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I. GOGOETA OROKORRAK 

Dudarik ez da, goi mailako hezkuntzaren panorama aldatzen ari da Europan. Goi 

mailako hezkuntzaren europar eremuan moldatu eta egokitzeko beharrak eta ikasleen 

kopuruaren gainbeherak estrategia berriak eta irakaskuntz eskaintza berriak eraginen 

dituzte. 

Beste alde batetik, kalitaterako presio handiagoak, goi mailako hezkuntza-gune berrien 

konkurrentziak (publikoak eta pribatuak) eta gizartearen eskakizunei erantzuna eman 

beharrak geure prozesuak hobetzera garamatzate, premia berrietara egokituz eta geure 

ekintzetako bakoitzaren eraginkortasuna bilatuz. 

Plangintza estrategikoa, bada, proposamen errealisten multzoa da, iraganari eta orainari 

buruzko hausnarketari darizkiona eta erakundearen helburua berehalako etorkizunean 

zehazten ez dituelarik. Unibertsitatearen barruan buruturiko prozesua da, bere problema 

estrategiko nagusiak aztertu eta ebatzi gura dituena edo erakundearen inguruarekiko 

harremanen oinarria osatzen duten erabakiak aztertu eta epe luzerako garapena itxuratu. 

Ekimen-inguru honetan, UPV/EHUak hausnarketa estrategikorako prozesuari ekin zion 

2003-2008 bitarteko plan estrategikoa laboratu ahal izateko. Zentzu honetan, Vitoria-

Gasteizko Ingeniaritzaren Unibertsitate-Eskolak, unibertsitateak ezarritako jarraipideei 

atxekirik, ikastegiaren 2004-2008rako plan estrategikoari ekitako lana planteatu du. 

Ikastegiaren plan estrategikoaren laborazioa 2003.eko uztailean abiatu zen, 

zuzendaritza-taldeak epe luzerako ikusmira osatu beharra premiatzat hartu zuenean, 

norantz goazen, geure helmugak zeintzuk diren eta helmuga horietara iristeko zer 

nolako baliabideak erabiliko ditugun jakingo badugu. 

Plan estrategiko honen laborazio-prozesua zenbait fasetan zehar iragan da: 

1. Egungo egoeraren analisi eta antolakuntza-fasea. 

2. Partaidetzarako fasea 

3. Sintesirako fasea 
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I.1. Egungo egoeraren analisi eta antolakuntza-fasea 

Lehenengo fase honetan erabakigarria izan da Vitoria-Gasteizko Ingeniaritzaren 

Unibertsitate-Eskolako zuzendaritza-taldeak, orain eta lehenean izan dituguan jardueren 

inguruko hausnarketa oinarri harturik, mudatze eta egokitzeko prozesua sustatzeko izan 

duen borondate tinkoa, ikastegi honetarako geroa eta ordurako helburuak zehazteko 

baliatu ahal izan duguna. 

Fase honetan barrena, 2003.eko uztail eta iraila bitartean garatuta, zenbait bilera 

espezifiko egin du zuzendaritza-taldeak, bai eta kalitatearen katedrarekin eta ikastegiko 

kide ezberdinekiko elkarrizketak ere, prozesu honetan parte hartuko badute. 

Erabaki batzuk ere hartu dira, funtsezkoak plan estrategikoaren laboraziorako 

prozesuan, esaterako: 

• Zuzendaritza-taldeak plan estrategikoaren lehendabiziko zirriborroa idaztea, 

ondorengo faseetarako oinarri eta lan-tresna gisa erabili dena. 

• Eskolako zenbait kidek prozesuan parte har dezala bultzatzea, plana pertsona 

gehienen lan eta esku hartzearen emaitza izan dadin, geroro berori gauzatzeko 

ardura eta konpromezua errazago berenganatuko dituztelakoan. 

• Barruan zein ingurunearen analisia egin eta ondoko faseetan ondorioak atera 

ahal izateko beharko liratekeen datu guztiak aurkeztea. 

• AMIA diagnosiaren laborazioa (ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak), 

ikastegiaren ildo estrategiko bakoitzean. 

• Planari gestiorako gutxieneko egitura ematea, berori kalitate zein denbora-maila 

egokietan buru dadin. 

• Funtzionamendu-planaren diseinatzea, lanak dirauten bitartean 
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I.2. Partaidetzarako fasea 

Parte hartzeko fase honek unibertsitateko elkarte osoa plan estrategikoaren laborazio-

prozesura ekarri eta berta parte har dezala erdiestea du helburu eta, dudarik eta gabe, 

planaren beraren garapenak izan dezakeen atalik funtsezkoena da. 

Prozesu hau 2003.eko urri eta azaroan zehar burutu da eta plan estrategikorako batzorde 

koordinatzaileak egituratu du, batzorde honetatik abiaturik 5 eztabaida-mahai osatu dira. 

Eztabaida-mahai hauetariko bakoitzak alderdi edo ildo estrategiko bat aztertu eta 

analisatu du, azterketa sakon egin ondoren, kasuan kasuko ildo estrategikorako 

helburuak eta ekintza-lineak proposatuz. 

Aipatu eztabaidarako mahai hauek koordinatzaile bat izan dute eta berori, aldi berean, 

plan estrategikorako batzorde koordinatzailearen kide izanik, eztabaida zuzendu eta 

moderatzeko arduraduna da. 

Honako eztabaida-mahai hauek eratu dira ikastegiaren funtzionamenduaren alderdi eta 

ildo estrategiko nagusietara iritsi ahal izateko: 

1. Giza baliabideen hobekuntza: IIP eta AZParen gaitasuna 

2. Akademi eskaintzarako hobekuntza: akademi etekina 

3. Enpresa eta erakundeekiko harramanak sustatzeko plana 

4. Ikasleak eskolaratu eta leial bihurtzeko politika 

5. Garapen sustengarria ikastegian sustatzea 
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Plan estrategikorako batzorde koordinatzailea

5. eztabaida-mahaia1. eztabaida-mahaia
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I.3. Sintesirako fasea 

2003.eko abenduaren eta 2004.eko urtarrilaren artean burutu den fase honek, eztabaida-

mahai bakoitzak parte hartzeko fasean aurkeztutako emaitzen biltze eta berraztertze-

prozesua izan du helburu. Prozesu hau plan estrategikorako batzorde koordinatzailearen 

koordinazioaren menpe burutu da. 

Geroago, delako plan estrategiko hau eskolako batzarrearen aurrean aurkeztuko da, 

2004.eko otsailean plana onesteko eginen den bileran. 
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II. AMIA ANALISIA 

Ikastegiaren eta ingurunearen baldintzak eta egoera sakonki aztertu ondoren, zenbait 

ondorio atera daiteke AMIA (Ahuleziak, Mehatxuak, Indarrak eta Aukerak) analisia 

egin ahal izateko, alegia ikastegiaren indarrak eta ahuleziak kanpotik datozkion 

mehatxuak eta aukerak balioesteko. 

Prozesu  honetan, funtsezkoa da gure barneko indarrak eta ahuleziak jakin ditzagun, 

lagundu ahal baitigute lehiakortasunari begira betetzen duguan kokapena ulertzen. Hala 

eta guztiz, barruko analisiari loturik, inguruneari buruzko analisia ere egin beharra dago, 

inguruan ditugun mehatxuak eta inguru horretan ditugun aukerak jakin ditzagun. 

Ondoren, lortutako emaitzak laburbildurik jaso dira bai ikastegiaren barruko analisiari 

dagokionean bai inguruarenari dagokionean. 

 

II.1. Barruko analisia 

Ikastegiaren ezaugarri adierazgarrienak honako hauek dira: 

• Maila ertaineko 6 titulazio eta goi mailako bat eskaintzen ditu. 

• Akademi eskaintza bat dator UPV/EHUaren beste campusetakoarekin ondoko 

titulazio hauetan: 

o Mekanikaren industri ingeniaritza teknikoa 

o Kimikarako industri ingeniaritza teknikoa 

o Elektrizitaterako industri ingeniaritza teknikoa 

o Elektronikarako industri ingeniaritza teknikoa 

o Gestio-informatikarako ingeniaritza teknikoa 

o Industri antolakuntzarako ingeniaritza (2. zikloa) 
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• Titulazioaren eskaintza elebidunaren betetze-maila: topografiarako industri 

ingeniaritza teknikoa euskalduntzerako 2. planaren arabera. UPV/EHUan 

titulazio hau eskaintzen duen ikastegi bakarra. 

