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Kontseiluburuaren
agurra

«Legeak ezartzen dizkion izaerarekin,
xedeekin eta eskumenekin bat etorriz,
Gizarte Kontseiluak garatu izan dituen
lan-ildoek Unibertsitatearen errealitatean
legearen espiritua eta testua
inplementatzea dute helburu».
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Kontseiluburuaren
agurra
«Gizarte Kon
tseilua gizarteak Uniber
tsitatean parte
har
tzeko duen erakundea da, eta gizartearen eta
Uniber
tsitatearen arteko harremanak susta
tzeko
elementua izan behar du». Horrela definitzen dute
Gizarte Kon
tseilua 4/2007 Lege Organikoak eta
15/2008 Foru Legeak. «Gizarte Kontseiluari dagokio
–jarraitzen du Foru Legeak, zioen azalpenean– Nafarroako Unibertsitate Publikoko jarduera ekonomikoak
eta zerbi
tzuen kalitatearen errendimendua ikuska
tzea, bai eta nafar gizarteak Unibertsitatearen finan
tzabidean lagun dezan sustatzea ere».
Legeak ezar
tzen diz
kion izaerarekin, xedeekin eta
eskumenekin bat etorriz, Gizarte Kontseiluak garatu
izan dituen lan-ildoek Unibertsitatearen errealitatean
legearen espiritua eta testua inplementatzea dute
helburu.
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Bestalde, Unibertsitateko zerbitzuen kalitatearen errendimendua gainbegiratzeari dagokionez, nabarmen
tzekoa da gizarte- eta enpresa-inguruneko dozenaka
profesionalek parte hartu dutela titulazioen kalitatea
egiaztatzeko eta hobetzeko prozesuetan. Eta berdin
ikastegietako kalitate-bermerako ba
tzorde bakoi
tzaren kasuan.
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Gizarte Kontseiluak gauzatzen dituen jarduera ekonomikoak ikuskatzeko eskumenek ardatz izaten dituzte,
funtsean, estrategia-plana gauzatzen jarraitzea, urteko
aurrekontua, urteko kontuak onestea, Barne Kontrolerako Unitatearekiko harremana, kontrol organoen
gomendioen jarraipena, eta Legeak ezartzen dituen
beste ikuskatze-jarduera garrantzitsu batzuk.

Nabarmen
tzekoa da, halaber, Gizarte Kon
tseiluak
ere proposamenak egin dituela 2018/2019 ikasturterako ezartzea espero den titulazio-eskaintzaren haz
kundeari dagokionez. Aipagarria da, era berean, Nafarroako Doktoretza Eskolarekin (NADOE) eduki dugun

lankidetza, gure enpresa-ehunean gero eta doktore
gehiago egotea ahalbidetzen baitu.
Gizartearekiko harremanei dagokienez, bereziki aipatu nahi ditut klubak sortzeko eman diren lehen
urratsak. Kluben helburua da, batetik, beren kideei
prestakuntza ematea eta profesionalki eta pertsonalki
aberastea, kideon arteko harremanen bidez, eta, bestetik, Unibertsitateari eta enpresa- eta gizarte-inguruneari elkarren ezaupidea ematea. Ekimen hori abian
jartzeko, CEO Kluba eratu zen, eta geroago Finantza
Kluba inauguratu zen, joan den urteko udazkenean.
Gizarte Kontseiluak Gizarte eta Enpresa Foroa sortu
zuen 2010eko ekainean, eta bertan bilerak antola
tzen dira aldian behin, Unibertsitatearen bizitzari eta
Nafarroaren garapenari buruzko gai garrantzitsuen
inguruan eztabaidatzeko eta formulak proposatzeko.
Askotan, foro horretan agertzen diren ideiak Gizarte
Kontseiluaren helburu bilakatzen dira, eta helburu
horiek ekimen, eta esan beharra dago emaitza onak
lortu dituzten ekimenak direla.
Gizartearekin erlazionatzeko eginkizun horrek etengabeko jarraipena eduki behar du, eta Gizarte Kon
tseilu honek hiru jarduera-lerro handi garatzea du
xede: enpresara hurbiltzea, ekintzailetza bultzatzea,
eta kulturaren, justiziaren eta aukera-berdintasunaren
aldeko gizarte-ekimenei laguntza ematea.
Eskerrak eman nahi dizkiet Gizarte Kontseiluko kideei,
lan oso ona egiten baitute, bai eta errektoretza-taldeari
ere, uneoro erakutsitako laguntzarengatik, eta, oro har,
eskerrik beroenak irakasleei eta administrazio eta zerbi
tzuetako langileei. Horrek guztiak errazagoa eta erakargarriagoa egiten du erakunde honen lana, gizarteak
Unibertsitatean parte har dezan bultzatzera bideratua.
Joaquín Ansa Erice
Gizarte Kontseiluko buru
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01 Kontseiluburuaren agurra
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Nafarroako Unibertsitate
Publikoko Gizarte
Kontseilua

