
 
AKREDITAZIOA BERRITZEKO TXOSTENA / INFORME DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN 

 

 

TITULUAREN IZENA / DENOMINACIÓN 

DEL TÍTULO 
………………………………….. 

MEC ID KODEA / CÓDIGO MEC ID ………………………………….. 

UNIBERTSITATEA  / UNIVERSIDAD ………………………………….. 

TXOSTENAREN DATA /FECHA DEL 

INFORME 
………………………………….. 

 

Hezkuntza Sailburuaren …………………………………….(e)ko 

Aginduaren ……………………. xedapenak dioenaren arabera 

(EHAO Zbk. …………………………..), panelak unibertsitatera 

bisita egin zuen …………………. (e)an Unibasq-eko “Euskal 

Unibertsitate Sistemaren Unibertsitate Titulu ofizialen 

doktorego-programen Akreditazioa Berritzeko 

Protokoloa”ren arabera. Panel honen osaera Unibasq-eko 

Zuzendariaren …………………………………. (e)ko ebazpenaren 

bidez onartu zen. 
 

 

Prozeduraren arabera, ……………………………………….ko 

Titulazioak Ebaluatzeko Batzordeak, Unibasq-eko 

Zuzendariaren …………………………………….(e)ko ebazpenaren 

bidez onetsitakoa, , bisita-panelak egindako bisitaren 

txostena aztertu du, txosten honi atxikita bidaltzen dena, 

bai eta eskuragarri zegoen aurretiko informazio guztia ere, 

eta behin-behineko txostena sortu zuen.  

 

Txosten horri alegazioak aurkezteko epea amaitu 

ondoren, Batzordeak AKREDITAZIOA BERRITZEKO XXXXXX 

TXOSTENA, eman dio XXXXXXXX Tituluari, ezarritako 

irizpide eta gidalerro bakoitzaren buruz egindako 

balorazioetan oinarrituta (jarraian erantsi da balorazio 

horiek betetzea). 

Conforme a lo establecido en la Orden de 

………………………………….. en su disposición 

………………………………….., del Consejera de Educación (BOPV 

Nº…, del … de …. de 201…), se procedió a realizar la visita a 

la universidad del panel cuya composición fue aprobada por 

Resolución de ………………………………….. del Director de 

Unibasq, el día ………………………………….., de acuerdo con el 

“Protocolo para la renovación de la acreditación de los 

títulos universitarios oficiales de programas de doctorado 

del Sistema Universitario Vasco” de Unibasq. 

 

De acuerdo con el procedimiento, el Comité de Evaluación 

de Titulaciones de ………………………………….. aprobado por 

………………………………….., del Director de Unibasq, ha 

analizado el informe de la visita elaborado por el panel de 

visita, adjunto a este informe,  y toda la información previa 

disponible, generando el informe provisional de evaluación.  

 

 

Una vez finalizado el periodo de alegaciones a dicho 

informe, el Comité otorga INFORME XXXXXX A LA 

RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN, al XXXXXXXXXXXX, en 

base a las valoraciones realizadas sobre cada uno de los 

criterios y directrices establecidos cuyo cumplimiento se 

adjunta a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
IRIZPIDEEN ETA GIDALERROEN BETETZEA 

 

1 ALDERDIA. - TITULUAREN KUDEAKETA 

1 IRIZPIDEA. ANTOLAKUNTZA ETA GARAPENA 

Estandarra:  

Doktorego-Programa egiaztaturiko memorian eta/edo ondorengo aldaketetan ezarritako baldintzen arabera 

ezarri da. 

1.1 Gidalerroa: programak baditu doktoregaien sarrera-profila egokia dela bermatzeko mekanismoak, eta haien 

kopurua programaren ikerketa-lerroen ezaugarriekin eta banaketarekin eta eskainitako plaza-kopuruarekin 

koherentea da. 

1.2. Gidalerroa: programak doktoregaiak eta, hala badagokio, prestakuntza-jarduerak gainbegiratzeko 

mekanismo egokiak ditu. 

1.3 Gidalerroa: erakundeak egiaztapen-txostenean eta, hala badagokio, aldaketen txostenetan egindako 

gomendioei erantzuten die, bai eta segimendu-txostenetan jaso daitezkeenei ere. 

1.4 Gidalerroa: hala badagokio, aldatu ez diren doktorego-programan sartutako aldaketek ez dute MECESen 4. 

maila aldatzen, eta diziplina-eskakizunen arabera eguneratzeko aukera ematen dute 

 

BALIOESPENA: 

 

  

 
 

3. IRIZPIDEA: KALITATEA BERMATZEKO SISTEMA (KBS) 

Estandarra: 

Unibertsitateak Kalitatea Bermatzeko Sistema bat du, formalki ezarria eta inplementatua, doktorego-

programa etengabe eta modu eraginkorrean hobetzea bermatzen duena. 