• Konpromezurako diplomaren lorpena eta, ondorioz, ikastegian kalitaterako 

prozedurak ezarri dira, ikastegiaren gestioa (ikastegiaren gestio-plana, harrera-

prozedura, komunikazio-prozedura eta abar) kalitatezko kanonen bidez egingo 

dela bermatu ahal delarik. 

• Ikastegiak UPV/EHUaren gestio berritzailerako ikastegien sarean parte hartzen 

du. 

• Praktikak eta karrera-amaierako proiektuak enpresetan egiten dira. 

• Web gunea dago, irakaskuntz informazio interesgarria ikasle eta irakasleen 

artean zabaltzeko aukera eskaintzen duena. 

• Ikasleen elkartrukerako zenbait programa ditu martxan. 

• Ikasleei (ikasteko tekniken ikastaroa eta abar) eta ikastegiko pertsonalari 

(kalitaterako, 5S ikastaroak eta beste) ikastaro batzuk eskaintzen zaizkie. 

• Pertsonalaren eta ikasleen asetasun-maila jakiteko inkestak egiten dira. 

• Egindako lan eta lorturiko emaitzen berri jakinarazten zaio pertsonalari zenbait 

baliabide erabilita: irakaskuntz oroitidazkia, hilabeteroko buletina, hormirudiak, 

jardunaldiak, bilerak eta beste. 

• Irakasgaien edukien arteko koordinazioari buruzko azterketa-lan sakona falta da. 

• Ikastegiaren ekodiagnosi-txostena eta ekogestiorako plana laboratu behar da. 

 

II.2. Ingurunearen analisia 

 

Ondoren geure ingurunearen ezaugarri esanguratsuenak aipatuko ditugu, ikastegiaren 

gestioan eraginik duten heinean: 
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• Jaitsiera demografikoa. Jaiotze-tasaren jaitsiera hirurogei eta laurogeigarren 

urteetan gazte-kopuru txikiagoa eragin du unibertsitatera sartzeko adin eta 

baldintzei dagokienean. Ondorioz, unibertsitate-ikasketen eskari-maila 

potentziala murrizten ari da. 

• Lan-merkatuaren eskakizun berriak. Enpresa eta erakundeek gero eta heziketa 

osatuagoa eskatzen dute, bereziki, teknologia berrien eta ingeniaritzaren alorrean 

bereziki, bai eta leadertza, talde-lanerako erraztasuna, gestio-sistema ezberdinen 

menperatzea eta abar bezalako trebetasunak ere. 

• Sarrera berriko ikasleen profilaren aldatzea. Derrigorrezko bigarren 

hezkuntzaren (DBH) eraldaketak, batxilergo berriak eta bestek gure ikasleen 

abiapuntuko baldintzak berriz aztertzera garamatzakete. 

• Unibertsitate-markoa. Unibertsitateen lege organikoak (6/2001) helburu 

nagusienetako bat du ikasle eta titulatu espainiarren mugikortasuna goi mailako 

europar espazioaren barruan sustatzean. Honen kariaz, egungo titulazioen mapak 

berregituratu eta elkarren artean integratu beharra dago eta kalitatearen 

gestiorantz bideraturiko ildoa azpimarratu nahi da, honek guztionek lehia 

handiagoko ingurunea definituko duelarik. 

• Euskarazko akademi eskaintzarekiko eskaria. Lehenengo eta bigarren 

hezkuntzen B eta D ereduetan azken urteetan jazotako matrikulazio-tasari 

begiraturik, esan daiteke eskari honek gorantz eginen duela etorkizunean. 

• Gurearen moduko eta bezalako irakaskuntz eskaintza duten unibertsitate 

pribatuak ezarri dira Euskal Herriko Autonomi Erkidegoan. 

• Euskal Herriko Unibertsitatearen barruan hiru campusen artean irakaskuntz 

eskaintza zabalagoa dago, plaza zein titulazio-kopuruari begira. 

• “Kanpoko aldearekiko” komunikazio eta gure lanaren berri inguruko enpresei 

emateko zailtasunak eragin eta ondorioak ditu zenbait alorretan, enpresetako 

praktikak, karrera-amaierako proiektuak edo ikasketa-planak lan-merkatuek 

eskaturiko premietara egokitzeko ahaleginak esaterako. 
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• Teknologia berriak ere aplikatu beharko zaizkio unibertsitateko irakaskuntzari 

eta aldagai berri honetan aurrera egin behar da, segmentu berrien ezberdintze 

eta/edo erakartzeko modu eta elementu gisa, bai eta kostu altu eta eskari txikiko 

titulazioen kasuan kostuoak hobereneratzeko moduan ere. 

 

Arestiko faktoreotatik ahuleziak, indarrak, mehatxuak eta aukerak ondoriozta daitezke. 

 

Ahuleziak 

• Metodo berriak zehaztu behar dira, inkesten salbuespenak, irakatsitako 

titulazioen irakaskuntzaren kalitatea balioetsi ahal izateko. 

• Erakunde-diseinuarekiko eskumenen gatazka: sailak ikastegien aurka. 

“Amankomunaren” kontzientzia-falta (ikastegiaren estrategia). 

• Akademi hedakuntzaren eskaintza zabalago egiteko baliabideak falta dira. 

• Euskararen ratio ez nahikoa zenbait titulaziotan. 

• Irakasgairik ez da irakasten europar batasuneko beste hizkuntzetan. 

• Denbora laburrean zaharkiturik geratuko diren ikasketa-planak. 

• Irakasten diren titulazioen edukien eta enpresa-munduaren eskakizunen arteko 

nolabaiteko lotura-eza. 

• Partehartze eskaseko irakaskuntz metodoa ikasleari begira. Irakasle eta ikasleen 

inertziak direla eta, zail da irakasteko metodoa aldatzea. 

• Teknologia berriak gutxi erabiltzen dira irakaskuntzan, bereziko ikasgelaratzeko 

premiarik gabeko baliabideak. 

• Akademiaz kanpoko ikasle-bizitza eskasa. Elkarteak eta ikasleen partehartzea 

falta dira, eskola erakargarriago izango litzatekeelarik. 

• Gaur egun, industri antolakuntzaren titulazioa (2. ziklokoa) ez da ikastegiarekin 

identifikatzen. 
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• Beste unibertsitateetako ikasle gutxi jasotzen da, beste ikastegien datuekin 

erkaturik. 

• Ikasleek gutxitan dute, ikastegia buru-belarri bizitzen ari den hobekuntzarako 

ekintzen eta kalitatearen etengabeko hobekuntza-prozesuaren berri. 

• Irakasleek prestakuntza eskasa dute etorkizuneko unibertsitate-marko 

berriarekiko eta ECTS kredituen araberako titulazioen irakasteko. 

• Irakaslea-ikaslea harremana ikastegian ezaugarri beretsuko beste ikastegietan 

baino hobea eta jarioagoa dela trasmititzeko zailtasunak daude. 

• Ikastegian ez dago ingurumenerako arduradunik, eskolaren ingurugiro-gestioa 

hobetu eta sustatuko duelakoan. 

• Ingurumen-portaerarako hezkuntz eta hobekuntz programak sustatzeko ekimenik 

ez dago. 

• Ikastegiak ez die aholkularitza eta heziketarako enpresei eskaintza 

sistematizaturik egiten. 

• Titulazioaren tutorearen irudia ez da, ikasleak hezkuntz ibilbide koherentea 

arrazionalizatu eta osa dezan. 

Erakunde-laguntzarik (UPV/EHU) ez dago pertsonalak gestio, irakaskuntz eta 

administrazio-jardueretan parte hartuko badu. 

• 

• 

• 

• 

Pertsonekiko aitortza. Gaur egun, aipaturiko gai honen inguruan, ez zaio aitortza 

nahikorik egiten pertsonek irakaskuntza, gestio, administrazio eta beste arloetan 

praktika onak lortzeko buruturiko ahaleginari, honetara parte-hartzea zailago 

egiten duelarik. 

Pertsonal irakaslea informalki bildu, kafea hartu, jan eta… ahal izateko gela falta 

da. 

Pertsonalak parte-hartze eskasa izaten du ikastegiaren funtzionamenduaren 

inguruko alderdietan. 
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Indarrak 

• Giza kapitala: ia irakasle guztiek arduraldi osoa dute eta administrazio eta 

zerbitzuetako pertsonalak lanaldi osoa. Honek esan gura du egote-tasa altua 

gertatzen dela eta, hasiera batean, ikasleekiko elkar ekintza eta truke sarriagoa 

gauza daiteke. 