Kontseiluak 19 mahaikide ditu. Horietatik
6 Unibertsitateko komunitatearen
ordezkari hauek dira: errektorea,
idazkari nagusia, kudeatzailea, eta hiru
talde hauen ordezkari bana: irakasleak,
ikasleak eta administrazio eta
zerbitzuetako langileak. Erakunde hauek
izendatzen dituzte gizartea ordezkatzen
duten 13 kideak: Parlamentuak (5),
Nafarroako Gobernuak (4),
sindikatuek (2) eta enpresaburuek (2).
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Aurkezpena
Gizarte Kontseiluaren bidez parte hartzen du gizarteak Unibertsitatean. Kontseilua Unibertsitatearen eta
gizartearen arteko lokarria da, eta eginkizun garran
tzi
tsuak ditu zenbait esparrutan: Uniber
tsitatearen
erakunde-garapena eta plangintza, kudeaketa ekonomikoa eta goi-mailako hezkuntza-zerbitzuaren errendimendua ikuskatzea, gizartearen lankidetza sustatzea
Unibertsitateko zentroen finantzaketan, eta prestakun
tza- eta ikerketa-jarduera behar sozialetara egokitzea.
Autonomia-erkidego bakoitzak, Unibertsitateei buruz
ko Lege Organikoaren esparruaren barnean, bere lege
erregula
tzaileak ezar
tzen ditu Gizarte Kon
tseiluak
arautzeko. Nafarroan 2008ko uztailaren 2ko 15/2008
Foru Legeak, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte Kontseiluari buruzkoak, arautzen du erakunde
hori. Lege horrek Gizarte Kontseilu honen izaera, helburuak, eskumenak, antolaketa, fun
tzionamendua
eta osaera ezar
tzen ditu. Halaber, Uniber
tsitatearen
gobernu-egituraren barnean dagoen uniber
tsitateerakunde gisa eratzen du, eta, aldi berean, antolatzeko
independentzia eta, bere eginkizunak betetzeko, Nafarroako Unibertsitate Publikoak dituen giza baliabideak
erabiltzeko gaitasuna ematen dio. Hori dela eta, Gizarte
Kontseiluak Unibertsitateko gainerako gobernu- eta
kudeaketa-erakundeekin batera betetzen ditu bere zereginak: errektoretza-taldearekin, Eskola eta Fakultateetako zuzendaritzekin, zerbitzuekin (ekonomikoak, juridikoak, irakaskuntza-arlokoak...) eta Barne Kontrolerako
Unitatearekin, besteak beste.

Nafarroako Unibertsitate Publikoa
2016 Gizarte Kontseiluaren Oroitidazkia

10

Gizarte Kontseilu honek berezitasun bat du Espainiako gainerako uniber
tsitateetakoekin alderatuta:
bere kideek aukeratzen dute kontseiluburua, eta ez
du autonomia-erkidegoko gobernuak izenda
tzen.
Mahaikideek beren egitekoa betetzen dute Uniber
tsitatearen interes orokorrak xede dituztela, eta ez
daukate aginduzko mandaturik.

