II ERANSKINA: PANELEK EGIN BEHAR DUTEN BISITA PRESTATZEKO TRESNA.
I.- SARRERA

Dokumentu honen helburua da bisita-panelei AZTER aplikazioan jasotako ebaluazio-txantiloia betetzen laguntzea
eta tresna erabilgarri bat sortu ahal izatea kasuan kasuko zentrora edo zentroetara bisita egiteko.
AZTER aplikazio informatikoan Akreditazioa Berritzeko tituluaren dossier osoa aurkitzen da, eta, bertan ebaluazioa
egiteko beharrezkoa den informazio guztia jasotzen da.
Txantiloia betetzen hasi aurretik, titulua ebaluatu behar duten bisita-panelaren kideek zenbait irakasgai adostuko
dituzte, titulazioaren hainbat gidalerro balioesteko. Graduaren kasuan gutxienez 5 irakasgai hautatzea gomendatzen
da: oinarrizko bat, derrigorrezko bi, hautazko bat eta GRALa eta aukeratutako irakasgai bakoitza ikasturte ezberdin
batekoa izatea da egokiena. 60 ECTS Master baten kasuan, gutxienez irakasgai bat eta MALa, eta 120 ECTSko
masterretan, gutxienez bi irakasgai eta MALa. Arretaz aztertuko dira: Irakaskuntza Gidak, irakasleen CV laburtuak,
horien profilak irakasgaiekin bat datozen ebaluatzeko, irakaskuntza emaitzen eta gaitasunen ebaluazio prozedurak,
irakaskuntza-metodologia prestakuntza-jarduerekin eta gaitasunak eskuratzeko ebaluazioarekin lerrokatzea,
irakasgaia dagokion MECESen mailara egokitzea, irakasgaiaren ebaluazio ereduaren bitartez gaitasunak eskuratu
izanaren egiaztapena, praktiken egokitzapena eta teoriarekin koordinazioa, etab. Balioespen horietako asko bisita
aurretik egingo dira, Unibertsitateak aldez aurretik emandako informazioaren bidez.
Txantiloia Unibasq-eko “Euskal Unibertsitate Sistemaren unibertsitate titulu ofizialen Akreditazioa Berritzeko
Protokoloa”-n ezarritako alderdien, irizpideen eta gidalerroen arabera egituratuta dago. Gidalerro bakoitzean
analisiaren oinarri diren alderdiak, eta balorazio-judizioen formulazioaren oinarri diren adierazleak eta ebidentziak
adieraziko dira.
Berrikusten diren gai guztiak aipatuko dira, aldeko, kontrako eta hobetu beharreko alderdiak azpimarratuz.
Balioespenak eta horien justifikazioa egiaztatutako datu eta ebidentzietan oinarritu beharko dira. Idazketak
erreferentzia espezifikoa egin behar die, ahal den guztietan, oinarri dituen ebidentziei..
Balioespena egiterako orduan, gidalerroaren ebaluazioa egiteko eta Autoebaluazio txostenean jasotzen den
informazioa egiaztatzeko beharrezkoa den ebidentziaren bat falta bada “BISITAN ESKATU BEHARREZKO
EBIDENTZIAK” atalean adierazi beharko da, Unibasq-ek dagokion Unibertsitatera eskaera egin dezan eta bisita
egiten denean eskuragarri egon daitezen.
Taldeak egingo duen bisitan, Autoebaluazio-txostenean zalantzazkoak diren gaiak kontrastatu eta argitu behar dira.
Horretarako, “EGIN BEHARREKO GALDERAK” atalean aurreikusitako entzunaldietan egin beharrekotzat jotzen diren
galderak eta zein kolektibori zuzenduta dauden adierazi behar da.
Gidalerro guztietan, horien balorazio semi-kuantitatiboa eta justifikazioa egin beharko dira. Justifikazioetan
gomendioak edota aldaketak sartzeko aukera dago. Gomendioak Unibertsitateak zuzendu beharreko aspektuak
dira, baina ez dute erabakitzen Tituluen Ebaluazio Batzordeak egingo duen tituluaren akreditazioa berritzeko
txostenaren kontrako zentzua. Aldaketak nahitaez zuzendu beharreko alderdiak dira, tituluaren akreditazioa
berritzeko aldeko txostena lortzeko. “Ez dagokio” aukera gehituko da tituluaren ezaugarriak direla eta ebaluatzea
ez dagokion gaietan.

Zenbait Zentrotan ematen den titulu baten kasuan, aintzat hartu behar da akreditazioa berritzeko programa
tituluaren araberakoa adela eta Unibasq-ek igortzen dituen bisita- eta akreditazioa berritzeko txostena titulu
bakoitzeko egiten direla. Unibertsitate bereko hainbat zentrotan emandako titulu bat ebaluatzeak berekin ekar
dezake titulua ematen den zentroen arabera bereizitako ebaluazio-irizpideei buruzko balorazioak aurkeztuko dituen
bisita-txosten bat egitea.
Behin txantiloia beteta, Bisita-panelaren kideek, egindako azterketatik ateratako ondorio nagusiak eta lehen iritziak
partekatuko dituzte, zentrora bisita egin aurretik.

IRIZPIDEEN ETA GIDALERROEN BETETZEA
1 ALDERDIA.- TITULUAREN KUDEAKETA
1 IRIZPIDEA. ANTOLAKUNTZA ETA GARAPENA
Estandarra: Prestakuntza-programa eguneratuta dago eta egiaztaturiko memorian eta/edo ondorengo
aldaketetan ezarritako baldintzen arabera ezarri da.
1.1 Gidalerroa.
Ikasketa-planaren ezarpena eta programaren antolamendua koherenteak dira egiaztapen-memorian
eta/edo ondorengo aldaketetan jasotako titulazioaren gaitasun eta helburuen profilarekin.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak:
Jarraian agertzen diren alderdiak titulua modalitate bakoitzerako kontuan hartuko dira (presentziala,
erdipresentziala eta/edo urrunekoa), bai eta, aldi berean, titulu bat baino gehiago ikasten duten ikasleen
kasuan ere:
 Ikasketa-planaren ezarpena egiaztatutako memorian ezarritakoarekin bat dator.
 Irakasgaietan erabilitako prestakuntza-jarduerek ikasleek aurreikusitako ikaskuntza-emaitzak lortzea
errazten dute.
 Taldearen tamaina egokia da irakasgaietan egindako prestakuntza jardueretarako eta aurreikusitako
ikaskuntza-emaitzak lortzea errazten du.
 Ikasketa-planaren irakasgaien sekuentziazioa egokia da eta tituluarako aurreikusitako ikaskuntzaemaitzen lortzea ahalbidetzen du.
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa:
 Egiaztatutako-memoria eta hala badagokio, haren aldaketak.
 Egiaztapenerako, baimentzeko, aldaketarako eta jarraipenerako ebaluazio-txostenak (aintzat
hartutako epealdia-titulua)
 Irakasgaien edo horien baliokideen multzoari buruzko informazioa jasotzen duen irakaskuntza-gida
edo baliokide den dokumentua.
 Tituluaren orri-instituzionala.
 Bisita-taldeak aukeratutako irakasgaien azterketak edo beste ebaluazio probak.
 Bisita-taldeak hautatutako Gradu Amaierako Lanak (GRAL) edo Master Amaierako Lanak (MAL):
 Taldearen tamaina irakasgaika
 Egutegia.
 Inkestatutako kolektiboen balorazioa
 Prestakuntza-programaren antolamendua, ikasleek ezarritako denboran gainditzeko egokia den
aztertzeko prozedurak (aintzat hartutako epealdia-titulua).
 1go Taula. Tituluaren adierazleak eta datuak (jarraipenaren datuen eta adierazleen bilduma)
 2. Taula. Azken ikasturtean tituluaren ikasketa-plana osatzen duten irakasgaien emaitzak.
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea

Tituluaren arduradunak

Koordinatzaileak

Irakasleak

Ikasleak

Egresatuak

Enplegatziaileak

beste batzuk

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Lortzen da

Neurri batean lortzen da

Ez da lortzen

Ez dagokio

BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

1.2 Gidalerroa
Definitutako egreso-profilak (eta ikasketa planean duen hedadurak) garrantzitsua izaten jarraitzen du eta
eremu akademikoaren, zientifikoaren edo profesionalaren baldintzen arabera eguneratuta dago.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak:
 Tituluarekin lotura duten agenteekin kontsultatzeko prozedurak eta mekanismoak, egresatuen
benetako egreso-profilaren egokitasunari buruzko informazioa lortzeko
 Egreso-profila zehazterakoan eta eguneratzerakoan, ikasleek lortutako tituluaren ikaskuntza-emaitzak
eta tituluan inplikatutako eragileen iritzia kontuan hartu dira.
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazio:
 Inkestatutako kolektiboen balorazioa.
 Tituluko ikasleen benetako egreso-profilaren garrantzia eta eguneratzea baloratzeko, barruko eta
kanpoko kontsulta-prozeduren ondorioak jasotzen dituzten txosten edo dokumentuak.
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Lortzen da

Ez da lortzen

BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

Ez dagokio

Irakasleak
beste batzuk

1.3. Gidalerroa
Tituluak irakaslana koordinatzeko mekanismoak ditu (irakasgaien/irakasgaien arteko artikulazio horizontala
eta bertikala), eta mekanismo horiei esker, ikasleen lan-karga egoki esleitu daiteke, eta denbora-plangintza
egokia egin daiteke,kaskuntza-emaitzak lortuko direla bermatuz.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak:
Kontuan hartuko da ikasgai bakoitzean eta ikasturte akademikoa eta ikasketa-plana osatzen duten gai eta
irakasgai desberdinen artean prestakuntza-ekintzak, edukiak eta ebaluazio-sistemak modu egokian
sekuentziatzen diren jakiteko tituluaren arduradunek egindako azterketa, hain zuzen ere, hutsuneak eta
bikoizketak saihesteko eta ikasleak gaitasunak eskuratzea lortzeko lan-karga egokia ezarriz
Besteak beste honako alderdi hauek baloratuko dira:
 Ikasketa-planaren barnean koordinazio bertikala eta horizontala.
 Prestakuntza-jardueren zati teoriko bat eta jarduera praktikoak edo laborategikoak barne hartzen
dituzten irakasgaiak badaude, arreta berezia jarriko zaie bi prestakuntza-jardueren arteko koordinaziomekanismoei.
 Titulua unibertsitate bereko hainbat zentrotan gauzatzen bada, zentro horien arteko koordinazioa
balioetsiko da.
 Unibertsitateen arteko titulua bada, unibertsitate desberdinen arteko koordinazioa
 Titulu batek kanpo-praktikak edo praktika klinikoak baditu, unibertsitatearen eta praktiketako tutoreen
arteko koordinazioa (ikus 5.5 jarraibidea).
 Titulua hainbat modalitatetan irakasten bada, (presentziala, urrunekoa edo erdi-presentziala) hauen
arteko irakaskuntza-koordinazioa baloratuko da, ikasleek gaitasun berberak lor ditzaten, modalitatea
edozein dela ere.
 Aldi berean titulu bat baino gehiago ikasten dituzten ikasleen kasuan, inplikatutako ikasketa-planen
arteko koordinazioan jarriko da arreta.
 Irakasgai bakoitzean ikasleak duen lan-karga egokia da eta irakasgai bakoitzerako definitutako
ikaskuntza-emaitzak lortzea ahalbidetzen dio.
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa:
 Ikasgaien, irakasgaien edo baliokideen arteko koordinazioaren mekanismoak, akordioak eta ondorioak
jasotzen dituzten dokumentuak edo txostenak , alderdi orokorrei, teorikoei eta praktikoei dagozkienak
(aintzat hartutako epealdia/titulua).
 Inkestatutako kolektiboen balorazioa.
 Lanaldi osoko ikasleen ikasketen batez besteko iraupena eta lanaldi partzialeko ikasleen ikasketen
batez besteko iraupena (aintzat hartutako epealdia/titulua).
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

Irakasleak
beste batzuk

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Bikaintasunez lortzen da

Lortzen da

Neurri batean lortzen da

Ez da lortzen

Ez dagokio

BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

1.4 Gidalerroa
Ezarritako onarpen-irizpideek ikasleek ikasketa hauek hasteko behar duten sarbide-profil egokia izatea
ahalbidetzen dute eta horiek aplikatzean egiaztapen-memorian eskaintzen den plaza kopurua errespetatzen
da
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak:
 Kontuan hartuko da tituluan matrikulatutako ikasle-kopuruak ez duela gainditzen egiaztapenmemorian eta/edo aldeko txostena duten memoriaren ondorengo aldaketetan onartutakoa.
 Sarbide-profila eta onarpen-baldintzak publikoak dira, eta indarrean dagoen araudiarekin bat datoz.
 Onarpen-prozesua egingo duen organoari buruzko informazioa, merezimenduak baloratzeko irizpideak
eta programan ezarritako hautaketa-sisteman erabilitako onarpen-frogak espezifikoaka publikoak dira,
eta prestakuntza-programan definitutako sarrera-profilarekiko koherentea.
 Prestakuntza-osagarriak dituzten master-tituluetan aztertuko da titulu horiek beren funtzioa betetzen
duten, ikasten ari diren ikasleek behar dituzten gaitasunak eta ezagutzak berdintzeari eta eskuratzeari
dagokienez.
 Egokitzapen-ikastaro bat eskaintzen duten gradu-tituluen kasuan, kontuan hartuko da tituluan
matrikulatutako ikasle kopurua, egiaztapen-memorian eta/edo aldeko txostena jaso duten
memoriaren ondorengo aldaketetan onartutakoarekin alderatuz.
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa:
 Titulazioaren orri instituzionala.
 Tituluak aplika ditzakeen onarpen-irizpideak eta aplikazioaren emaitzak.
 Ikasturte desberdinetan matrikulatutako ikasleak.
 Inkestatutako kolektiboen balorazioa.
 1. Taula. Tituluaren adierazle eta datuak (jarraipen adierazleen eta datuen bilduma)
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Lortzen da

