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Farmazia Fakultatearen Plan Estrategikoa 2018-2021
ARDATZ
ESTRATEGIKOAK

HELBURUAK
Farmaziako eta Giza Nutrizioko eta
Dietetikako gradu bikoitza ezartzea
Fakultatearen prestakuntza
eskaintza graduondora zabaltzea,
Fakultateari esleituriko masterrak
txertatuz

EKINTZAK
Ikasketa plana zehaztea
Farmaziako eta GNDko graduko
bikoitza ezartzeko eskaria egitea
Masterrak ikastegiaren
antolakuntzan eta gestioan
barneratzea, eta haien
iraunkortasuna bultzatzea

ADIERAZLEAK
Titulu bikoitzen kopurua
Fakultateari esleituriko master
bakoitzean matrikulatutako
ikasle kopurua

Euskararen Plan Gidaria zein
heinean bete den IZko
Graduan
Euskararen Plan Gidaria zein
Plan zuzendaria EZTko Gradurako heinean bete den EZTko
Euskararen III. Plan Zuzendarian
Graduan
zehaztutakoa betetzea
Euskararen Plan Gidaria zein
Plan zuzendaria Farmaziako
heinean bete den Farmaziako
Gradurako
Graduan
Euskararen Plan Gidaria zein
Plan zuzendaria GNDko Gradurako heinean bete den GNDko
Graduan
Euskararen erabilera bultzatzea
Ikastegia Bikain programan
Euskalitek egiaztatutako Bikain
ikastegiko jarduera guztietan
sartzeko eskaria egitea
ebaluatzaileen kopurua
Ikasleei ikastegian ingelesez
Titulazio bakoitzean
ematen diren irakasgaiei buruzko
ingelesezko irakasgaietan
informazioa ematea.
matrikulatutako ikasle kopurua
Titulazio bakoitzean ingelesez
ikas daitekeen kreditu kopurua
Ingelesez ematen den irakasgai
Irakasgaiak ingelesez emateko
Irakaskuntza hizkuntza ez
kopurua zabaltzea eta English
egiten diren plaza eskariak
ofizialetan emateko egiaztagiria
Friendly Coursesekoa
babestea
daukan irakasle-ikertzaileen
ehunekoa
English Friendly Courseseko
English Friendly Courses
irakasgai eskaintza bultzatzea
modalitatean eskainitako
irakasgaien ehunekoa
Docentiaz programan parte hartzen Docentiaz programan IRIen parte
Docentiaz programan
duten IRIen kopurua handitzea
hartzea bultzatzea
ebaluatutakoa IRIen ehunekoa
Plan zuzendaria IZko Gradurako

1. Ikasketen
antolaketa eta
garapena

IKD egituratutako irakasle taldeen
aitorpenerako deialdietan IRIen
parte hartzea handitzea

IKD egituratutako irakasle taldeen
aitorpenerako deialdietan IRIen
parte hartzea sustatzea

IKD egituratutako irakasle
taldeko kide izatea egiaztatuta
daukan irakasle kopurua

Gidaritzapeko praktiken kalitatea
hobetzea

Farmaziako Graduko gidaritzapeko
praktiketako zentroak akreditatzea

Farmaziako Graduko
gidaritzapeko praktiketako
zentro akreditatuen kopurua

Ikasleek ordezkaritza organoetan
daukaten parte hartzea handitzea

Ikasleek ordezkaritza organoetan
daukaten parte hartzea bultzatzea

Ordezkaria daukaten taldeen
ehunekoa

2. Giza baliabideak

Ikastegiko langileek mugikortasun
programetan daukaten parte
hartzea handitzea

3. Azpiegiturak eta
baliabide materialak

Gelak irakaskuntza premia
berrietara egokitzea

IRIen eta AZPkoen parte hartzea
bultzatzea nazioarteko
mugikortasunean
Gelak egokitzea metodologia
aktiboak erabiltzeko irakaskuntzan
Gelak elektrifikatzea
Ikastegiaren web gunea
eguneratuta izatea

4. Gizartearekiko
harremanak

Ikastegia eta bere titulazioak
ezagutzera ematea

UPV/EHUko prentsa zerbitzuaren
eskariei erantzuna ematea

Nazioarteko mugikortasun
programetan parte hatzen
duten IRIen kopurua
Nazioarteko mugikortasun
programetan parte hatzen
duten AZPkoen kopurua
Mahai mugikordun gelen
ehunekoa
Elektrifikatutako gelen
ehunekoa
Ikastegiko web guneak
kanpotik daukan sarrera
kopurua
Ikastegia zenbat aldiz
agertzen den prentsan
Batxilergoko eta goi mailako
zikloetako ikasleentzako
praktiketan parte hartzen duen
ikasle kopurua