Kontseiluak 19 mahaikide ditu. Horietatik 6 Uniber
tsitateko komunitatearen ordezkari hauek dira: errek
torea, idazkari nagusia, kudeatzailea, eta hiru talde
hauen ordezkari bana: irakasleak, ikasleak eta administrazio eta zerbitzuetako langileak. Erakunde hauek
izenda
tzen dituzte gizartea ordez
ka
tzen duten 13
kideak: Parlamentuak (5), Nafarroako Gobernuak (4),
sindikatuek (2) eta enpresaburuek (2).
Gizarte Kon
tseiluak bere Arautegian ezar
tzen ditu
bere fun
tzionamendu- eta antolamendu-arauak.
Arautegiak ezartzen du Kontseiluaren lana bere ba
tzordeen artean antolatuko dela, hausnartzeko, jakinarazteko eta proposatzeko organoak baitira, hiru arlo
hauetan lan egiten dutenak: ekonomia eta finantzak,
irakaskuntza, eta Unibertsitatearen eta gizartearen arteko harremanak. Osoko Bilkuraren eskumen batzuk
hartzeko ahalmena duen batzorde Iraunkor bat ere
badago.
Nafarroako Uniber
tsitate Publikoko Gizarte Kon
tseiluak zeregin garrantzitsua ematen die bere ba
tzordeei. Alde batetik, batzorde haietako bakoitzak
autonomiaz eta beste batzordeekin lankidetzan zehazten ditu bere lan-ildoak: ildo horien bidez bere
interes-esparruetan dauden Gizarte Kon
tseiluen
eskumenak sustatzeko egokienak diren programak
diseinatu nahi ditu batzorde bakoitzak. Beste alde
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Eskumenak

Eskumenak
15/2008 Foru Legeak, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte Kontseiluari buruzkoak, ezarritakoak dira.
Gizarte Kon
tseiluaren eskumen nagusiak aipa
tzen
dira jarraian laburki.

Jarduera ekonomikoak ikuskatzeko eskumenak

Bere Foru Legeak ezar
tzen duenez, Gizarte Kon
tseiluak Nafarroako erakundeen eta gizartearen eta
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren arteko lokarria
izan behar du. Hori dela eta, askotariko harremanak
garatzen ditu erakundeekin (Nafarroako Gobernua
eta Parlamentua, Kontu Ganbera...), enpresa elkarteekin eta kultura- eta gizarte-erakundeekin, eta Uniber
tsitatearekin eskuzabaltasunez lankidetzan diharduten esparru desberdinetako profesional ugarirekin
ere bai.
Enpresen eta profesionalen munduarekin dituen
harremanei dagokienez, Kon
tseiluak Uniber
tsitateGizarte Fundazioaren laguntza dauka. Fundazio horrekin lankide
tza estua dauka, Gizarte Kon
tseiluak
bere Patronatuko kide batzuk izendatzen baititu eta
kontseiluburua edo errektorea Fundazioaren lehendakari izaten baitira bi urtez behin.

• Uniber
tsitatearen urteko aurrekontua eta urteko
kontuak onestea.
• Unibertsitatearen urte batzuetarako programazioa
onestea.
• Proposamenak egitea, Nafarroako Uniber
tsitate
Publikoak eta Nafarroako Gobernuak bien artean
izenpe
tzeko modukoak diren finan
tza
tzeko hi
tzarmenak edo kontratu-programak hobetzeko.
• Unibertsitatearen mendeko erakundeen urteko aurrekontua baimentzea eta urteko kontuak onestea.
• Irakasle eta ikertzaileentzat ordainketa-kontzeptuak
bakarka esleitzeko erabakia hartzea, orokorki ezar
tzen direnen osagarri.
• Ikasketa berekien eta titulu ofizialak lortzera bideratuta ez dauden ikasketen prezioak eta salbuespenak, eta irakaskuntzaz kanpoko zerbitzuak emateagatik ordaindu beharreko prezio publikoak jartzea.

Gizarte Kontseiluaren eskumenak

• Bekak, laguntzak, salbuespenak eta ikasteko kredituak zehazteko irizpideak ezartzea.

Gizarte Kon
tseiluaren eskumenak Uniber
tsitateei
buruzko Lege Organikoak eta 2008ko uztailaren 2ko

• Nafarroako Gobernuari Unibertsitatearen edozein
zorpetze-eragiketa proposatzea.
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batetik, Osoko Bilkurak onesten dituen erabakiek ba
tzorde baten txostena edukitzen dute aldez aurretik,
eta horrela gaien azterketa xeheagoa batzordeetan
egiten da.

• Nafarroako Unibertsitate Publikoaren jarduera ekonomikoak ikuskatzea eta hobetzeko ildoak proposa
tzea.

Eskumenak

• Nafarroako Unibertsitate Publikoari baimena ematea ondasun higiezinak erosteko, eta erakundearen
ondarezko ondasun higiezinak eta ohiz kanpoko
balioa duten ondasun higiezinak besterentzeko
edo erabiltzeko.

