat ere aurkeztu beharko dute.
b) Unibertsitatea eta haren zentroetako bakoitza gutxieneko aldi batez funtzionamenduan mantentzeko
konpromisoa, ikasketak hasi dituzten ikasleek behar adinako aprobetxamendu akademikoarekin amaitu ahal
izateko. Unibertsitateek, beraz, ikasle horien ikasketak amaitzea bermatuko duten mekanismoak aurreikusi beharko
dituzte, bai emandako titulazioren bat iraungitzen denean, bai unibertsitateak berak hala erabakita, bai tituluaren
egiaztapena ez berritzeagatik.
Atal honetan, kontuan hartu behar da Euskal Unibertsitate Sistemaren 3/2004 Legearen 108. artikuluak
unibertsitate ez-publikoei ezartzen diela “unibertsitatea sortzeko, gutxienez hiru milioi euroko finantza-bermea
eskatuko dela. Sustatzailea merkataritza-sozietate bat bada, ez da bermerik behar izango eraketa-eskrituran
agertzen den hasierako kapital soziala hiru milioi eurotik beherakoa ez bada eta bazkide bakoitzak duen partaidetza
jasota badago bertan”.
Hasieran ordaindutako kapital soziala ez da kopuru osoaren 100eko 50 baino txikiagoa izango, eta, nolanahi ere,
hasierako jarduerak garatzeko beharrezkoa dena izan beharko du, adostutako moduan”.
BALIOESPENA:
Ez dira behar bezala betetzen unibertsitateak eta unibertsitate-zentroak sortu, aitortu, baimendu eta
egiaztatzeari buruzko maiatzaren 29ko 420/2015 Errege Dekretuan eta Euskal Unibertsitate Sistemaren 3/2004
Legean ezarritako betekizunak.
DIMENTSIOAREN BALIOESPENAREN JUSTIFIKAZIOA:
420/2015 EDaren arabera, (9. a artikulua,) Unibertsitate pribatuek finantziazio ekonomikoa bermatuta dutela
adierazten duten dokumentuak beharko dituzte. Berme horiek eskainitako tituluen eta matrikulatutako ikasleen
kopuruaren araberakoak izango dira, eta irakaskuntza-eskaintzaren arabera kalkulatuko dira. Jarduera
bideraezina bada, bideragarritasun- eta itxiera-plan bat ere aurkeztu beharko dute. EUNEIZren sustatzaile eta
sortzailea den EUSTEIZ 2018 merkataritza-sozietatearen eraketa-eskrituran agertzen den hasierako kapital soziala

hiru milioi eurokoa da, % 50ean ordainduta. Eskrituran bazkide bakoitzak duen partaidetza ageri da, baina ez da
haren bideragarritasun ekonomikoa bermatzen duen planik aurkeztu.
EUNEIZen antolaketa- eta funtzionamendu-arauetan ezartzen da EUNEIZ SAren kapital sozialak, EUNEIZen
sozietate sustatzailearenak, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateak sortu eta aintzatesteko araudian
ezarritako kaudimen ekonomikoko baldintzak eta eskakizunak betetzen dituela eta betetzen jarraitu behar duela.
Era berean, Unibertsitatea eta haren zentroetako bakoitza gutxieneko aldi batez funtzionamenduan mantentzeko
konpromisoa ere azaltzen da, ikasketak hasi dituzten ikasleek behar adinako aprobetxamendu akademikoarekin
amaitu ahal izateko.