• Ikerkuntzarako kalitatea: irakaskuntz oroitidazkiaren bidez, ikus daiteke gero eta 

handiagoa dela ikastegiko pertsonalak ikerkuntzari dagozkion jardueretan 

eginiko esku-hartzea, azken urteetan egin diren argitarapen, proiektu eta 

bestelakoen kopurua lekuko. 

• Irudi sendoa: inguruneak eta lan-merkatuak ezagutu eta identifikatzen ditu 

ikastegian irakasten diren ikasketa arautu gehienak. 

• Vitoria-Gasteizko IUE, bere kokapena dela eta, aukera ona aurkezten du, ez 

soilik Arabako ikasleentzat (gehienak badira ere), baizik eta Burgoskoentzat 

(Miranda de Ebro) eta Errioxakoentzat eta Euskal Herriko Autonomi 

Erkidegoko gainerakoentzat ere bai. 

• Topografiaren industri ingeniaritza teknikoaren titulazioa gure ikastegian 

irakasten da era esklusiboan Euskal Herri osoan, euskalduntzerako bigarren 

plana betetzen duelarik. 

• Pertsonalaren kontzientzia handia da kalitatearen maila hobeko zerbitzua lortuko 

bada, ikasleen asetasun eta motibazioa, komunikazioa, ikasleen erakartzea eta 

abarreko gaien inguruan. 

• Ikasleentzako komunikazio eta informazio-zerbitzua pertsonalizatua eta zabala 

da: web gunea, irakaskuntz gidaliburua, ikasle etorri berriei eginiko ikastegiaren 

eta bere ezaugarrien aurkezpena, ikasteko teknikei buruzko ikastaroak eta abar. 

• Ikasle asko ibiltzen da enpresetako praktikak egiten eta ikasle eta enpresen 

balioespena baikorra da. 

• Ordutegien eta examina-egutegien laborazio eta aretoen gestioa egokia da eta 

examina-daten berri izaten da matrikulazio-datak baino lehenago. 
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• Jaitsiera demografikoa egon badago ere, ikastegi honek eutsi eta, areago, handitu 

egin du matrikulaturiko ikasleen kopurua, eskolak ikasleak erakartzeko politika 

aurrera eraman duelako. 

• Akademi azpiegitura nahikoa eta egokia dago ikastegian eta praktika ugari 

eskaini ahal zaie ikasleei, baliabide tekniko eta informatikoak erruz erabilita, bai 

eta pertsonalaren lana erraztu ere. 

• Europar unibertsitateekin sinaturiko komenioen kopuruari esker, hala eskatzen 

duten ikasle gehienak sartu ahal dira Sokrates/Erasmus programetara. 

• Ikastegiko pertsonalak jarrera ona erakusten du ingurugiroaren inguruko gaietan 

eta, honi esker, eskola aitzindari izan da ingurumen-neurriak ezartzerakoan, bai 

eta gizartean sortzen diren gizarte, ekonomi eta ingurumen-kalteekiko harreman 

zuzena duten jarduera burutuko duten profesionalak plazaratzerakoan. 

• Ikastegiaren inguruko hiri-gunea aproposa da ingurumen-jarduerak buru 

daitezen. 

• Ikastegiak parte-hartze handia izaten du Arabako campusean antolatzen diren 

ateak irekitzeko jardunaldietan, bai eta beste campusetan eginiko jardunaldietan 

ere. 

• Hezkuntza eta aholkularitzaa-zerbitzuak enpresei eskaini ahal izateko pertsonal 

kualifikatua dauka. 

• Hautazko irakasgaien eskaintza zabalak aukera eskaintzen du ikaslearen 

curriculum-ildoa lan-merkaturantz bideratzeko. 

• Hezkuntz ikastaro ez arautuak eskaintzen zaizkie ikasleei, PII eta AZPri. 

• Ezaguna da eskola bere ingurunean, bertan irakatsitako irakaskuntza arautuaz 

gain, ingurugiro-teknologia eta gestioari buruzko masterra eta zenbait 

ikastaroren ardura daraman ikastegia baita, ikasketok izen eta ospe ona dutelako 

enpresa eta ikasleen artean. 
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Mehatxuak 

• Epe laburrean lehia tinkoagoa egongo da inguruko unibertsitateek ikasleak hartu 

nahiko dituztelako (Deustuko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea, 

Errioxako Unibertsitatea, UHUN eta beste) 

• Barruko lehia ere gogortuko da campuseko bertako (ingurugiro-zientzien 

lizentziatua, …) eta beste campusetako (Bizkaiko campusa eta Gipuzkoako 

campusa) titulazioekin. 

• Epe ertain edo luzera lehia handituko da goi mailako hezkuntzaren europar 

eremua abiatzearekin. 

• Lehiakide berri indartzea (lanbide-heziketaren goi  mailako gradua). 

• Batxilergoko  ikasleek zailtasun handiko ikasketatzat dituzte gure titulazio 

hauek, titulaziook duten lan-aukeren ikusmira garbia ez dutelarik, nahiz karrera 

hauen lan-txertatzea handia den. 

• Enpresekiko hartu-eman urriak atzerapenik dakarke ikastegiaren eta enpresen 

arteko harremanetan, eskaintzen diren irakaskuntzan eta enpresetako praktika-

kopuruan kalterako eraginez.  

• Batxilergoko ikasleen gaitasun eta jarrerak nabari aldatu dira azken urteotan, 

bokazioaren motibaziorik duten ikaslerik ez dagoelarik. 

 

Aukerak 

• Lehiakortasunaren gehitzea aldeko faktore bilaka daiteke, ikastegi honek 

praktika-kantitate ugari eskaintzen baititu enpresetan eta maila altua baitarakusa, 

hezkuntzaren, azpiegituren, zerbitzuen eta beste arloetan. Hau guztiau matrikula-

prezio ez lar garestietan eta ikastegi pribatuenetatik aski beherago. 

• Lanbide-heziketaren goi mailako graduaren bidez sor daitezkeen lehiakide 

berriak agertuta, ikastegiak onura atera ahalko luke, bezeroak gutxitu ordez, 

balizko bezero potentzialak ugariago izan baitaitezke. 
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• Campuseko beste ikastegiekiko eta UPV/EHUaren beste campusetakoekiko 

barne lehiakidetza akuilua izan daiteke irakaskuntzaren kalitatearen mesederako. 

• RCGI delako sarearen barruan egonik, ikastegiak konpromezu sakonagoa izango 

ahal du, eskolako gestioaren zein irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren inguruko 

alderdi guztien etengabeko hobekuntza xede harturik. 

• EUSKALITekin zilarrezko Q-aren sarira 2006ko otsailean aurkezteko harturiko 

konpromezuak aukera handia dakarkio ikastegiari hobekuntzaren alde lan 

egiteko eta, beraz, ikastegiaren izena kanpoaldean ezagun dadin, alde guztietan 

erakusten duen kalitate-maila altuarengatik. 

• Topografiaren industri ingeniaritza teknikoaren titulazioaren bidez goi mailako 

hezkuntzako europar eremuaren araberako ikasketa-plan berria diseinatzeko 

proiektua hartzen du parte eskolak eta berori elementu bereizgarria da inguruko 

ikastegiei begiraturik, irakasleek, berean aldetik, laster gertatuko diren prozesu 

berriak gertutik eta benetako neurrian ezagutu eta jakin ahal izango dituztelarik. 

• Ikastegiaren ekogestiorako plana abian jarrita, jauzi kualitatiboa egin ahal izango 

da eskolako pertsonalaren eta ikasleen ingurumen-kontzientzia-maila goratzeko, 

bai eta zenbait ingurugiro-hobekuntza erdiesteko ere, eskolaren kalitate-gestioan 

eragin zuzena izango dutelakoan. 

• ECTS kredituak barneratuz ikasketa-planetan egiteko aurreikusten den aldaketak 

irakaskuntzaren era berrien garapena ekarriko du, teknologia berriak, taldekako 

lanak baliatuz, nazioarteko programak sustatuz eta beste. 