Zerbitzuen kalitatea eta errendimendua
ikuskatzeko eskumenak
• Nafarroako Unibertsitate Publikoaren errendimendua eta kalitatea ikuskatzea, alor guztietan, eta
hobetzeko ildoak proposatzea.

Nafarroako Unibertsitate Publikoa
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• Nafarroako Uniber
tsitate Publikoaren Kalitate
Planaren prestakuntzan parte hartzea, eta proposamenak egitea bere zerbitzuen kalitatea eta eraginkortasuna hobetzeko.
• Unibertsitatean irakaskuntzan eta ikerketan egiten
den lanaren kanpo- eta barne-ebaluazioen emai
tzak ezagutzea, eta hobetzeko neurriak proposa
tzea.

Plangintza eta erakunde-garapeneko
eskumenak
• Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Plan Estrategikoaren prestaketan parte hartzea eta Gobernu
Kontseiluarekin adostea.
• Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektorearekin kudeatzailearen izendapena adostea.
• Txostenak egitea beste ikasketa ba
tzuk jar
tzeari buruz, ikasketa horiek ingurune sozialeko
irakaskuntza beharrei erantzuten dieten titulu ofizialak lortzeko badira.
• Nafarroako Unibertsitate Publikoan ikasleen aurrerapena eta iraupena arautzen dituzten arauak
onestea.
• Eskolak eta fakultateak sortu, aldatu edo kentzeko,
edo irakaskuntza ofizialak jarri edo kentzeko proposamenei buruzko txostenak egitea.
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Eskumenak

Eskumenak

• Unibertsitateak edozein pertsona juridiko mota
era
tzeko, alda
tzeko eta iraungi
tzeko erabakia
onestea, eta Unibertsitateak beste erakunde ba
tzuetan izango duen parte-hartzea onestea.

Gizartearekin harremanak sustatzeko
eskumenak
• Urteko jardun-plana onestea, Uniber
tsitatearen
eta bere inguru kultural, profesional, ekonomiko
eta sozialaren arteko harremanak sustatzea, eta gizarteari ezagutaraztea Nafarroako Parlamentuaren
bidez.
• Eragile ekonomikoek eta sozialek Nafarroako
Unibertsitate Publikoaren irakaskuntzaren eta ikerketaren finantzaketan parte har dezaten sustatzea.
• Uniber
tsitateko tituludunen lan-egoerari eta
irakaskuntza berrien eskaerari buruzko azterketak
egin daitezen sustatzea.
• Hitzarmenak sustatzea Nafarroako Unibertsitate
Publikoaren eta erakunde publiko eta pribatu
ba
tzuen artean, lanean ari
tzen badira ikasleen
prestakuntza osatzen eta Unibertsitateko tituludunen laneratzea errazten, enpresetan edo beste
erakunde sozial batzuetan praktika profesionalak
eginez.

• Nafarroako Uniber
tsitate Publikoaren irakaskun
tza, ikerketa eta zabalkundea bizkortzea, batez ere
arlo produktiboekiko loturei dagokienez, lagun
tza emanez Nafarroako Unibertsitate Publikoaren,
enpresen eta sare sozialaren artean partekatutako
ikerketa- eta garapen-proiektuei, bai eta Uniber
tsitateko ikerketen emaitzak bestetaratu eta zabal
tzeko politikei ere, gizartearen behar eta eskariei
erantzunez.
• Sektore profesional, sozial eta ekonomikoen
partaidetza sustatzea, titulu ofizialak lortzera bideratutako ikasketak gizartearen behar eta eskarietara egokitzeko helburuarekin.
• Nafarroako Uniber
tsitate Publikoko irakaskun
tzaren arduradunekin batera, prestakun
tza jarraiturako eskaintza sustatzea lanean diharduten
profesionalen
tzat, beren beharretara egokituko
dena.
• Uniber
tsitateko politikaren alderdi nabarmenei
buruzko gogoeta eta eztabaida sustatzea, Uniber
tsitateko komunitatearen eta inguru sozialaren
parte-hartzearekin.
• Nafarroako Uniber
tsitate Publikoaren eta bere
ikasle ohien arteko harremanak sustatzea, loturek iraun dezaten, eta Unibertsitatearen aldeko
mezenasgo-ekintzak bultzatzea.
• Gizabanakoentzat eta erakundeentzat laguntzak,
sariak, goresmen-sariak eta aitorpenak proposa
tzea.
• Nafarroaren kultura- eta gizarte-aurrerapenaren
alde aritzea.
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• Txostenak egitea erakunde edo ikerketa-zentro
publiko edo pribatuak edo titulartasun publiko
edo pribatuko irakaskun
tza-zentroak Uniber
tsitateari atxikimendua edo atxikipena kentzeko
proposamenei buruzko txostenak egitea.