6. DIMENTSIOA. Antolaketa eta egitura egokiak izatea.
Estatutuek edo, unibertsitate pribatuen kasuan, unibertsitatearen jarduera eta autonomia arautzeko antolamendueta funtzionamendu-arauek konstituzio-printzipioekin bat etorri behar dute, eta katedra-, ikerketa- eta ikasketaaskatasunetan agertzen den askatasun akademikoaren printzipioa osotasunean eta eraginkortasunez errespetatu
eta bermatu behar dute.
Estatutuek eta Antolaketa eta Funtzionamendu Arauek abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoan eta
unibertsitateko gainerako araudian jasotako aurreikuspenak jaso beharko dituzte, eta gutxienez:
a) Unibertsitatearen izaera, eginkizunak eta eskumenak.
b) Araubide juridikoa, langileena eta ekonomiko-finantzarioa.
c) Egitura.
d) Gobernu- eta ordezkaritza-organoak.
e) Ikasleen eskubideak eta betebeharrak.
f) Unibertsitateko Defendatzailea hautatu edo izendatzeko prozedura, haren karguaren iraupena, dedikazioa eta
funtzionamendu-araubidea.
g) Diziplina-araubidea.
h) Unibertsitatea iraungitzeko edo deusezteko arrazoiak; besteak beste, 420/2015 Errege Dekretuaren 13.
artikuluan aipatzen den neurri zuzentzaileen plana ez aurkeztea edo ez onartzea.
i) Garrantzitsutzat jotzen den beste edozein xedapen, baldin eta abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren eta
unibertsitate-arloko gainerako arauen aurkakoa ez bada.
Atal honetan aurreikusitako betebeharrak frogatzeko, jarduera hasten denean, unibertsitateek honako hauek
aurkeztu beharko dituzte:
a) Arau horiek edo horien Estatutuak behin betiko onartu arte indarrean egongo diren antolaketa- eta
funtzionamendu-arauak eta -egitura.
b) Unibertsitatearen egoitzak non egongo diren eta dagokien autonomia-erkidegoko lurralde-eremuan non
kokatuko diren zehaztea, dagozkien justifikazio-memoriekin eta aurretiaz dauden eraikin eta instalazioak zehaztea
eta jarduerak eta irakaskuntzak erabat ezarri arte proiektatutakoak zehaztea.

BALIOESPENA:
Ez dira behar bezala betetzen unibertsitateak eta unibertsitate-zentroak sortu, aitortu, baimendu eta
egiaztatzeari buruzko maiatzaren 29ko 420/2015 Errege Dekretuan eta Euskal Unibertsitate Sistemaren 3/2004
Legean ezarritako betekizunak.
DIMENTSIOAREN BALIOESPENAREN JUSTIFIKAZIOA:
Estatutuek eta Antolaketa eta Funtzionamendu Arauek abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoan eta
unibertsitateko gainerako araudian jasotako aurreikuspenak jasotzen dituzte, honako hauek izan ezik:
 Unibertsitatearen egoitzak non egongo diren eta dagokien autonomia-erkidegoko lurralde-eremuan non
kokatuko diren zehaztea, dagozkien justifikazio-memoriekin eta aurretiaz dauden eraikin eta instalazioak
zehaztea eta jarduerak eta irakaskuntzak erabat ezarri arte proiektatutakoak zehaztea.
 Unibertsitateko Defendatzailea hautatu edo izendatzeko prozedura, haren agintaldiaren eta
arduraldiaren iraupena eta funtzionamendu-araubidea.

TXOSTENAREN ONDORIOAK:

EUNEIZ unibertsitate pribatu gisa onartzeko EUSTEIZ 2018 S.A.k aurkeztutako memoria analizatu eta aztertu
ondoren, ondorioztatu da txostena KONTRAKOA dela, proposamenak ez baititu behar bezala betetzen maiatzaren
29ko 420/2015 Errege Dekretuan (Euskal Unibertsitate-sistemak eta -zentroek sortu, aitortu, baimendu eta
egiaztatzeari buruzkoa) eta 3/2004 Legean ezarritako baldintzak, txosten honetan dimentsioz dimentsio zehaztu
eta azaldu den moduan.

Gasteiz, 2018ko otsailaren 26a.

Stua.: Eva Ferreira García
Unibasqeko Zuzendaria / Directora de Unibasq

I.

ERANSKINA: 420/2015 ED

Irakaskuntza- eta ikerketa-guneen gutxieneko moduluak
Haien kopurua eta azalera aldi berean erabiliko dituzten ikasle kopuruaren araberakoa izango da, modulu hauen
arabera:
a) Gelak:
Berrogei ikasle bitartean: metro bat eta berrogeita hamar zentimetro karratu ikasle bakoitzeko.
Berrogei ikasletik gora: metro bat eta hogeita bost zentimetro karratu ikasle bakoitzeko.
b) Irakaskuntza-laborategiak: bost metro karratu irakaskuntza-talde bakoitzari esleitutako ikasle bakoitzeko.
Modulu hori ematen diren irakaskuntza ofizialei dagozkien irakaskuntza praktikoko beharren arabera egokitu ahal
izango da. Eremu horretan aldagelak eta laborategiko babes-jantziak gordetzeko eremu edo altzari bat prestatu
beharko da.
Laborategi horiek ikasgeletatik eta tutoretza-aretoetatik aparte egon beharko dute.
c) Ikerketa-laborategiak: 10-15 metro karratu irakasle edo ikertzaile bakoitzeko. Laborategi horiek ikasleen
pasabidetik bereizita egon behar dute eta ez dira partekatu behar irakaskuntza-lanetarako.
Irakaskuntzarako eta ikerketarako eremuek irakaskuntza-ikaskuntza modalitateetara egokitzeko beharrezko
malgutasuna izan beharko dute bai espazioan bai altzarietan.
Irakasleen bulegoek informatika- eta komunikazio-ekipo egokiak izango dituzte.