• Komunikazio-taldeak eginiko hobekuntz proposamenak abian jartzerakoan, 

hitzaldiak eta jardunaldiak burutu beharko dira enpresekin eta honek aukera 

eskaini ahal du eskolak enpresekiko harremanak zabaldu eta hobe ditzan eta, 

elkarretaratze hauek aprobetxatuz, proiektu berriak lortu, ikasleentzako praktika-

kopurua handitu, lan-merkaturako irakasgai interesgarriagoak eskaini eta abar. 

• Ikasketa-planen hautazkotasunak bide ematen du eskaintza berriro orientatzeko 

lan-merkatuak egiazki eskaturiko “espezialitateak” definituko badira. 
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• Urrutiko irakaskuntzarako aukera, Internet irakaskuntza erdipresentzialean edo 

informazioa bilatzeko, botu elektronikoa eta abar erabiltzea, orain artean urri 

erabili den arren, tresna baliagarria eta egokia izan daiteke eta hobetzeko aukera. 

• Eskolako ingurugiro-gestioa adibide, eredu eta erreferente izan daiteke 

UPV/EHUaren beste ikastegi edo EHAEko eskola eta ikastetxeei begira. 
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III. ILDO ESTRATEGIKOAK  

 

Vitori-Gasteizko Ingeniaritzaren Unibertsitate-Eskolak 5 ildo estrategiko zehaztu ditu 

2004-2008 eperako. 

Ildo estrategiko hauek batera datoz zuzen-zuzenean, alde batetik, ikastegiaren Xedea eta 

Ikuspenarekin eta aipatutako Xede hau garatzeko zehaztu beharreko estrategiekin eta, 

bestetik, eskolak, azpiegitura lortzeko, bere egin dituen hobekuntz ekintzen 

konpromezuekin. 

Beraz, 2004-2008 epeari begira jarritako ildo estrategikoak hauexek dira: 

1. Giza baliabideen hobekuntza: PII eta AZParen trebatzea. 

2. Akademi eskaintzaren hobekuntza: akademi etekina. 

3. Enpresa eta erakundeekiko harremanak bultzatzeko plana. 

4. Ikasleak erakarri eta leial mantentzeko politika. 

5. Garapen jasangarria ikastegian sustatzea. 

 

Honaino iritsita eta barruko eta kanpoko ingurunea, AMAI analisia, ikastegiaren Xedea 

eta Ikuspena, ikastegiak azpiegituraren truke gain hartu dituen hobekuntzarako ekintza-

konpromezuak eta egindako autobalioespenak aintzat harturik, datozen urteetan garatu 

beharko den hainbat helburu estrategiko definitu dira ildo estrategiko bakoitzean, bai eta 

ekimen-ildoak eta kasuan kasu egin beharreko ekintzak ere. 
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1. ildo estrategikoa:  

 

GIZA BALIABIDEEN HOBEKUNTZA: PII ETA AZPAREN TREBATZEA  

 

Helburu estrategikoak: 

• Giza baliabideak eta materialak bilatzea, kalitatezko irakaskuntzaren 

gauzatzea bermatuko bada. 

1. 

a. 

b. 

2. 

a. 

b. 

c. 

3. 

a. 

4. 

a. 

5. 

a. 

b. 

c. 

d. 

Informazio eta komunikazio-teknologien erabilera sustatu eta honen alde jokatu. 

Sail bakoitzari kanoi bana eta ordenagailu eramangarri bana hornitzeko aukera 

aztertuko da. 

Web guneak diseinatzeko ikastaroak eta bertaratzeko beharrik gabekoak egin 

daitezela bultzatuko da. 

Ikastegiaren baliabideak ahalik eta hobekien baliatu. 

Erabilitako baliabideak aztertuko dira. 

Azterketa honen emaitzen berri zabalduko da. 

Baliabideen gestio txarra zigortuko da. 

Irakasleek enpresetan eginiko egonaldiak sustatuko dira. 

Akordioak egingo dira enpresekin eta AES/SEArekin. 

Irakasleen unibertsitate nazional eta nazioartekoen arteko elkartrukeak sustatu. 

Unibertsitate nazional eta nazioartekoekin elkartrukeak egingo dira. 

Laboratorioetako teknikariak, administrazio-laguntzarako pertsonala, informatika eta 

ikusentzutekoak laguntzeko pertsonala eta ikasgeletan eta laboratorioetan behar den 

ekipamenduaren berritzeko akordioak eskatu UPV/EHUari. 

Pertsonal honen premiari buruzko azterketa. 

Pertsonal hau UPV/EHUari eskatzea. 

Erakundeetara bisitak egitea, ekonomi laguntzaren eskean. 

Ekipoak berritzeko akordioak egiteko aukera aztertzea. 
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• Ikastegiaren estamentu guztien arteko harremanak hobetzea, 

komunikazioaren eta informazioa sustatuz. 

1. Amankomunaren kontzientzia sendotu. 

a. Amankomunaren kontzientzia lortzera bideraturiko ekintza espezifikoak. 

b. Komunikazio-ekipoak, gestio-planaren barruan jarritako proposamenak eta posta 

elektronikoaren bidezko botuaren azterketa burutzea. 

• Pertsonalak eskolaren gestioan duen parte-hartzea hobetzea. 

1. 

a. 

b. 

c. 

2. 

a. 

1. 

a. 

1. 

2. 

1. 

a. 

b. 

c. 

Motibazioa eskaini pertsonalari eta eskola amankomuneko proiektu gisa aurkeztu eta 

bertan parte har dezan. 

Pertsonalaren parte hartzearen azterketa egin. 

Batzordeetan eta parte hartzen duen PIIaren ordutegian hobetzen ahalegindu. 

Eskolaren 50. urteurrena prestatuko duen batzordea eratu. 

Pertsonei praktika ezberdinetan (irakaskuntza, gestioa, administrazioa, laguntza, 

ikerkuntza…) eginiko lanaren aitortza egiteko prozesua hasi. 

Ikerkuntza, gestioa, irakaskuntza eta aitortuko dituen urteko sariak sortu. 

• Lan-inguru osasuntsu eta atsegina bultzatzea. 

Ohitura osasungarriak bultzatu. 

Ikastaroak antolatu eta irakatsi (ergonomia, energia elektrikoaren erabilera 

eraginkorra, tabakoaren problemak… aztertzeko ikastaroak). 

• Ikasketa-plan berrien iritsiera prestatzea. 

Titulazio ezberdinen inguruko berrikuntzak aldian-aldian jakinarazi eta komunikatu. 

Irakasleak irakaskuntza-ikaskuntza metodologia berrietara molda daitezela erraztu. 

• Ikerkuntz prozesua lagunduko duten giza baliabideak eta materialak 

bilatzea. 

Sailarteko ikerkuntza-taldeen sorrera sustatu. 

“Sailarteko” jardunaldi bat burutu eskolan. 

Sailarteko ikerkuntz ildoen sorrera bultzatu. 

Sailarteko ikerkuntz proiektuetarako eskariek eskolaren laguntza izango dute 

(sailen arteko bileren sustatzea). 

Plan Estrategikoa. Onartua. 04/02/13   18 



   

2. 

a. 

b. 

c. 

3. 

a. 

1. 

2. 

PIIak tesiak egin ditzala sustatu. 

Ikastegiko pertsonala egiten ari den tesien inguruko informazioaren bilketa. 

Doktoregaien ordutegia hobetzen ahalegindu. 

Ekonomi laguntza fotokopia, enkoadernazio eta abarretan. 

Irakasleek 2. zikloak egin ditzatela sustatzea. 

2. ziklorik burutzen ari diren irakasleen ordutegiak hobetu. 

• AZP eta PIIaren heziketa-plana sustatzea. 

Hezkuntz premien azterketa egin. 

Aldez aurretiko azterketa honek proposaturiko ikastaro edo/eta mintegiak, ahal den 

heinean, irakatsi. 
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 2. ildo estrategikoa:  

 

AKADEMI ESKAINTZAREN HOBEKUNTZA: AKADEMI ETEKINA 

 

Helburu estrategikoa: 

• Kalitatezko irakaskuntza, ikaslearengandik gertu eta gizarte-eskarietara 

moldaturik. 

1. 

a. 

b. 

2. 

a. 

b. 

3. 

a. 

b. 

c. 

4. 

a. 

5. 

a. 

Irakaskuntz kalitatearen balioespen-prozesuak sistematizatu eta sakondu. 

Irakaskuntz kalitatea hobetzeko kontrol-koadroaren adierazleak aztertu. 

PIIak irakaskuntz inguruneari buruz (ikasle-kopurua, ikasgelen egoera eta) 

leukakeen eritzia etengabe analisatu. 