Egitura
organikoa
eta osaera

Kontseiluaren Osoko Bilkurari dagokio
Gizarte Kontseiluaren eskumenekoak
diren gaiei buruzko erabakiak hartzea,
egoki jotzen duena erabakitzea
Kontseiluaren antolaketari eta
barne-eraentzari buruz, Arautegia
aldatzeko proposamenak egitea eta
Nafarroako Gobernuari bidaltzea, horiek
onets ditzan, eta Kontseiluaren urteko
aurrekontuaren proiektua onestea,
Unibertsitatearen aurrekontuan sartzeko

03

Egitura
Kontseiluburua
Osoko Bilkurak gehiengoz hautatzen du Gizarte Kon
tseiluko burua gizarte-interesen ordez
kariak diren
kon
tseilukideen artean, eta Nafarroako Gobernuak
izendatzen du. Agintaldia lau urtekoa da, eta bata
bestearen segidako beste agintaldi bat baizik ezin du
egin. Gizarte Kontseiluaren ordezkaritza gorena du,
eta berari dagokio Kontseiluaren bileren deialdia egitea eta haien buru izatea, erabakiak betearaztea eta
ordenamendu juridikoa errespetatzea, eta Arautegiak
esleitzen dizkion beste eginkizun batzuk.

Kontseiluburuordeak

Nafarroako Unibertsitate Publikoa
2016 Gizarte Kontseiluaren Oroitidazkia

16

bakiak hartzea, egoki jotzen duena erabakitzea Kon
tseiluaren antolaketari eta barne-eraen
tzari buruz,
Arautegia aldatzeko proposamenak egitea eta Nafarroako Gobernuari bidaltzea, horiek onets ditzan, eta
Kontseiluaren urteko aurrekontuaren proiektua onestea, Unibertsitatearen aurrekontuan sartzeko.

Batzorde Iraunkorra
Batzorde Iraunkorrak Osoko Bilkuraren eginkizunak
ditu saio baten eta hurrengoaren arteko aldian, antolamenduari eta funtzionamenduari buruzko Arautegiak ezarritako arauen arabera.

Gizarte Kon
tseiluko buruak bat edo bi kon
tseiluburuorde izendatzeko ahalmena du, lehentasun hurrenkeran, gizarte-interesen ordez
kari diren
kon
tseilukideen artean. Kon
tseiluburuordeak kon
tseiluburua ordeztuko du hura hiltzen bada, postua
hutsik badago, ez badago edo bere postuari uko egiten badio.

· Irakaskuntza Batzordea

Idazkaria

Ba
tzordeen eginkizuna da eslei
tzen zaiz
kien gaiak
azter
tzea, eztabaida
tzea eta Osoko Bilkurari horiei
buruzko erabakiak har ditzala proposatzea, eta, Osoko
Bilkurak bere esku uzten badu, erabakiak hartzea.

Kontseiluburuak izendatzen du idazkaria. Gerta daiteke kontseilukide ez den norbait izendatzea. Idazkariak
kontseiluburuari laguntzen dio Kontseiluari dagoz
kion gaietan, eta erakunde kolegiatuetako idazkari
tzarenak diren eginkizunak ditu.

Osoko Bilkura
Kontseiluaren Osoko Bilkurari dagokio Gizarte Kon
tseiluaren eskumenekoak diren gaiei buruzko era-

Batzordeak
· Ekonomia eta Finantza Batzordea
· Gizartearekiko Harremanetarako Batzordea

Irakaskuntza Batzordea Unibertsitatearen zientzia- eta
irakaskuntza-jarduerari buruzko gaiez arduratzen da.
Ekonomia eta Finan
tza Ba
tzordea ekonomiari eta
Unibertsitatearen finantzabideei buruzko gaiez ardura
tzen da.
Gizartearekiko Harremanetarako Batzordeari ingurune sozialarekin Kon
tseiluak dauz
kan harremanei
buruzko gaiak dagozkio.