II

ERANSKINA: 420/2015 ED

Osasun Zientzien arloko irakaskuntzetarako eskakizun bereziak.
a) Medikuntza, Erizaintza eta Fisioterapia irakasgaietan, honako hauek bermatu beharko dira:
1. Unibertsitateek gutxienez ospitale bat eta Oinarrizko Osasun Laguntzako hiru zentro (titulartasun publikokoak
edo pribatukoak) izan beharko dituzte, unibertsitate publikoen kasuan itun batean edo unibertsitate pribatuen
kasuan hitzarmen batean oinarrituta.
2. Osasun arloan eskumenak dituzten Ministerioek eta unibertsitateek batera ezartzen dituzten baldintzak (giza
baliabideak eta baliabide materialak) bete beharko dituzte osasun erakundeek.
3. Itunean edo hitzarmenean zehaztuko dira ituntzen diren osasun erakundeen zerbitzuak eta haiekin harremanetan
dauden departamentu edo unitate unibertsitarioak.
4. "Unibertsitate-ospitalea" izena erabiliko da kontzertua ospitale osoari buruzkoa denean edo haren zerbitzu
eta/edo laguntza-unitate gehienak hartzen dituenean; soilik zerbitzu batzuk hitzartzen badira, "Unibertsitateari
lotutako ospitalea" izango da. Gauza bera aplikatuko zaie Oinarrizko Osasun Laguntzako zentroei.
b) Odontologiako, Albaitaritzako eta Farmaziako irakaskuntzetarako, eta asistentzia-elementuak behar dituzten
osasun-arloko beste irakaskuntza batzuetarako, beharrezkoak diren baliabide klinikoen eskuragarritasuna bermatu
beharko da, unibertsitatearenak berarenak izan daitezen (Odontologiako, Podologiako, Psikologiako, Albaitaritzako
ospitale klinikoak, etab.), erakunde publiko edo pribatuekin egindako hitzarmenen bidez, baldin eta administrazio
eskudunak laguntza-zerbitzu horiek egiaztatzen baditu.

III

ERANSKINA: 420/2015 ED

Unibertsitateak sortzeko/aitortzeko espedienterako justifikazio-dokumentazioa eta ondorengo baimena.
a) Haien helburu akademikoak eta abenduaren 21eko 6/2001 Lege Organikoaren 1. artikuluan ezarritako
unibertsitatearen eginkizunak betetzea bermatuko duten irakaskuntza- eta ikerketa-jardueren programazioa
jasotzen dituen memoria.
b) 420/2015 Errege Dekretuaren 9. artikuluan aipatzen den jarduera-bermea justifikatzeko dokumentazioa.
c) 420/2015 Errege Dekretuaren 10. artikuluan aurreikusitako antolamendu- eta funtzionamendu-betekizunak
egiaztatzen dituen dokumentazioa.
d) Jardueraren hasieran dauden irakasleen eta ikertzaileen plantillaren justifikazioa, 420/2015 Errege Dekretuaren
7.6 artikuluan aurreikusitako baldintzetan.
e) Jarduera hastean administrazio eta zerbitzuetako langileen plantillaren justifikazioa, bai eta irakaskuntza guztiak
ezarri arte urteko gehikuntzaren aurreikuspena ere.
f) Eman beharreko irakaskuntzen justifikazioa eta unibertsitate berriak jardueren hasieran izango duen zentrokopurua, bai eta bete nahi diren unibertsitate-plazen guztizko kopurua ere, ikasturtez ikasturte adierazita,
errendimendu osoa lortu arte, aipatutako jarduerak hasiko diren ikasturte akademikoa eta irakaskuntzak osorik
ezartzeko eta ikastetxeak martxan jartzeko egutegia.
g) Unibertsitate berria osatzen duten titulazio ofizialekin zerikusia duten zientzia-arloetako helburuen eta ikerketaprogramen justifikazioa, bai eta helburu horiek ziurtatzen dituzten egitura espezifikoena ere.
h) Irakaskuntza- eta ikerketa-eginkizunak garatzeko azpiegitura eta baliabide material egokiak eta nahikoak
betetzen direla justifikatzea.
Unibertsitate pribatuek nortasun juridiko propioa dutela egiaztatu beharko dute, abenduaren 21eko 6/2001 Lege
Organikoaren 2.1 artikuluan xedatutakoaren arabera.