Irakaskuntza-pertsonalaren heziketa hobetu, pedagogi berrikuntzarako bide emanik. 

Irakaskuntza-praktika egokiak sustatu eta zabaldu. 

Pedagogiako eta didaktikako heziketa eta IKTen erabilera bultzatu. 

Ikasleriarenganako hurbiltasuna areagotu, curriculum-tutoretzaren eta akademi laguntza 

pertsonalizatuaren bidez. 

Ikaslearen irakasle tutorearen irudia sortu. 

Web gunea biziagotu, sarean gaiak, bibliografia, tutoretzak, balioespen-metodoa, 

irakasgaien examinak eta abar argitaratuz. 

Irakaskuntza-batzorde baten sorrera aztertu, ikasleriaren bilakaerari jarraipena egin 

diezaion. 

Ikasketa-planak eskolatik atera behar diren ikasleen heziketa-premietara eta ekoizpen-

sektoreen eskarietara egokitu. 

Industri eta gizarte-gogobetatzearen inguruko informazioa bilatu, inkesta eta bisiten 

bidez, ikasle izandakoen eta KAP ari diren ikasleen inguruan, geroago, emaitzen 

analisi, sintesi eta zabalpena egin dadin, irakaskuntza-programazioaren elikagai 

izango delakoan. 

Irakasgaiak europar batasuneko hizkuntzetan irakats daitezela sustatu. 

Diren irakasgaien artean, europar batasuneko hizkuntzaren batean irakasteko 

aukerak analisatu. 
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b. 

1. 

2. 

3. 

1. 

1. 

PIIari ingelesa edo europar batasuneko beste hizkuntza ikasteko eskainitako 

ikastaroak antolatu, gerora irakasgairen bat hizkuntzotan irakats dadin. 

• Abanguardiako baliabide teknikoak erabili eta aplikatzeko aukera, 

kalitatezko irakaskuntza erraztuko dutelakoan. 

Laboratorioetako azpiegitura etengabe hobetu eta berritu, erakundeekiko eta 

UPV/EHUarekiko akordioen bidez. 

Ikusentzuteko bitartekoak erabiltzeko azpiegitura zabaldu ikastegiaren barruan, PCrako 

kanoiak irakasteko ikasgeletan areago eta arrazionalago erabil daitezen.  

Eremu eta ikusentzuteko baliabideen erabilera hobereneratu, erabil litezkeen bitarteko 

tekniko eta softwarearen berri web gunean jarri eta eguneratuz. 

• Ikasleriaren motibazio eta gogobetatzea hobetu. 

Ikasteko teknikak, talde-lana eta abarrari buruzko ikastaroak antolatu. 

• Irakatsi beharreko eduki teoriko eta praktikoen arteko programazio 

koherentea bultzatu, ikasketa-planarekin bat etorrita. 

Titulazio bakoitzaren irakasgaien edukiak koordinatu, titulazioaren arduradunaren irudia 

sortuz, programa koherentearen bermea eskainiko badu. 
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3. ildo estrategikoa:  

 

ENPRESA ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANAK BULTZATZEKO 

PLANA 

 

Helburu estrategikoak: 

• Eskola eta enpresen arteko gerturatzea sendotu. 

1. Enpresekiko ikerkuntz kontratuek dakartzaten onurak zabaldu irakasleen artean. 

2. Ikerkuntz eskaintza edo zerbitzuen katalogoa osatu. 

3. Enpresekiko harremanak sendotu. 

4. Enpresetan eginiko praktiken eskaintza ugaldu. 

5. Enpresetako ikasleen praktikei eginiko jarraipena hobetu. 

6. Enpleguari buruzko jardunaldia urtean behin egin. 

7. Enpresa-ikasgelak bultzatu. 

8. Enpresa-munduak eskaturiko ikastaroak bultzatu. 

9. Inguruko enpresen  premiak eta asetze-maila balioetsi, balioespen honen emaitzak 

irakasleriaren zein ikasleriaren heziketari aplikatuko bazaizkio. 

• Ikasleentzako nazioarteko harremanak bultzatu. 

1. Atzerriko unibertsitateekiko komenioei bulkada eman. 

a. Eskolaren aurkezpena ingelesean egin. 

b. Kredituen trukea ECTSra ekarri. 

c. Web gunea ingelesez egin. 

2. Ikasle bisitariaren tutorearen irudia sendotu. 

a. Irakasle tutoreen bilatu. 

3. Gure ikasleen atzerriko hizkuntzei buruzko jakite-maila hobetu. 

a. Erraztasunak eman irakasgairik europar batasuneko hizkuntzetan irakasteko. 
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• Ikastegiaren kanporako irudia hobetu, komunikazio-sistema integratu eta 

koherentearen bidez. 

1. Jasotzaileari begira moldaturiko promozio-mekanismoak garatu. 

a. Publizitate eta komunikazio-era originalak osatu. 

Plan Estrategikoa. Onartua. 04/02/13   23 



   

4. ildo estrategikoa:  

 

IKASLEAK ERAKARRI ETA LEIAL MANTENTZEKO POLITIKA. 

 

Helburu estrategikoak: 

• Ikasleen erakarpena  handitu eragin handiko eremuan eta bidea urratu 

eragin baxuagoko bestelako eremuetan. 

1. 

a. 

2. 

a. 

3. 

a. 

b. 

4. 

a. 

1. 

1. 

Ikastegiaren eta unibertsitatez besteko irakaskuntza-ikastetxeen arteko komunikazioari 

eutsi eta, ahal bada, gehitu. 

Ikastetxeetara informazio-gutunak igorri, komunikazioa bideratu eta hobetzeko eta 

hauen bisita bermatzeko. 

Irakaskuntza ertaineko ikasleen harrera-prozesua bultzatu, ikasleen harrerarako material 

espezifikoak etengabe eguneratuz. 

Aurkezpenean erabilitako materiala eta banatzeko den materiala urtero berrikusi. 

Ikasle nazional eta atzerritarren harrera sendotu, komenio nazional eta nazioarteko 

komenioen bidez (ERASMUS programa, ALFA eta beste). 

Urtero joan unibertsitateen nazioarteko bilerara. 

Irakasleen kontzientziazio-prozesua egin. 

Ikasle ohien eta beste eratako ikasleen erakarpenarekin hasi eta bultzatu. 

Ikasle ohiei inkestak egin, beren eskakizunak jakin eta ikasle ohiei bideraturiko 

ikastaroak sortu ahal izateko. 

• Ikasle ohien elkarteak sor daitezela bultzatu. 

Ikasle ohientzat eginiko buletin bat laboratzen hasi, unibertsitatea-enpresa harremanak, 

birziklatzeko ikastaroak, I+D+I eta era honetako gai espezifikoak aztertuz. 

• Ikasleriaren hezkuntza integrala bultzatu. 

Ikastegiaren gestioan eta kalitatean parte hartzeko jarduerak definitu, aukera askeko 

kreditu gisa baliokidetu ahal liratekeenak, eta ikasleei parte hartze honen aukeraren 

berri eman eta zabaldu. 
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2. Ikasleen parte hartzea bultzatu, hobekuntza-ekipo, talde eta batzordeetan esku har 

dezaten. 
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5. ildo estrategikoa:  

 

GARAPEN JASANGARRIA IKASTEGIAN SUSTATZEA 

 

Helburu estrategikoa: 

• Irakaskuntzarako, ikerkuntzarako eta gestiorako ingurumen-praktika 

egokiak sustatu eta ikastegiak garapen jasangarriarekin eta ingurugiroaren 

kontserbazioarekin harturiko konpromezua bermatuko duten ekintzak eta 

politika sendotu. 

1. Ikastegiaren ekogestiorako planean  zehazturiko ekintza espezifikoak garatu. 

2. Ingurugiro-heziketarako planak eta ingurumen-praktika egokiak ikastegian aplikatu eta 

kontzientzia sustatu nahi duten ekintzak bultzatu. 

a. Urtero heziketa-plan bat osatu. 

b. Gutxien dela, ingurumen-heziketarako ikastaroa urtean behin osatu, ikastegiko 

ikasle eta pertsonalari eskainia. 

3. Ikastegian garaturiko ingurumen-ekintzei jarraipena egin, ekoauditorien bidez. 

a. Ekoauditoria bat urtero egin. 