3.1 Gidalerroa: ezarritako KBSak erabakiak hartzeko eta doktorego-programa eraginkortasunez kudeatzeko 

informazioa eta emaitza garrantzitsuak biltzea bermatzen du, batez ere ikaskuntzaren emaitzei eta interes-

taldeen gogobetetzeari dagokienez. 

3.2Gidalerroa: ezarritako KBSak doktorego-programa ebaluatzea eta hobetzea errazten duten prozedurak ditu. 

3.3 Gidalerroa: ezarritako KBSak prozedura egokiak ditu iradokizunei eta erreklamazioei erantzuteko. 

 

BALIOESPENA: 

 

2. IRIZPIDEA.  INFORMAZIOA ETA GARDENTASUNA 

Estandarra:  

Unibertsitateak baditu mekanismoak interes-talde guztiei doktorego-programaren berri eta haren kalitatea 

bermatzen duten kudeaketa-prozesuen ezaugarriak eta emaitzak modu egokian jakinarazteko. 

2.1 Gidalerroa: Unibertsitateak informazio objektiboa, osoa eta eguneratua argitaratzen du doktorego-

programari, haren ezaugarriei, garapenari eta lortutako emaitzei buruz. 

2.2. Gidalerroa: Unibertsitateak doktorego-programako informazio garrantzitsua eskuratzeko erraztasuna 

bermatzen die interes-talde guztiei. 

2.3. Gidalerroa: Unibertsitateak doktorego-programa kokatzen den KBS argitaratzen du. 

 

BALIOESPENA: 

 



 
 

2. DIMENTSIOA. BALIABIDEAK 

4. IRIZPIDEA. LANGILE AKADEMIKOAK  

Estandarra: 

Langile akademikoak nahikoa eta egokiak dira, doktorego-programaren ezaugarriak, zientzia-eremua eta 

prestatzen ari diren ikertzaileen kopurua kontuan hartuta. 

4.1 Gidalerroa: langile akademikoek doktorego-programan parte hartu ahal izateko eskatutako betekizunak 

betetzen dituzte, eta ikerketa-esperientzia dutela egiaztatu dute. 

4.2 Gidalerroa: langile akademikoak nahikoa dira eta behar besteko dedikazioa dute beren eginkizunak modu 

egokian betetzeko, ikerketa-ildo bakoitzean prestatzen ari diren ikertzaileen kopurua eta doktorego-

programaren izaera eta ezaugarriak kontuan hartuta. 

4.3 Gidalerroa: doktorego programak tesien tutoretza eta zuzendaritza-lana aintzatesteko mekanismoak ditu. 

4.4 Gidalerroa: nazioarteko adituek jarraipen-batzordeetan eta tesien epaimahaietan duten parte-hartze maila 

egokia da, programaren esparru zientifikoaren arabera. 

 

BALIOESPENA: 

 

 
 

5. IRIZPIDEA. BALIABIDE MATERIALAK ETA ZERBITZUAK.  

Estandarra: 

Aurreikusitako jarduerak garatzeko baliabide materialak eta zerbitzuak egokiak dira, doktorego-programaren 

ezaugarrien, esparru zientifikoaren eta prestatzen ari diren ikertzaileen kopuruaren arabera. 

5.1 Gidalerroa: eskura dauden baliabide materialak egokiak dira, ikerketa-lerro bakoitzean prestatzen ari diren 

ikertzaileen kopururako eta doktorego-programaren izaera eta ezaugarrietarako. 

5.2 Gidalerroa: orientazio akademikoko zerbitzuek ikasleak ikertzaile gisa prestatzeko prozesuaren beharrei 

erantzuten diete. 

 

BALIOESPENA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. DIMENTSIOA: EMAITZAK 

6. IRIZPIDEA. IKASKUNTZA-EMAITZAK. 

Estandarra: 

Ikaskuntza-emaitzak bat datoz MECES-eko 4. mailarekin. 

6.1 Gidalerroa: doktorego-programaren adierazle akademikoen emaitzak eta bilakaera egokiak dira. 

 

BALIOESPENA: 

 

 

 

7. IRIZPIDEA. GOGOBETETZE- ETA ERRENDIMENDU-ADIERAZLEAK 

Estandarra: 

Doktorego-programaren adierazleen emaitzak egokiak dira, haien ezaugarrietarako, testuinguru 

sozioekonomikoRAKO eta ikertzailerako. 

7.1 Gidalerroa: prestatzen ari diren ikertzaileen, irakasleen, egresatuen eta bestelako interes-taldeen 

gogobetetze-maila egokia da. 

7.2 Gidalerroa: adierazleak egokiak dira prestatzen ari diren ikertzaileen profilerako, esparru zientifikoaren 

arabera. 

7.3 Gidalerroa: adierazleen bilakaera bat dator egiaztatutako memorian ezarritako aurreikuspenekin. 

7.4 Gidalerroa: egresatuen laneratzea koherentea da programaren testuinguru sozioekonomikoarekin eta 

ikertzailearekin. 

 

BALIOESPENA: 

 

 

 

 

 

 

 