Neurri batean lortzen da

BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

Ez da lortzen

Ez dagokio

Irakasleak
beste batzuk

1.5 Gidalerroa.
Araudi akademiko ezberdinen ezarpena (iraunkortasuna, onespena, etab … ) era egokian burutzen da eta
errendimendu akademikoaren adierazleen balioak hobetzea ahalbidetzen du.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak :
 Kredituak onesteko ardura duen batzordearen funtzionamenduari arreta berezia jarriko zaio.
 Aplikatutako kasuak egiaztapen-memorian eta/edo aldeko txostena jaso duten memorian geroago
egindako aldaketetan ezarritakoekin bat datozela egiaztatuko da.
 Aldez aurreko prestakuntza/esperientzia bidez egindako azterketen egokitasuna baloratu da, tituluan
ikasleek eskuratu beharreko gaitasunei dagokionez.
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa:
 Zentroak/unibertsitateak kredituak transferitzeko eta onesteko apliaktzen duen prozedura eta
araudia.
 Kredituak onetsi zaizkien ikasleen zerrenda.
 Zentroaren edo unibertsitatearen iraute-araudia.
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Lortzen da

Neurri batean lortzen da

BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

Ez da lortzen

Ez dagokio

Irakasleak
beste batzuk

1go ALDERDIA.- TITULUAREN KUDEAKETA
2. IRIZPIDEA. INFORMAZIOA ETA GARDENTASUNA
Estandarra: Erakundeak baditu mekanismoak programaren ezaugarriak eta kalitatea bermatzen duten
prozesuak interes-talde guztiei modu egokian jakinarazteko.
2.1. Gidalerroa
Tituluaren arduradunek informazio egokia eta eguneratua ematen dute prestakuntza programaren
ezaugarriei, garapenari eta emaitzei buruz, bai jarraipenari bai egiaztapenari dagokienez
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak :
Ikasketa-planari buruzko informazio garrantzitsua eskuragarri dagoen baloratuko da bereziki tituluaren
ebaluazioari, garapenari eta emaitzei buruzkoa, tituluaren arduradunek gardentasuna eta kontuerrendimendua lortzen laguntzen duten elementu gisa.
Besteak beste, honako alderdi hauek baloratuko dira:
 Tituluaren egiaztapen-memoria argitaratzea, baita memoriari dagozkion eguneratzeak ere (aldeko
txostena dutenak).
 Egiaztapenerako azken ebaluazio-txostena eta ikasketa-planaren aldaketa-txostenak.
 Tituluaren barneko eta kanpoko jarraipen-txostenak.
 Unibertsitate Kontseiluaren egiaztapen-ebazpena.
 Ikasketa-planaren Unibertsitateen, Zentroen eta Tituluen Erregistrorako esteka.
 Tituluaren Kalitatearen Bermerako Sistemarako esteka. Bertan, tituluaren arduradunak, prozedurak
eta abian jarritako hobekuntza-ekintzak agertuko dira.
 Tituluaren emaitza nagusiei buruzko informazioa (errendimendu-adierazleak, kolektiboren
gogobetetzea, laneratzea).
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa :
 Tituluaren webgunea.
 Tituluaren jarraipen-txostenak.
 Inkestatutako kolektiboen balorazioa.
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

Irakasleak
beste batzuk

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Bikaintasunez lortzen da
BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

Lortzen da

Neurri batean lortzen da

Ez da lortzen

Ez dagokio

2.2. Gidalerroa
Tituluan interesa izan dezaketen ikasleek eta Espainiako eta nazioarteko unibertsitate-sistemako beste
eragile batzuek erabakiak hartzeko behar duten informazioa erraz eskura daiteke.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak:
Ikasketa-planean interesa duten kolektiboentzako (etorkizuneko ikasleak, enplegatzaileak, hezkuntzaadministrazioak eta abar) eskuragarri dagoen informazioaren irisgarritasuna eta egokitasuna baloratuko da,
besteak beste:
 Titulurako sarbidea eta gomendatutako sarrera-profila.
 Ikasketa-planaren egitura, moduluak, ikasgaiak eta irakasgaiak, kreditu-banaketa, irakasteko
modalitateak, ezarpen-egutegia eta, hala badagokio, gradu-aipamenak edo master-espezialitateak,
hauen prestakuntza-ibilbideak deskribatuz.
 Egresatuaren egreso-profila, lanbide-jarduneko eremu posibleak eta titulua lortzeko bide
akademikoak.
 Ikasleek eskuratu beharreko gaitasunak.
 Tituluak araututako lanbide baterako sarbidea ematen badu edo lanbide arautu batera daramaten
ikasketetarako sarbidea ematen badu, alderdi hori ikasketak arautzen dituen agindurako esteka baten
bidez argi zehaztu behar da, eta aldez aurretik, "lanbide arautua” gauzatzera daraman titulua izateak
zer esan nahi duen azaldu beharko da.
 Tituluari ez badu eskumen profesionalik, argitaratutako informazioak ez du alderdi horri buruzko
nahasmenik eragin behar.
 Tituluak gradura egokitzeko ikastaroa badu, argi deskribatu beharko da, ikastaroari dagozkion alderdi
guztiak jasoz. Ikastaroa egiaztapen-memorian edo honen aldaketetan ezarritakoarekin bat etorriko da.
 Hala badagokio, onarpen-frogen ezaugarriak (irizpideak eta arduradunak).
 Hala badagokio, prestakuntza-osagarriei eta hauek egin behar dituzten taldei buruzko informazioa.
 Desgaitasunaren ondorioz hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleen kasuan, ikasle horiei laguntza
eta aholkularitza emateko zerbitzuen inguruko informazioa baloratuko da, baita curriculumegokitzapenak izatea ere.
 Informazioa hizkuntza ez ofizialetan eskuragarri izatea.
 Tituluko ikasleei aplika dakizkiekeen unibertsitate-araudiak (irautea, kredituen transferentzia eta
onespena, tesia aurkezteko eta irakurtzeko araudia eta abar).
 Titulua urruneko modalitatean ematen bada, baina prestakuntza-jarduera edo praktika presentzialak
baditu, matrikula egin aurretik adierazi beharko da prestakuntza horiek non egingo diren.
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa :
 Tituluaren webgunea.
 Tituluaren jarraipen-txostena.
 Inkestatutako kolektiboen balorazioa.
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