• Eskolaren ingurumen-ekintzak zabaldu, bai barrualde bai kanpoaldeari 

begira. 

1. Jarduerak egin, ikastegiak garapen jasangarrian duen esku hartzea zabaldu eta 

jakinarazteko. 

a. Gai honen inguruko jardunaldiak, erakusketak, hormirudiak eta abar antolatu. 
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IV. PLAN ESTRATEGIKOAREN LABURPENA 

 

Ondoren eta, laburpen-taula baten bidez, ildo estrategiko bakoitzerako honako alderdi 

hauek bildu dira: 

Helburuak  

 

 

 

 

 

Ekimen-ildoak 

Ekintzak 

Adierazleak 

Arduradunak 

Egite-data 
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GIZA BALIABIDEEN HOBEKUNTZA: PII ETA AZPAREN TREBATZEA 
Helburua  Ekimen-ildoa   Ekintza Adierazlea Arduraduna Data

Sail bakoitzari kanoi bana eta 
ordenagailu eramangarri bana 
hornitzeko aukera aztertuko da. 

Administratzailea  2006
Informazio eta komunikazio-
teknologien erabilera sustatu eta 
honen alde jokatu. 

Web guneak diseinatzeko 
ikastaroak eta bertaratzeko beharrik 
gabekoak egin daitezela bultzatuko 
da. 

Baliabide hauek erabilita 
burututako irakaskuntzaren %. 
Sail-atal edo irakasgaien web 
guneen kopurua. Irakaskuntz plangintzarako 

zuzendariordea 2007-2008 

Erabilitako baliabideak aztertuko 
dira. 

Irakaskuntz plangintzarako 
zuzendariordea 2005 

Azterketa honen emaitzen berri 
zabalduko da. 

Irakaskuntz plangintzarako 
zuzendariordea 2005 Ikastegiaren baliabideak ahalik eta 

hobekien baliatu. 
Baliabideen gestio txarra zigortuko 
da.  

Somaturiko ez betetzeen 
kopurua. 

Irakaskuntz plangintzarako 
zuzendariordea 

2005-2008 
(Urterokoa) 

Irakasleek enpresetan eginiko 
egonaldiak sustatuko dira. 

Akordioak egingo dira enpresekin 
eta AES/SEArekin. Sinaturiko akordioen kopurua 

Enpresarekiko 
harremanetarako 
zuzendariordetza 

2005-2008 
(Urterokoa) 

Irakasleen unibertsitate nazional eta 
nazioartekoen arteko elkartrukeak 
sustatu. 

Unibertsitate nazional eta 
nazioartekoekin elkartrukeak 
egingo dira. 

Eginiko elkartrukeen kopurua 
Nazioarteko 
harremanetarako 
zuzendariordetza 

2004-2008 
(Urterokoa) 

Pertsonal honen premiari buruzko 
azterketa. Zuzendaria-administratzailea 2004 

Pertsonal hau UPV/EHUari 
eskatzea. 

Pertsonal kontratatua. 
Zuzendaria-administratzailea 2004 

Erakundeetara bisitak egitea, 
ekonomi laguntzaren eskean. Zuzendaria 2004-2008 

(Urterokoa) 

Giza baliabideak eta 
materialak bilatzea, 
kalitatezko irakaskuntzaren 
gauzatzea bermatuko bada. 

Laboratorioetako teknikariak, 
administrazio-laguntzarako 
pertsonala, informatika eta 
ikusentzutekoak laguntzeko 
pertsonala eta ikasgeletan eta 
laboratorioetan behar den 
ekipamenduaren berritzeko akordioak 
eskatu UPV/EHUari. Ekipoak berritzeko akordioak 

egiteko aukera aztertzea. 

Sinaturiko akordioak. 
Zuzendaria 2004-2008 

(Urterokoa) 
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Helburua Ekimen-ildoa Ekintza Adierazlea Arduraduna Data

Amankomunaren kontzientzia 
lortzera bideraturiko ekintza 
espezifikoak. 

Ekintzen txostena. Administratzailea 2005-2008 
Ikastegiaren estamentu 
guztien arteko harremanak 
hobetzea, komunikazioaren 
eta informazioa sustatuz. 

Amankomunaren kontzientzia 
sendotu. 

Komunikazio-ekipoak, gestio-
planaren barruan jarritako 
proposamenak eta posta 
elektronikoaren bidezko botuaren 
azterketa burutzea. 

Ekintza bakoitzari 
komunikazio-ekipoak 
ezarritakoak. 

Irakaskuntz plangintzarako 
zuzendariordea 2004-2008 

Pertsonalaren parte hartzearen 
azterketa egin. 

Irakaskuntz plangintzarako 
zuzendariordea 2004 

Batzordeetan eta parte hartzen duen 
PIIaren ordutegian hobetzen 
ahalegindu. 

Sailek batzorde, lan-talde eta 
abarretan eginiko parte 
hartzearen % Irakaskuntz plangintzarako 

zuzendariordea 
2004-2008 
(Urterokoa) 

Motibazioa eskaini pertsonalari eta 
eskola amankomuneko proiektu gisa 
aurkeztu eta bertan parte har dezan. 

Eskolaren 50. urteurrena prestatuko 
duen batzordea eratu. 

Definitutako eta landutako 
proposamenen kopurua. Zuzendaria  2004-2008

Pertsonalak eskolaren 
gestioan duen parte-hartzea 
hobetzea. 

Pertsonei praktika ezberdinetan 
(irakaskuntza, gestioa, administrazioa, 
laguntza, ikerkuntza…) eginiko 
lanaren aitortza egiteko prozesua hasi. 

Ikerkuntza, gestioa, irakaskuntza 
eta aitortuko dituen urteko sariak 
sortu. 

Aitortzen kopurua. Akademi idazkaritza 2007 

Lan-inguru osasuntsu eta 
atsegina bultzatzea. Ohitura osasungarriak bultzatu. 

Ikastaroak antolatu eta irakatsi 
(ergonomia, energia elektrikoaren 
erabilera eraginkorra, tabakoaren 
problemak… aztertzeko 
ikastaroak). 

Antolaturiko ikastaro eta 
hitzaldien kopurua. 
Bertaratutakoen kopurua. 

Kalitatearen etengabeko 
hobekuntzarako 
zuzendariordetza  

2005-2008 
(Urterokoa) 
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Titulazio ezberdinen inguruko berrikuntzak 
aldian-aldian jakinarazi eta komunikatu. 

Komunikazioen 
kopurua. 

Akademi 
antolakuntzarako 
zuzendariordetza 

2004-2008 
(Urterokoa) 

Ikasketa-plan berrien iritsiera 
prestatzea. Ikasketa-plan berrien iritsiera prestatzea. 

Irakasleak irakaskuntza-ikaskuntza 
metodologia berrietara molda daitezela erraztu. 

Eginiko ikastaro eta 
hitzaldien kopurua 

Akademi 
antolakuntzarako 
zuzendariordetza 

2004-2008 
(Urterokoa) 

“Sailarteko” jardunaldi bat burutu eskolan.   Jardunaldiaren egitea Zuzendaria 2004-2008 
(Biurterokoa) 

Sailarteko ikerkuntz ildoen sorrera bultzatu. Sorturiko taldeen 
kopurua Zuzendaria  2005-2008Sailarteko ikerkuntza-taldeen sorrera 

sustatu 

Sailarteko ikerkuntz proiektuetarako eskariek 
eskolaren laguntza izango dute (sailen arteko 
bileren sustatzea). 

Sailarteko proiektuen 
kopurua. Zuzendaria  2005-2008

Ikastegiko pertsonala egiten ari den tesien 
inguruko informazioaren bilketa. Txostena. 

Irakaskuntz 
plangintzarako 
zuzendariordea 

2004 

Ikerkuntz prozesua lagunduko 
duten giza baliabideak eta 
materialak bilatzea. 

PIIak tesiak egin ditzala sustatu. 

Doktoregaien ordutegia hobetzen ahalegindu. 
Ordutegia aldatzeko edo 
egokitzeko eskarien 
kopurua. 

Irakaskuntz 
plangintzarako 
zuzendariordea 

2004-2005 
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PIIak tesiak egin ditzala sustatu. Ekonomi laguntza fotokopia, enkoadernazio eta 
abarretan. Laguntzen kopurua. Administratzailea 2004-2008 

Ikerkuntz prozesua lagunduko 
duten giza baliabideak eta 
materialak bilatzea. 

Irakasleek 2. zikloak egin ditzatela 
sustatzea. 