03 Egitura organikoa eta osaera
Gizarte Kontseiluaren osaera

Gizarte Kontseiluaren osaera
Unibertsitateko komunitatearen
ordezkariak

Joaquín Ansa Erice, 2016ko Irakasleen ordezkaria
maiatzaren 12az geroztik
Ignacio García Lautre,
2015eko ekainaren 24az
Román Felones Morrás,
geroztik
2016ko maiatzaren 11ra
arte
Ana Burusco Juandeaburre,
2016ko apirilaren 18ra arte

Kontseiluburuordeak
Alberto Alfaro Jiménez

Helmut Döllerer

Berezko kideak

Administrazio eta zerbitzuetako
langileen ordezkaria
Carlos Sola Pabolleta,
2016ko maiatzaren 20az
geroztik
José Miguel Bobadilla
Rodríguez, 2016ko
apirilaren 18ra arte

Alfonso Carlosena García, Ikasleen ordezkaria
errektorea .
Nestor López de Munain
Inés Olaizola Nogales,
idazkari nagusia .
Joaquín Romero Roldán,
kudeatzailea.

Ochoaerrarte, 2016ko
maiatzaren 20az geroztik

Nafarroaren interes sozialen
ordezkariak
Nafarroako Parlamentuak
izendatuak

Nafarroako Enpresaburuen Elkarteak
izendatuak
Alberto Alfaro
Jiménez

Verónica Ferreira Pinto
Helmut Döllerer
María Kutz Peironcely

Hezkuntza Departamentuaren
buruaren proposamenez izendatuak

Camino Paredes Giraldo

Joaquín Ansa Erice,
2016ko apirilaren 6az
geroztik

Félix Taberna Monzón

José María Zabala
Martínez, 2016ko
apirilaren 6az geroztik

Ubaldo González Delgado,
2016ko apirilaren 6az
geroztik

Sindikatuek izendatutakoak
Román Felones Morrás,
2016ko apirilaren 6az
geroztik
María José Anaut Couso,
2016ko apirilaren 5era arte
Pilar García Pérez, 2016ko
urtarrilaren 21az geroztik
Ana Isabel López Goñi,
2016ko urtarrilaren 20ra
arte

Sixto Jiménez
Muniáin, 2016ko
apirilaren 6az geroztik
Ana Ollo Hualde,
2016ko apirilaren 6az
geroztik
José María Aracama
Yoldi, 2016ko
apirilaren 5era arte
Ramón Bultó Llevat,
2016ko apirilaren
5era arte
Román Felones
Morrás, 2016ko
apirilaren 5era arte
José María Zarranz
Herrera, 2016ko
apirilaren 5era arte
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Kontseiluburua

Osoko Bilkuraren osaera
2016ko abenduaren 31n
Batzordeen osaera 2016ko
abenduaren 31n
Batzorde Iraunkorra
Batzordeburua
Joaquín Ansa Erice
Batzordekideak
Alfonso Carlosena García
Joaquín Romero Roldán
Carlos Sola Pabolleta jauna
Helmut Döllerer
Alberto Alfaro Jiménez
José María Zabala Martínez
Sixto Jiménez Muniáin

Irakaskuntza Batzordea
Batzordeburua
Sixto Jiménez Muniáin
Batzordekideak
Inés Olaizola Nogales
Joaquín Romero Roldán
Ignacio García Lautre
Alberto Alfaro Jiménez
Verónica Ferreira Pinto
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Ekonomia eta Finantza Batzordea
Batzordeburua
Helmut Döllerer
Batzordekideak
Inés Olaizola Nogales
Joaquín Romero Roldán
Carlos Sola Pabolleta jauna
María Kutz Peironcely
Pilar García Pérez

Gizartearekiko Harremanetarako Batzordea
Batzordeburua
José María Zabala Martínez
Batzordekideak
Joaquín Romero Roldán
Ignacio García Lautre
Camino Paredes Giraldo
Ubaldo González Delgado
Ana Ollo Hualde

03 Egitura organikoa eta osaera
Unibertsitate-gizartea

Unibertsitate-gizartea
Parte-hartzea Unibertsitatearen
erakundeetan 2016ko abenduaren 31n

Unibertsitate-Gizarte Fundazioaren Patronatuko
Batzarkide izateko Gizarte Kontseiluak izendatuak

Joaquín Ansa Erice

Ángel Ustárroz Larriba

• Unibertsitate-Gizarte Fundazioaren Patronatu Ba
tzordeko buruordea.