Irakasleak
beste batzuk

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Bikaintasunez lortzen da

Lortzen da

Neurri batean lortzen da

Ez da lortzen

Ez dagokio

BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

2.3. Gidalerroa
Tituluan matrikulatutako ikasleek ikasketa-planari eta aurreikusitako ikaskuntza-baliabideei buruzko
informazio garrantzitsua eskuratzeko aukera izaten dute dagokion unean.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak :
Matrikulatu ondoren, ikasleak ikasteko informazio garrantzitsu hau eskuragarri, irisgarri eta egoki duen
baloratuko da:
 Ikasleek eskura izan behar dute irakasgaiak ematen diren ordutegiei, ikasgelei eta azterketen egutegiari
buruzko informazioa, baita ikasketa-planaren hedapenaren jarraipen egokia egiteko behar den
informazio guztia ere
 Tituluaren irakaskuntza-gidak ikasgai guztietan matrikulatu aurretik eskura izan behar dituzte ikasleek,
baita kanpoko praktiketan eta gradu edo master amaierako lanetan ere.
 Irakaskuntza-giden edukia: irakasgai bakoitzaren deskribapena (gaitasunak, bibliografia, gai-zerrenda
eta abar), prestakuntza-jarduerak eta ebaluazio-sistemak. rakasgaiak eskatzen badu ikasleek
berariazko materialak (programa informatikoak, adibidez) edo aldez aurreko ezagutzak erabiltzea,
behar bezala deskribatuta egon behar dute.
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa :
 Tituluaren webgunea edo intraneta.
 Tituluaren jarraipen-txostena.
 Irakaskuntza-gidak.
 Inkestatutako kolektiboen balorazioa.
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

Irakasleak
beste batzuk

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Bikaintasunez lortzen da
BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

Lortzen da

Neurri batean lortzen da

Ez da lortzen

Ez dagokio

1go ALDERDIA.- TITULUAREN KUDEAKETA
3. IRIZPIDEA. KALITATEA BERMATZEKO SISTEMA (KBS)
Estandarra:
Erakundeak kalitatea bermatzeko sistema bat du, formalki ezarria eta inplementatua, tituluaren etengabeko
hobekuntza eraginkortasunez bermatzen duena.
3.1. Gidalerroa
Aldizka ezarritako eta berrikusitako KBSk informazioa eta tituluaren kudeaketa eraginkorrerako emaitza
garrantzitsuak bildu eta etengabe aztertzea bermatzen du, bereziki ikaskuntzaren emaitzak eta interestaldeen gogobetetzea
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak:
Inplementatutako KBS aldian-aldian eguneratzea eta berrikustea baloratuko da, bereziki honako hauek
kontuan hartuta::
 helburuak lortzeko eta ematen den prestakuntzaren kalitatea etengabe hobetzeko eta bermatzeko
eraginkorrak izatea.
 tituluen betekizunak eta interes-taldeen eskakizunak betetzeko gaitasuna.
 nformazioa etengabe jasotzea, emaitzak aztertzea (ikaskuntzarena, laneratzearena eta interes-taldeen
gogobetetzearena) eta erabakiak hartzeko eta tituluaren kalitatea hobetzeko baliagarriak direla
bermatzen duten prozedurak, batez ere ikasleen ikaskuntza-emaitzena.
 Unibertsitate arteko tituluen eta/edo unibertsitateko hainbat zentrotan ematen diren tituluen kasuan,
KBSaren ezarpenaren ondorioz egindako ekintzak prestakuntza-programan parte hartzen duten zentro
guztietan koordinatuta dauden baloratuko da.
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa :
 Kalitatea Bermatzeko Sistemaren prozedurak eta erregistroak, tituluaren honako alderdi hauekiko
dagokionez: helburuak eta gaitasunak diseinatzea, berrikustea eta hobetzea, ikasleen erreklamazioen
kudeatzea eta tratatzea, ikasleei laguntza eta orientazioa emateko mekanismoak eta emaitzen eta
adierazleen bilketa eta azterketa (kontuan hartutako epealdia-titulua).
 Tituluaren jarraipen-txostenak.
 KBSren ezarpenari buruzko ziurtapen-txostenak (aintzat hartutako epealdia-zentroa).
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:
GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

Irakasleak
beste batzuk

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Bikaintasunez lortzen da
BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

Lortzen da

Neurri batean lortzen da

Ez da lortzen

Ez dagokio

3.2. Gidalerroa
Ezarritako KBSk tituluaren jarraipena, aldaketa eta egiaztapena egiteko prozesua errazten du, eta datu
objektiboen azterketatik abiatuta haren etengabeko hobekuntza bermatzen du.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak :
 Tituluaren egiaztapenerako, aldaketarako eta jarraipenerako ebaluazio-txostenetan bildutako
gomendioak KBSan barruan aztertu dira eta tituluaren arduradunek dagozkien ekintzak ezarri dituzte.
 KBSk tituluan inplikatutako kolektiboentzat erabilgarria den informazioa sortu du.
 KBStik eratorritako informazioaren ondorioz, titulurako aurreikusitako diseinuan aldaketak sartu dira.
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa :
 Kalitatea Bermatzeko Sistemaren prozedurak eta erregistroak tituluaren honako alderdi hauei
dagokionez: helburuak eta gaitasunak diseinatzea, berrikustea eta hobetzea, ikasleen erreklamazioen
kudeatzea eta tratatzea, ikasleei laguntza eta orientazioa emateko mekanismoak eta emaitzen eta
adierazleen bilketa eta azterketa (kontuan hartutako epealdia-titulua).
 Egiaztapen-, baimentze- eta aldaketa-txostenak.
 Jarraipen-txostenak.
 KBSren ezarpenaren ziurtapen-txostenak (aintzat hartutako epealdia-zentroa).
 Inkestatutako kolektiboen balorazioa.
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

Irakasleak
beste batzuk

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Bikaintasunez lortzen da
BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