2. ziklorik burutzen ari diren irakasleen 
ordutegiak hobetu. 

Ordutegia aldatzeko edo 
egokitzeko eskarien 
kopurua. 

Irakaskuntz 
plangintzarako 
zuzendariordea 

2004-2008 

Hezkuntz premien azterketa egin. Txostena. 

Akademi 
antolakuntzarako 
Zuzendariordetza - 
administratzailea 

2004 

AZP eta PIIaren heziketa-
plana sustatzea. AZP eta PIIaren heziketa-plana sustatzea. 

Aldez aurretiko azterketa honek proposaturiko 
ikastaro edo/eta mintegiak, ahal den heinean, 
irakatsi. 

Hitzaldietan parte 
hartutakoen kopurua. 
Ikastaroen kopurua. 

Akademi 
antolakuntzarako 
Zuzendariordetza - 
administratzailea 

2004-2008 
(Urterokoa) 
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AKADEMI ESKAINTZAREN HOBEKUNTZA: AKADEMI ETEKINA 
Helburua    Ekimen-ildoa Ekintza Adierazlea Arduraduna Data

Irakaskuntz kalitatea hobetzeko kontrol-
koadroaren adierazleak aztertu. 

Adierazleen 
kontrolerako koadroa. 

Kalitatearen 
etengabeko 
hobekuntzarako 
zuzendariordetza  

2004-2008 
(Urterokoa) 

Irakaskuntz kalitatearen balioespen-
prozesuak sistematizatu eta sakondu. 

PIIak irakaskuntz inguruneari buruz (ikasle-
kopurua, ikasgelen egoera eta) leukakeen eritzia 
etengabe analisatu. 

Eritzi-inkesta. 

Kalitatearen 
etengabeko 
hobekuntzarako 
zuzendariordetza  

2004-2008 
(Biurterokoa) 

Irakaskuntza-praktika egokiak sustatu eta 
zabaldu. Irakasle guztien bilera 

Irakaskuntz 
plangintzarako 
zuzendariordea 

2004-2008 
(Biurterokoa) Irakaskuntza-pertsonalaren heziketa 

hobetu, pedagogi berrikuntzarako bide 
emanik. Pedagogiako eta didaktikako heziketa eta IKTen 

erabilera bultzatu. 

Ikastaroen eta 
bertaratutako irakasleen 
kopurua. 

Irakaskuntz 
plangintzarako 
zuzendariordea 

2005-2008  

Ikaslearen irakasle tutorearen irudia sortu. Tutore eta ikasleen 
kopurua. Zuzendaria  2005-2008

Web gunea biziagotu, sarean gaiak, bibliografia, 
tutoretzak, balioespen-metodoa, irakasgaien 
examinak eta abar argitaratuz. 

Kontsulten kopurua. 
Jaso eta eguneratutako 
informazioaren 
kopurua. 

Irakaskuntz 
plangintzarako 
zuzendariordea 

2004-2008 

Kalitatezko irakaskuntza, 
ikaslearengandik gertu eta 
gizarte-eskarietara 
moldaturik. 

Ikasleriarenganako hurbiltasuna areagotu, 
curriculum-tutoretzaren eta akademi 
laguntza pertsonalizatuaren bidez. 

Irakaskuntza-batzorde baten sorrera aztertu, 
ikasleriaren bilakaerari jarraipena egin diezaion. Txostena. 

Akademi 
antolakuntzarako 
zuzendariordetza 

2005 
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Ikasketa-planak eskolatik atera behar 
diren ikasleen heziketa-premietara eta 
ekoizpen-sektoreen eskarietara egokitu. 

Industri eta gizarte-gogobetatzearen inguruko 
informazioa bilatu, inkesta eta bisiten bidez, 
ikasle izandakoen eta KAP ari diren ikasleen 
inguruan, geroago, emaitzen analisi, sintesi eta 
zabalpena egin dadin, irakaskuntza-
programazioaren elikagai izango delakoan. 

Aliatu estrategikoen eta 
gizartearen 
gogobetatze-inkesta. 

Enpresarekiko 
harremanetarako 
zuzendariordetza. 

2006-2008 

Diren irakasgaien artean, europar batasuneko 
hizkuntzaren batean irakasteko aukerak 
analisatu. 

Txostena. 
Akademi 
antolakuntzarako 
zuzendariordetza 

2006 

Ikasketa-planak eskolatik atera 
behar diren ikasleen heziketa-
premietara eta ekoizpen-
sektoreen eskarietara egokitu. 

Irakasgaiak europar batasuneko 
hizkuntzetan irakats daitezela sustatu. 

PIIari ingelesa edo europar batasuneko beste 
hizkuntza ikasteko eskainitako ikastaroak 
antolatu, gerora irakasgairen bat hizkuntzotan 
irakats dadin. 

Ikastaroen eta 
bertaratutako irakasleen 
kopurua. 

Akademi 
antolakuntzarako 
zuzendariordetza 

2006-2008 

Laboratorioetako azpiegitura etengabe hobetu 
eta berritu, erakundeekiko eta UPV/EHUarekiko 
akordioen bidez. 

€/saila.  Administratzailea 2004-2008 
(Urterokoa) 

Abanguardiako baliabide 
teknikoak erabili eta 
aplikatzeko aukera, 
kalitatezko irakaskuntza 
erraztuko dutelakoan. 

Abanguardiako baliabide teknikoak 
erabili eta aplikatzeko aukera, kalitatezko 
irakaskuntza erraztuko dutelakoan. Ikusentzuteko bitartekoak erabiltzeko 

azpiegitura zabaldu ikastegiaren barruan, 
PCrako kanoiak irakasteko ikasgeletan areago 
eta arrazionalago erabil daitezen. 

Kanoi/ikasgelen % Administratzailea  2004-2008 
(Urterokoa) 
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Abanguardiako baliabide 
teknikoak erabili eta 
aplikatzeko aukera, kalitatezko 
irakaskuntza erraztuko 
dutelakoan. 

Abanguardiako baliabide teknikoak 
erabili eta aplikatzeko aukera, kalitatezko 
irakaskuntza erraztuko dutelakoan. 

Eremu eta ikusentzuteko baliabideen erabilera 
hobereneratu, erabil litezkeen bitarteko tekniko 
eta softwarearen berri web gunean jarri eta 
eguneratuz. 

Informazioaren 
berriztatzearen tasa. 

Irakaskuntz 
plangintzarako 
zuzendariordea 

2005-2008 
(Urterokoa) 

Ikasleriaren motibazio eta 
gogobetatzea hobetu. 

Ikasleriaren motibazio eta gogobetatzea 
hobetu. 

Ikasteko teknikak, talde-lana eta abarrari 
buruzko ikastaroak antolatu. 

Ikasleen eta 
bertaraturiko ikasleen 
kopurua. 

Kalitatearen 
etengabeko 
hobekuntzarako 
zuzendariordetza 

2004-2008 
(Urterokoa) 

Irakatsi beharreko eduki 
teoriko eta praktikoen arteko 
programazio koherentea 
bultzatu, ikasketa-planarekin 
bat etorrita. 

Irakatsi beharreko eduki teoriko eta 
praktikoen arteko programazio 
koherentea bultzatu, ikasketa-planarekin 
bat etorrita. 

Titulazio bakoitzaren irakasgaien edukiak 
koordinatu, titulazioaren arduradunaren irudia 
sortuz, programa koherentearen bermea 
eskainiko badu. 

Titulazioaren 
arduradunen kopurua. 

Akademi 
antolakuntzarako 
zuzendariordetza 

2007-2008 
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ENPRESA ETA ERAKUNDEEKIKO HARREMANAK BULTZATZEKO PLANA 

Helburua   Ekimen-ildoa Ekintza Adierazlea Arduraduna Data 

Enpresekiko ikerkuntz kontratuek dakartzaten 
onurak zabaldu irakasleen artean. 

Heziketa eta 
informazio-
ikastaroetara 
joandakoen kopurua. 

Enpresarekiko 
harremanetarako 
zuzendariordetza 

2005-2006 

Ikerkuntz eskaintza edo zerbitzuen katalogoa 
osatu. Katalogoa. 

Enpresarekiko 
harremanetarako 
zuzendariordetza 

2005-2007 

Enpresekiko harremanak sendotu. Bisiten kopurua. 
Enpresarekiko 
harremanetarako 
zuzendariordetza 

2005-2008 

Enpresetan eginiko praktiken eskaintza ugaldu. Praktika eskatu eta egin 
duten ikasleen ratioa. 