Miguel Iriberri Vega

• Campus Iberus Par
tzuergoaren Kon
tseilu Arauemaileko kidea.

Yolanda Plaza Herrero

• Uniber
tsitateko kideei ikasketa ofizialak egiteko
Laguntzak Emateko Batzordeko burua.
• Gizarte Kon
tseiluko ordez
karia Gobernu Kon
tseiluan.
Alberto Alfaro Jiménez
• Gizarte Kon
tseiluko ordez
karia Gobernu Kon
tseiluan.
• Gizarte Kontseiluko ordezkaria Unibertsitatearen
Iraupen Batzordean.
• Gizarte Kontseiluko ordezkaria Unibertsitatearen
Spin-off Batzordean.

Ion Esandi Mateo

Gizarte Kontseiluak Fakultateetako eta Eskoletako
Kalitatea Bermatzeko Batzordeetako kide izendatu
dituen Unibertsitateko profesionalak
José Antonio Arrieta Garnica, Zientzia Juridikoen
Fakultatea.
José Juste Pallarés, Telekomunikazio eta Industria
Ingeniarien G.M.E.T.
Ignacio Aramendía Remírez, Nekazaritza Ingeniarien
G.M.E.T.
María Isabel Rodrigo Rincón, Osasun Zientzien
Fakultatea.
Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán, Ekonomia eta
Enpresa Zientzien Fakultatea.
Tomás Rodríguez Garraza, Giza eta Gizarte Zientzien
Fakultateko idazkaria.
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Zeremonian egon ziren Gizarte Kontseiluko kideak.
Ezkerretik eskuinera: Carlos Sola, Helmut Döllerer, Pilar García,
Verónica Ferreira, Ana Ollo, Alfonso Carlosena, Joaquín Ansa
(kontseiluburua), Inés Olaizola, José María Zabalza, Ubaldo
González, Román Felones eta Santiago Iraburu (idazkaria).

Nafarroako Unibertsitate Publikoa
2016 Gizarte Kontseiluaren Oroitidazkia

• Unibertsitatearen Kalitaterako Batzordeko kidea.

Ignacio Ugalde Barbería

Gizarte eta
Enpresa Foroa

Foro hori parte-hartzea sustatzeko
eta Kontseiluari gizarte-aholkularitza
emateko ingurune bat da, Unibertsitateak
gizartean parte har dezan laguntzeko
tresna bat. Foroaren partaideak
dira Gizarte Kontseiluaren
errektoretza-taldearen eta UnibertsitateGizarte Fundazioaren ordezkariak,
eta Unibertsitatearen inguruko
profesional nabarmen batzuk.

04

Helburuak
Helburuak
Gizartearekiko Harremanetarako Batzordeak proposatuta, Gizarte eta Enpresa Foroa sortu zuen Gizarte
Kontseiluak 2010eko ekainean. Foro hori partaidetza
sustatzeko eta Kontseiluari gizarte-aholkularitza emateko ingurune bat da, Unibertsitateak gizartean parte
har dezan laguntzeko tresna bat. Foroaren partaideak
dira Gizarte Kontseiluaren, errektoretza-taldearen eta
Unibertsitate-Gizarte Fundazioaren ordezkariak, eta
Uniber
tsitatearen inguruko profesional nabarmen
batzuk.
Ordutik, bilerak egin izan dira Nafarroako Uniber
tsitate Publikoaren hez
kun
tza-eredua gizartearen
beharretara hurbiltzeko moduari buruzko eztabaidak
eta proposamenak egiteko, tituludunen gaitasunak
hobetuko dituzten prestakun
tza moduak sar
tzeko,
eta doktoreen enplegua enpresaren munduan handiagoa izan dadin sustatzeko.
Foro horren funtzionamenduaren dinamika hau da:
gogoetarako dauzkan gaiak bi saiotan lantzen ditu.
Lehen saioan gaia ezagutzen duten Unibertsitateko
edo Unibertsitatetik kanpoko adituek gure Uniber
tsitatean gai hori nola dagoen azaltzen dute, ideiak
ematen dituzte eta beste zenbait unibertsitatetako
esperientziak ezagutarazten dituzte.
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Orduan gogoeta-aldi bat irekitzen da, hainbat hilabetez, eta denbora horretan Foroko kideak Gizarte Kon
tseiluarekin elkarreraginean ibiltzen dira mezu elektronikoak edo dokumentuak bidaliz, gomendio eta
gogoetekin. Batzuetan labur-labur adierazitako ideiak
dira; beste batzuetan, garatuagoak izaten dira.
Gomendio horiek dira bigarren saioaren lehengaiak,
bigarren saioan ondorioak ateratzen direlako. Gizar-