Lortzen da

Neurri batean lortzen da

Ez da lortzen

Ez dagokio

3.3. Gidalerroa
Ezarritako KBSk irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren kalitatea ebaluatzen eta hobetzen laguntzen duten
prozedurak ditu.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak :
 KBSk, gutxienez, honako alderdi hauen informazioa jasotzeko, aztertzeko eta hobetzeko prozedurak
ezartzea aurreikusi behar ditu:
- Ikasleek tituluarekiko dute gogobetetze-mailaren azterketa.
- Irakasleek tituluarekiko dute gogobetetze-mailaren azterketa.
- Ikasgelan eta ikasgelatik kanpo egiten diren jarduera guztien ebaluazioa eta azterketa (plangintza,
irakaskuntzaren garapena tituluan eta ikaskuntzaren ebaluazioa), ikasketa-plan batean
zehaztutako helburuei eta gaitasunei dagokienez ikasleen ikaskuntza errazteko.
- Irakaskuntzaren kalitatea bermatzea.
- Tituluaren irakaskuntzen irakaskuntza-koordinazioaren ebaluazioa.
- Ikasketa-planak berrikustea eta hobetzea.
- Ebaluazioaren ondoriozko erabakiak hartzea eta jarraipena egitea.
- Titulazioaren irakaskuntza-kalitatearen emaitzak webgunean erraz eskuratzeko moduan
argitaratzea eta zabaltzea.
- Irakasleek irakaskuntzan egin beharreko hobekuntzak.
Zehatzago esanda, aipatutako alderdi bakoitzean honako hauek hartuko dira kontuan:
 Gauzatutako ekintzak eta horien ebidentzia dokumentalak.
 Lortutako emaitzak aztertzea.
 Aztertutako informazioa erabiltzea titulua berrikustearekin eta hobetzearekin lotutako erabakiak
hartzeko.
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa:
 Kalitatea Bermatzeko Sistemaren prozedurak eta erregistroak tituluaren alderdi hauei dagokienez:
helburuak eta gaitasunak diseinatzea, berrikustea eta hobetzea, ikasleen erreklamazioak kudeatzea eta
tratatzea, ikasleei laguntza eta orientazioa emateko mekanismoak eta emaitzen eta adierazleen bilketa
eta azterketa (kontuan hartutako epealdia/titulua).
 AUDIT. KBSaren ezarpenari buruzko ziurtapen-txostenak (kontuan hartutako epealdia-zentroa).
 Langile akademikoen ebaluazio-prozesuak, DOCENTIA programa edo antzekoak (kontuan hartutako
epealdia-zentroa).
 Jarraipen-txostenak.
 Inkestatutako kolektiboen balorazioa.
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:
EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

Irakasleak
beste batzuk

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Bikaintasunez lortzen da
BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

Lortzen da

Neurri batean lortzen da

Ez da lortzen

Ez dagokio

2.ALDERDIA.- BALIABIDEAK
4. IRIZPIDEA. LANGILE AKADEMIKOAK
Estandarra:
Eskolak ematen dituzten langile akademikoak nahikoa eta egokiak dira, tituluaren ezaugarrien eta ikasle
kopuruaren arabera.

4.1 Gidalerroa.
Tituluaren langile akademikoek titulurako eskatzen den kualifikazio akademikoaren maila dute, eta
esperientzia profesional eta irakaskuntza- eta ikerketa-kalitate egokia dute
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak :
 Langile akademikoen lanbide-, irakaskuntza- eta ikerketa-esperientzia titulurako definitutako maila
akademikoarekin, izaerarekin eta gaitasunekin bat dator.
 Kanpo-praktiketara esleitutako langile akademikoen (tutore akademikoak) profila.
 Gradu- eta master-amaierako lanetara esleitutako langile akademikoen profila.
 Hala dagokionean, langile akademikoek irakaskuntza erdi-presentzialean edo urruneko irakaskuntzan
esperientzia izatea.
 Aztertutako aldian langile akademikoen egituran egindako aldaketa
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa :
 1. taula. Tituluaren datuak eta adierazleak (adierazleen bilduma eta datuen jarraipena)
 Langile akademikoen egitura, kategorien arabera, eta hala balegokio, egiaztatutako langileen
ehunekoa.
 Kolaboratzaile-profesionalen egitura eta deskribapena.
 Irakaskuntza esperientzia (bosturtekoak), ikerkuntza (seiurtekoak) eta lan esperientzia.
 Tituluaren irakasgaien parte-hartzen duten irakasle bakoitzaren Curriculum labur bat (kontuan
hartutako epealdiaren azken ikasturte osoa-irakasgaia)
 Langile akademikoen ebaluazio prozesuen emaitzak. DOCENTIA programa edo bestelakoak (aintzat
hartutako epealdia- zentroa)
 Inkesta egin duten kolektiboen balorazioa
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:
GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

Irakasleak
beste batzuk

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Bikaintasunez lortzen da
BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

Lortzen da

Neurri batean lortzen da

Ez da lortzen

Ez dagokio

4.2 Gidalerroa.
Langile akademikoak nahikoa dira eta beren eginkizunak betetzeko eta ikasleei laguntzeko dedikazio egokia
dute.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak:
 Irakasle iraunkorren/irakasle ez iraunkorren ehunekoa. Langile akademikoen dedikazio egokia tituluari.
 Ikasle/irakasle harremana eta horrek irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan duen eragina.
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa :
 1. Taula. Tituluaren adierazleak eta datuak (adierazleen bilduma eta jarraipen datuak)
 Kolaboratzaile-profesionalen egitura eta deskribapena (kontuan hartutako epealdia-titulua).
 Irakaskuntza-antolamendurako plana (aztertutako epealdiaren azken ikasturtea osoa-titulua).
 Langile akademikoen ebaluazio-prozesuen emaitzak. DOCENTIA programa edo antzekoak (kontuan
hartutako epealdia-titulua).
 Ikasturte desberdinetan matrikulatutako ikasleak (aztertutako epealdia-titulua).
 Ikasle/irakasle ratioa (aztertutako epealdia-titulua).
 Langile akademikoek tituluarekiko duten dedikazioaren batez bestekoa (kontuan hartutako aldiaren
azken ikasturtea osoa-titulua).
 Inkestatutako kolektiboen balorazioa.
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Lortzen da

Neurri batean lortzen da

BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

Ez da lortzen

Ez dagokio

Irakasleak
beste batzuk

4.3 Gidalerroa.
Irakasleak eguneratu egiten dira, tituluaren ezaugarriak kontuan hartuta, irakaskuntza-ikaskuntza
prozesuari egoki ekiteko moduan.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak:
 Langile akademikoak ikerketa-, garapen- eta berrikuntza-jardueretan inplikatuta daude eta horiek
tituluan eragina dute.
 Langile akademikoen Prestakuntza eta eguneratze pedagogikoa.
 Langile akademikoak hezkuntzako plataforma teknologikoen arloan eta urruneko irakaskuntzan
trebatzeak irakaskuntza-ikaskuntza prozesua errazten du.
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa :
 Irakasleen berrikuntza eta hobekuntzarako edo prestakuntza pedagogikorako planak, irakasleentzako
mugikortasun-programak, plataforma informatikoei buruzko prestakuntza-ikastaroak, etab., eta
irakasleek horietan parte hartzea (aztertuako epealdia-zentroa).
 Langile akademikoen ebaluazio-prozesuen emaitzak. DOCENTIA programa edo antzekoak (aztertuako
epealdia-titulua).
 Inkestatutako kolektiboen balorazioa.
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

Irakasleak
beste batzuk

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Bikaintasunez lortzen da
BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