Enpresarekiko 
harremanetarako 
zuzendariordetza 

2006-2008 

Enpresetako ikasleen praktikei eginiko 
jarraipena hobetu. Tutoreen kopurua. 

Enpresarekiko 
harremanetarako 
zuzendariordetza 

2004-2008 

Enpleguari buruzko jardunaldia urtean behin 
egin. 

Parte hartzen duten 
enpresen kopurua 

Enpresarekiko 
harremanetarako 
zuzendariordetza 

2005-2008 

Enpresa-ikasgelak bultzatu. Ikasgelen kopurua. Zuzendaria 2004-2008 

Enpresa-munduak eskaturiko ikastaroak 
bultzatu. 

Eskainitako ikastaroen 
kopurua. 

Kalitatearen 
etengabeko 
hobekuntzarako 
zuzendariordetza  

2004-2008 

Eskola eta enpresen 
arteko gerturatzea 
sendotu. 

Eskola eta enpresen arteko 
gerturatzea sendotu. 

Inguruko enpresen  premiak eta asetze-maila 
balioetsi, balioespen honen emaitzak 
irakasleriaren zein ikasleriaren heziketari 
aplikatuko bazaizkio. 

Txostenaren egitea 
Enpresarekiko 
harremanetarako 
zuzendariordetza 

2005-2006 
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Eskolaren aurkezpena ingelesean egin. Dokumentuaren 
aurkezpena. 

Nazioarteko 
harremanetarako 
zuzendariordetza 

2005 

Kredituen trukea ECTSra ekarri. Dokumentuaren 
aurkezpena. 

Akademi 
antolakuntza 2006-2008 Atzerriko unibertsitateekiko komenioei 

bulkada eman. 

Web gunea ingelesez egin. Egungoa itzuli. 
Nazioarteko 
harremanetarako 
zuzendariordetza 

2007-2008 

Ikasle bisitariaren tutorearen irudia 
sendotu. Irakasle tutoreen bilatu. Tutoreen kopurua. 

Nazioarteko 
harremanetarako 
zuzendariordetza 

2006-2008 

Ikasleentzako nazioarteko 
harremanak bultzatu. 

Gure ikasleen atzerriko hizkuntzei 
buruzko jakite-maila hobetu. 

Erraztasunak eman irakasgairik europar 
batasuneko hizkuntzetan irakasteko. 

Eskainitako irakasgaien 
kopurua. 

Nazioarteko 
harremanetarako 
zuzendariordetza 

2006-2008 

Ikastegiaren kanporako irudia 
hobetu, komunikazio-sistema 
integratu eta koherentearen 
bidez. 

Jasotzaileari begira moldaturiko 
promozio-mekanismoak garatu. 

Publizitate eta komunikazio-era originalak 
osatu. Ekintzen txostena. Zuzendaria 2004-2008 
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Ikastegiaren eta unibertsitatez besteko 
irakaskuntza-ikastetxeen arteko 
komunikazioari eutsi eta, ahal bada, 
gehitu. 

Ikastetxeetara informazio-gutunak igorri, 
komunikazioa bideratu eta hobetzeko eta hauen 
bisita bermatzeko. 

Bisiten kopurua Zuzendaria 2004-2008 
(Urterokoa) 

Irakaskuntza ertaineko ikasleen harrera-
prozesua bultzatu, ikasleen harrerarako 
material espezifikoak etengabe 
eguneratuz. 

Aurkezpenean erabilitako materiala eta 
banatzeko den materiala urtero berrikusi. Inkesten emaitzak. Zuzendaria 2004-2008 

(Urterokoa) 

Ikasle nazional eta atzerritarren harrera 
sendotu, komenio nazional eta 
nazioarteko komenioen bidez 
(ERASMUS programa, ALFA eta beste). 

Urtero joan unibertsitateen nazioarteko bilerara. 
Irakasleen kontzientziazio-prozesua egin. 

Kanpora ikastera 
doazen ikasleen 
portzentaia 
Ikastegira ikastera 
datozen ikasleen 
portzentaia. 

Nazioarteko 
harremanetarako 
zuzendariordetza 

2004-2008 
(Urterokoa) 

Ikasleen erakarpena  handitu 
eragin handiko eremuan eta 
bidea urratu eragin baxuagoko 
bestelako eremuetan. 

Ikasle ohien eta beste eratako ikasleen 
erakarpenarekin hasi eta bultzatu. 

Ikasle ohiei inkestak egin, beren eskakizunak 
jakin eta ikasle ohiei bideraturiko ikastaroak 
sortu ahal izateko. 

Eginiko inkesten 
kopurua 
Eginiko ikastaroen 
kopurua. 

Kalitatearen 
etengabeko 
hobekuntzarako 
zuzendariordetza  

2006-2008 

Ikasle ohien elkarteak sor 
daitezela bultzatu. 

Ikasle ohien elkarteak sor daitezela 
bultzatu. 

Ikasle ohientzat eginiko buletin bat laboratzen 
hasi, unibertsitatea-enpresa harremanak, 
birziklatzeko ikastaroak, I+D+I eta era honetako 
gai espezifikoak aztertuz. 

Argitaratutako 
buletinak. 

Kalitatearen 
etengabeko 
hobekuntzarako 
zuzendariordetza  

2006-2008 
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Ikastegiaren gestioan eta kalitatean parte 
hartzeko jarduerak definitu, aukera askeko 
kreditu gisa baliokidetu ahal liratekeenak, eta 
ikasleei parte hartze honen aukeraren berri eman 
eta zabaldu. 

Informazio-
hitzaldietarako 
joandakoen kopurua. 
Jarduera hauetan parte 
hartutako ikasleen 
kopurua. 

Kalitatearen 
etengabeko 
hobekuntzarako 
zuzendariordetza  

2006 

Ikasleriaren hezkuntza 
integrala bultzatu. 

Ikasleriaren hezkuntza integrala 
bultzatu. 

Ikasleen parte hartzea bultzatu, hobekuntza-
ekipo, talde eta batzordeetan esku har dezaten. 

Parte hartutako 
ikasleen kopurua. 

Kalitatearen 
etengabeko 
hobekuntzarako 
zuzendariordetza  

2004-2008 
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GARAPEN JASANGARRIA IKASTEGIAN SUSTATZEA 

Helburua  Ekimen-ildoa  Ekintza Adierazlea Arduraduna Data

Ikastegiaren ekogestiorako planean  
zehazturiko ekintza espezifikoak garatu. 

Ikastegiaren ekogestiorako planean  zehazturiko 
ekintza espezifikoak garatu. 

Ekogestiorako planaren 
ekintzaren araberako 
aldagaiak. 

Ingurumen-
arduraduna 2004-2008 

Urtero heziketa-plan bat osatu. Dokumentua. Ingurumen-
arduraduna 2004-2008 

Ingurugiro-heziketarako planak eta 
ingurumen-praktika egokiak ikastegian 
aplikatu eta kontzientzia sustatu nahi 
duten ekintzak bultzatu. 

Gutxien dela, ingurumen-heziketarako ikastaroa 
urtean behin osatu, ikastegiko ikasle eta 
pertsonalari eskainia. 

Antolaturiko ikastaro 
eta hitzaldien kopurua. 
Joandakoen kopurua. 

Ingurumen-
arduraduna 2004-2008 

Irakaskuntzarako, 
ikerkuntzarako eta gestiorako 
ingurumen-praktika egokiak 
sustatu eta ikastegiak garapen 
jasangarriarekin eta 
ingurugiroaren 
kontserbazioarekin harturiko 
konpromezua bermatuko 
duten ekintzak eta politika 
sendotu. 

Ikastegian garaturiko ingurumen-ekintzei 
jarraipena egin, ekoauditorien bidez. Ekoauditoria bat urtero egin. Ekoauditorien kopurua 

eta emaitzen txostena. 
Ingurumen-
arduraduna 2005-2008 

Eskolaren ingurumen-ekintzak 
zabaldu, bai barrualde bai 
kanpoaldeari begira. 

Jarduerak egin, ikastegiak garapen 
jasangarrian duen esku hartzea zabaldu 
eta jakinarazteko. 

Gai honen inguruko jardunaldiak, erakusketak, 
hormirudiak eta abar antolatu. Jardueren kopurua Ingurumen-

arduraduna 2006-2008 
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