Lortzen da

Neurri batean lortzen da

Ez da lortzen

Ez dagokio

4.4 Gidalerroa.
Hala badagokio, Unibertsitateak egiaztapen-memorian biltzen diren konpromisoak eta tituluaren
egiaztapen-, baimen eta jarraipen-txostenetan zehaztutako gomendioak (irakasleen kontratazioari eta haien
irakaskuntza- eta ikerkuntza-kualifikazioa hobetzeari dagozkienak) gauzatu ditu.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak:
 Aztertutako epealdian langile akademikoen egituran egindako aldaketak, konpromiso bezala
jasotakoak egiaztapen-memorian eta tituluaren egiaztapen-, baimen- eta jarraipen-txostenetan
zehaztutako gomendioak eta
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa:
 1. Taula. Tituluaren adierazleak eta datuak (adierazleen bilduma eta jarraipen datuak)
 Langile akademikoen egitura (aztertutako epealdia-titulua).
 Tituluaren egiaztapen-, jarraipen- eta baimen-txostenak (kontuan hartutako epealdia-titulua).
 Langile akademikoen laneratze-plana (kontuan hartutako aldia-titulua).
 Irakaskuntza-esperientzia (bosturtekoak), ikerketa-esperientzia (seiurtekoak) eta esperientzia
profesionala (kontuan hartutako aldia-titulua).
 Tituluko ikasgai/irakasgaietan parte hartzen duen irakasle bakoitzaren curriculum laburra (kontuan
hartutako epealdiaren azken ikasturtea osoa-irakasgaia).
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Lortzen da

Neurri batean lortzen da

BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

Ez da lortzen

Ez dagokio

Irakasleak
beste batzuk

2. ALDERDIA- BALIABIDEAK
5. IRIZPIDEA: LAGUNTZAKO-LANGILEAK, BALIABIDE MATERIALAK ETA ZERBITZUAK.
Estandarra:
Laguntzako langileak, baliabide materialak eta tituluaren garapenerako jarritako zerbitzuak egokiak dira
izaeraren, tituluaren modalitatearen, matrikulatutako ikasle kopuruaren eta horiek eskuratu beharreko
gaitasunen arabera.
5.1 Gidalerroa.
Prestakuntza-jardueretan parte hartzen duten laguntzako-langileak nahikoak dira eta tituluari lotutako
langile akademikoen irakaskuntza-jarduerari ondo eusten diote.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak:
 Laguntzako langileak nahikoa dira eta irakaskuntza-jarduerak gauzatzeko behar bezalako dedikazioa
eskaintzen diote tituluari.
 Tituluan inplikatutako laguntzako langileen egokitzea (esperientzia akademikoa eta profesionala).
 Laguntzako langileek irakaskuntzaren euskarri-lanetan laguntzeko gaitasuna.
 Laguntzako langileen prestakuntza eta eguneratzea.
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa:
 Karga praktiko handia duten titulazioen kasuan, laguntzako langileen prestakuntzaren eta
eguneratzearen azalpen laburra, bereziki jarduera praktikoak egitearekin lotutakoa, unibertsitateko
zerbitzu nagusietakoak izan ezik.
 Inkestatutako kolektiboen balorazioa.
 Hala badagokio, laguntzako langileen laneratze-plana.
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Lortzen da

Ez da lortzen

BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

Ez dagokio

Irakasleak
beste batzuk

5.2 Gidalerroa.
Baliabide materialak (gelak eta haien ekipamendua, lan egiteko eta ikasteko guneak, laborategiak, tailerrak,
esperimentaziorako guneak, liburutegiak eta abar) ikasle kopuruari eta tituluan programatutako
prestakuntza—jarduerei egokituta daude.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak:
 Baliabide materialen eta horien tamainaren nahikotasuna eta egokitasuna, eta tituluaren irakaskuntzaantolamendu premiei, prestakuntza-jarduerei eta taldearen batez besteko tamainari egokitzeko
modua.
 Baliabide materialen ekipamenduaren egokitzapena eta taldearen batez besteko tamaina egokitzea.
 Oztopo arkitektonikorik ez izatea eta azpiegiturak egokitzea.
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa:
 Ikasturte desberdinetan matrikulatutako ikasleak.
 Tituluaren irakaskuntzak garatzeko erabilgarri dauden azpiegituren deskripzio laburra.
 Inkestatutako kolektiboen balorazioa.
 Ikasleen batez bestekoa taldeko (kontuan hartutako epealdia-titulua).
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

Irakasleak
beste batzuk

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Bikaintasunez lortzen da

Lortzen da

Neurri batean lortzen da

Ez da lortzen

Ez dagokio

BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

5.3 Gidalerroa.
Urrutiko modalitateko/modalitate erdipresentzialeko tituluen kasuan, haiei lotutako azpiegitura
teknologikoek eta material didaktikoek aukera ematen dute prestakuntza-jarduerak garatzeko eta
tituluaren gaitasunak eskuratzeko.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak:
 Azpiegitura teknologikoen gaitasuna, segurtasuna eta egonkortasun operatiboa.
 Azpiegitura teknologikoak erabiltzeko erraztasuna eta irisgarritasuna.
 Azpiegitura teknologikoen diseinua ikasle kopuruari eta proposatutako prestakuntza-jardueretara
egokitzea.
 Ikasleei zuzendutako euskarri teknikoa eraginkorra.




Urruneko ikaskuntza ahalbidetuko duen material didaktikoa izatea.
Ebaluazio-prozesuetan ikasleen identitatea kontrolatzeko dauden mekanismoen eraginkortasuna.

Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa:
 Irakaskuntzan laguntzeko plataforma teknologikoaren deskribapen laburra, bai eta irakaskuntzaprozesuan erabiltzen diren material didaktikoena ere.
 Inkestatutako kolektiboen balorazioa.
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

Irakasleak
beste batzuk

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Bikaintasunez lortzen da

Lortzen da

Neurri batean lortzen da

Ez da lortzen

Ez dagokio

BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

5.4 Gidalerroa.
Matrikulatutako ikasleen eskura jartzen diren laguntza eta orientazio akademiko, profesional eta
mugikortasunerako zerbitzuak tituluaren gaitasunetara eta modalitatera egokituta daude eta irakaskuntzaikaskuntza prozesua errazten dute.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak:
 Ikasleek konpetentziak hobeto eskuratzeko laguntza-ekintzak edo -programak garatzea.
 Ikasleentzako orientazio-programak edo -ekintzak izatea ikasketa-planari eta curriculum-ibilbidearen
antolaketari dagokienez.
 Errendimendu akademikoko eta ikaskuntza-prozesuetako zailtasunen arrazoiak hautematea eta
diagnostikatzea.
 Ikasleei laguntza eta orientazioa emateko ekintzen eta programen irismena eta eraginkortasuna.
 Ikasleei zuzendutako lanbide-orientazioko programen irismena.
 Eskainitako mugikortasun-programak edo -ekintzak eta horien irismena.
 Mugikortasun-ekintzak tituluaren eskumentara egokitzea
 Mugikortasun-programak edo -ekintzak planifikatzea eta koordinatzea
 Mugikortasun-programetan edo -ekintzetan parte hartzen duten ikasleei emandako informazioa.
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa:
 Ikasleei zuzendutako laguntza- eta orientazio-zerbitzu akademikoen, profesionalen eta mugikortasunzerbitzuen deskribapen laburra.
 Eskainitako mugikortasun-programa edo -ekintzak.
 Inkestatutako kolektiboen balorazioa.

BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

Irakasleak
beste batzuk

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Bikaintasunez lortzen da

Lortzen da

Neurri batean lortzen da

Ez da lortzen

Ez dagokio

BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

5.5 Gidalerroa.
Tituluak kanpoko praktikak/klinikak egitea aurreikusten badu, tituluaren gaitasunak eskuratzeko
aurreikusitakoaren arabera planifikatutakoak eta egokiak izango dira.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak:
 Aurreikusitako kanpo- edo klinika-praktiken hitzarmenak garatzea.
 Kanpo- edo klinika-praktikak ikasleek tituluan eskuratu beharreko gaitasunetara egokitzea.
 Kanpo- edo klinika-praktikak eta horiek ebaluatzeko sistemak planifikatzea.
 Praktiketako tutore akademikoaren eta hitzartutako erakunde edo enpresako tutorearen arteko
koordinazioa.
 Kanpo- edo klinika-praktikak antolatzeko, kudeatzeko, ebaluatzeko eta haien jarraipena egiteko
mekanismoak izatea.
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa:
 Kanpo- edo klinika-praktikak badaude, nahitaezkoak zein hautazkoak, ikasleek egindako praktiken
amaierako memorien zerrenda (kontuan hartutako epealdiaren azken ikasturte osoa-titulua).
 Praktika-hitzarmenak gauzatu diren enpresen/erakundeen zerrenda.
 Kanpo- edo klinika-praktikak egin dituzten ikasleen zerrenda.
 Inkestatutako kolektiboen balorazioa.
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

Irakasleak
beste batzuk

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Bikaintasunez lortzen da

Lortzen da

Neurri batean lortzen da

Ez da lortzen

Ez dagokio

BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

5.6 Gidalerroa.
Hala badagokio, Unibertsitateak egiaztapen-memorian biltzen diren konpromisoak eta tituluaren
egiaztapen-, baimen-, eta jarraipen-txostenetan zehaztutako gomendioak (prestakuntza-jardueretan parte
hartzen duten laguntzako- langileei, baliabide materialei eta tituluan biltzen diren laguntza-zerbitzuei
dagozkienak) gauzatu ditu.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak:
 Baliabide materialen eta zerbitzuen tipologian eta kopuruan izandako aldaketak, egiaztapen-memorian
eta tituluaren egiaztapen-, baimen-, eta jarraipen-txostenetako gomendioetan konpromiso gisa
adierazita.
 Laguntzko langileen egituran izandako aldaketak, egiaztapen-memorian eta tituluaren egiaztapen-,
baimen-, eta jarraipen-txostenetako gomendioetan konpromiso gisa adierazita.
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa:
 Laguntzako langileen laneratze-plana (kontuan hartutako epealdia-titulua).
 Baliabideak hornitzeko-plana (kontuan hartutako aldia-titulua).
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Lortzen da

Neurri batean lortzen da

BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

Ez da lortzen

Ez dagokio

Irakasleak
beste batzuk

3. ALDERDIAK.- EMAITZAK
6. IRIZPIDEA. IKASKUNTZA EMAITZAK
Estandarra:
Tituludunek lortutako ikaskuntza-emaitzak bat datoz egreso-profilarekin, eta baita tituluaren MECESen
mailarekin (Goi Mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparrua).
6.1 Gidalerroa.
Prestakuntza jarduerak, haien irakaskuntza metodologiak eta erabilitako ebaluazio sistemak egokiak dira
eta bat datoz aurreikusitako ikaskuntzaren emaitzak lortzeko helburuarekin.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak:
 Irakasgai bakoitzean erabilitako irakaskuntza-metodologiek eta ebaluazio-sistemek aurreikusitako
ikaskuntza-emaitzak lortzen eta baloratzen laguntzen dute.
 Irakasgai bakoitzerako erabilitako ebaluazio-sistemak aurreikusitako ikaskuntza-emaitzen balorazio
fidagarria egitea ahalbidetzen du, irakasgaia emateko modalitate guztietan (presentziala, erdipresentziala edo urrunekoa).
 Tituluan inplikatutako eragileen iritzia prestakuntza-jardueren, irakaskuntza-metodologien eta
ikasketa plana osatzen duten irakasgaiak ebaluatzeko erabilitako sistemen egokitasunari buruz.
 Gradu-amaierako eta master-amaierako lanak tituluaren ezaugarrietara egokitzea.
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa:
 1. Taula. Tituluaren adierazle eta datuak (adierazleen bilduma eta datuen jarraipena)
 2.Taula. Azken ikasturteko ikasketa plana osatzen duten irakasgaien emaitzak.
 Irakasgaiei edo baliokideen multzoari buruzko informazioa biltzen duen irakaskuntza-gida edo
dokumentu baliokidea.
 Irakasgai bakoitzean egindako azterketak edo bestelako ebaluazio-frogak (kontuan hartutako
epealdiaren azken ikasturte osoa-irakasgaia).
 GRALak edo MALak (kontuan hartutako epealdiaren azken ikasturte osoa-titulua).
 Azterketetara aurkeztutakoen eta gainditu ez dutenen ehunekoa, bai eta titulua osatzen duten
irakasgai bakoitzaren kalifikazioen banaketa ere (kontuan hartutako aldiairakasgaia/titulua).
 Inkestatutako kolektiboen balorazioa.
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

Irakasleak
beste batzuk

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Bikaintasunez lortzen da

Lortzen da

Neurri batean lortzen da

Ez da lortzen

Ez dagokio

BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

6.2 Gidalerroa.
Lortutako ikaskuntza-emaitzek prestakuntza-programaren helburuak betetzen dituzte eta programa horren
Goi-mailako Hezkuntzarako Kualifikazioen Espainiako Esparruko mailari egokituta daude.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak:
 Ikasleen aurrerapen akademikoa.
 Egiaztapen-memorian definitutako egreso-profilaren eta egresatuaren benetako profilaren arteko
erlazioa.
 Tituluan inplikatutako eragileen iritzia, benetako egreso-profilaren eta aurreikusitako egresoprofilaren arteko aldeari buruz.
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa:
 1. taula. Tituluaren adierazleak eta datuak (adierazleen bilduma eta jarraipen datuak).
 2. Taula. Tituluaren azken ikasturteko ikasketa plana osatzen duten irakasgaien emaitzak.
 Irakasgaien edo baliokideen multzoari buruzko informazioa biltzen duen irakaskuntza-gida edo
dokumentu baliokidea.
 Irakasgai bakoitzean egindako azterketak edo bestelako ebaluazio-frogak (kontuan hartutako
epealdiaren azken ikasturtea-irakasgaia).
 GRALak edo MALak (kontuan hartutako epealdiaren azken ikasturte osoa-titulua).
 Inkestatutako kolektiboen balorazioa.
 Ikasleek eskuratu beharreko tituluaren ikaskuntza-emaitzen zerrenda (kontuan hartutako epealdiatitulua).
 GRALen edo MALen zerrenda (kontuan hartutako epealdia-titulua).
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

Irakasleak
beste batzuk

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Bikaintasunez lortzen da
BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

Lortzen da

Neurri batean lortzen da

Ez da lortzen

Ez dagokio

3. ALDERDIAK.- EMAITZAK
7. IRIZPIDEA: GOGOBETETZE ETA ERRENDIMENDU ADIERAZLEAK
Estandarra:
Prestakuntza programaren adierazleen emaitzak bat datoz tituluaren eskura jarritako diseinu, kudeaketa eta
baliabideekin, eta inguruko eskaera sozialak asetzen dituzte.
7.1 Gidalerroa.
Tituluaren datu eta adierazle garrantzitsuenen bilakaera (ikasturte bakoitzeko ikasle hasi berrien kopurua,
graduazio-tasa, uzte-tasa, efizientzia-tasa, errendimendu-tasa eta arrakasta-tasa) egokia da, titulua
txertatzen den gai-eremuarekin eta ingurunearekin bat datorrena, eta koherentea hasi berriak diren ikasleen
ezaugarriekin.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak:
 Egiaztapen-memorian definitutako sarrera-profilaren eta titulura ikasle sartu berriaren benetako
profilaren arteko erlazioa (masterren kasuan).
 Onarpen-irizpideak aplikatzearen emaitzak, arreta berezia jarriz prestakuntza-osagarrein
eraginkortasunari, halakorik dagoenean (masterren kasuan).
 Graduazio-, errendimendu-, uzte-, efizientzia- eta arrakasta-tasen bilakaera tituluaren gai-esparruaren
arabera egokitzea eta egiaztatuko memorian egindako aurreikuspenekiko koherentzia.
 Graduazio-, errendimendu-, uzte-, efizientzia- eta arrakasta-tasek izandako bilakaera memoria
egiaztatuko aurreikuspenekiko duen koherentzia.
 Unibertsitateak emandako errendimendu-adierazleen eta emaitzen fidagarritasuna, emandako
adierazleen arteko harremanaren koherentzia barne.
 Iraute-araudiaren aplikazioaren eta errendimendu akademikoaren adierazleen balioen arteko lotura.
 Ezarritako prestakuntza-osagarrien eraginkortasuna (masterren kasuan).
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa:
 1. taula. Tituluaren adierazleak eta datuak (adierazleen bilduma eta jarraipen datuak).
 2. Taula. Azken ikasturteko ikasketa-plana osatzen duten irakasgaien emaitzak
 Tituluari aplikagarri zaion unibertsitatearen iraute-araudia (kontuan hartutako epealdia-zentroa).
 Jarraipen-txostenak.
 Tituluan aplikagarriak diren onarpen-irizpideak (masterren kasuan) eta aplikazioaren emaitzak
(kontuan hartutako epealdia-titulua).
 Inkestatutako kolektiboen balorazioa.
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

Irakasleak
beste batzuk

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Bikaintasunez lortzen da

Lortzen da

Neurri batean lortzen da

Ez da lortzen

Ez dagokio

BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

7.2 Gidalerroa.
Ikasleen, irakasleen, egresatuen eta bestelako interes-taldeen gogobetetze-maila egokia da.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak:
 Interes-taldeek (ikasleek, irakasleek, administrazioko eta zerbitzuetako langileek, enplegatzaileek eta
gizarteak, oro har) honako hauei buruz adierazten duten gogobetetasuna:
- Ikasleek eskuratutako ezagutzak eta garatutako gaitasunak.
- Irakaskuntzaren antolaketa (banaketa, denborak, karga, praktikak eta abar).
- Tituluak erabiltzen dituen komunikazio-bideak eta ematen duen informazioaren edukia.
- Prestakuntza-prozesura bideratutako instalazioak eta azpiegiturak (ikasgelak, laborategiak, liburutegia,
languneak, zentro laguntzaileak eta asistentzia-zentroak eta abar).
- Ikasleek jasotzen duten arreta (harrera-programak, orientazioa, ikaskuntzarako laguntza eta abar).
- Irakaskuntza-ikaskuntza prozesuarekin berarekin (metodologiak, prestakuntza-jarduerak, tutoretzak,
irakasleen jarraipena, mugikortasuna eta nazioartekotzea, kanp- praktikak eta abar).
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa:
 Talde desberdinei egindako inkesten formatua.
 Inkestatutako kolektiboen balorazioa.
BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

Irakasleak
beste batzuk

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Bikaintasunez lortzen da
BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

Lortzen da

Neurri batean lortzen da

Ez da lortzen

Ez dagokio

7.3 Gidalerroa.
Tituluaren egresatuen laneratze-mailaren adierazleen egokiak dira tituluari dagokion testuinguru
zientifikorako, sozioekonomirako eta profesionalareko.
Gidalerro hau betetzeko balioetsi beharreko alderdiak:
 Unibertsitatearen laneratzea bideratzeko jarduera-plan instituzionalak laneratze-adierazle fidagarriak
lortzea ahalbidetzen du.
 Laneratze-adierazleen balioak tituluaren ezaugarrien arabera egokitzea.
 Autoebaluazio-txostenean bildutako laneratze-adierazleen balioak tituluaren egiaztapen-memorian
bildutako enplegagarritasunaren azterketarekin edo egindako aurreikuspenekin bat datoz.
Analisia egiteko aintzat hartu den oinarrizko informazioa:
 Laneratzeari buruzko inkestak, egresatuei bidaliak, betetzeko (kontuan hartutako epealdia-titulua).
 Egresatuen laneratzeari buruzko datuen analisiaren emaitzen txostena egin da (kontuan hartutako
epealdia-titulua).
 Ikasketak amaitu dituzten pertsonen laneratzearen/enplegagarritasunaren adierazlea (kontuan
hartutako aldia-titulua).

BISITAN ESKATU BEHERRKO EBIDENTZIAK:

EGIN BEHARREKO GALDERAK:

GALDERA ZUZENDUTAKO KOLEKTIBOA:
Zuzendaritza taldea
Ikasleak

Tituluaren arduradunak
Koordinatzaileak
Egresatuak
Enplegatziaileak

Irakasleak
beste batzuk

BALIOESPEN- SEMIKUANTITATIBOA:
Bikaintasunez lortzen da
BALORAZIOAREN JUSTIFIKAZIOA:

Lortzen da

Neurri batean lortzen da

Ez da lortzen

Ez dagokio