te Kontseiluko idazkariak eztabaidarako eskema bat
prestatzen du, jasotako idazkiak aintzat hartuta, eta
eskema horrek bigarren saioaren elkarrizketa gida
tzen du.
Orduan sor
tzen diren gomendioak Gizarte Kon
tseiluko dagozkien batzordeetara zuzentzen dira, betearaz daitezen, Unibertsitatearen inguru ekonomiko
edo politikoak bultzatuta, edukiaren arabera.

04 Gizarte eta Enpresa Foroa
Helburuak • Osaera

Osaera
Osaera 2016ko
abenduaren 31n

Enpresen eta erakundeen ordezkariak:

Gizarte Kontseilua:

• Pablo Ayesa Pascual, CENER.

• Joaquín Ansa Erice

• José Javier Armendáriz de Quel, Clave Mayor.

• Helmut Döllerer

• Ricardo Goñi Leránoz, Rural Kutxa.

• Sixto Jiménez Muniáin

• Juan Goñi Iturralde, Laboratorios Cinfa.

• José María Zabala Martínez

• Juan Miguel Floristán Floristán, Vega Mayor.

• Alberto Alfaro Jiménez

• Eduardo Elizalde Ábrego, Laboral Kutxa.

• Santiago Iraburu Allegue

• José Juste Pallarés, BSH.

• Rufino Hernández Minguillón, AH Asociados.

• José Javier Lacunza Arraiza, Baluarte Fundazioa.
Gonbidatuak:

• Rafael Hernández Aguado, Gamesa.

• Ildefonso Grande Esteban

• Roberto Elizalde Montoya, ATANA.

• Leo Virgós Sotés

• Pachi Tornaria Iguelz, Proyectos Tecnológicos de
Navarra.

• Andrés Herrera-Feligreras

• Víctor Torres Ruiz, AUDENASA.
• Alfonso Carlosena García
• Ramón Gonzalo García
• Eloísa Ramírez Vaquero
• Manuel Rapún Gárate
Unibertsitate-Gizarte Fundazioa:
• Iosune Pascual Azcárate

• María Victoria Vidaurre Garcés, AMEDNA.
• Águeda Tortajada Fernández, NAFARCO.
• Enrique Abad Martínez, Intermon Oxfam.
• Héctor Barbarín Requetibate, CNTA.
• Rafael Loscos Sanz, Axium Soluciones.
• Javier Osés Navaz, ACR.
• María José Ballarín Domeque, Grupo Obras
Especiales.
• Miguel Ángel Carrero Espinosa, Jofemar S.A.
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Errektoretza-taldea:

NUPeko
klub
profesionalak

NUPeko Gizarte Kontseiluaren klub
profesionalak Gizarte Kontseiluak
sustatzen eta antolatzen dituen ekimenak
dira, eta lankidetzan aritzen dira
Unibertsitateko irakasleekin eta beren
beharretara egokitutako prestakuntza
eskuratu nahi dutela adierazten duten
inguruko enpresetako eta erakundeetako
profesionalekin. Haiei esker, aukera dute
beren arlo profesionalean egiten
diren nazioarteko azken
irakaskuntza-ekarpenen berri izateko,
eta, aldi berean, esperientziak
trukatzeko ere bai.

05

NUPeko klub profesionalak
NUPeko Gizarte Kon
tseiluaren klub profesionalak
Gizarte Kon
tseiluak susta
tzen eta antola
tzen dituen ekimenak dira, eta lankide
tzan ari
tzen dira
Uniber
tsitateko irakasleekin eta beren beharretara egokitutako prestakun
tza eskuratu nahi dutela
adierazten duten inguruko enpresetako eta erakundeetako profesionalekin. Haiei esker, aukera dute
beren arlo profesionalean egiten diren nazioarteko
azken irakaskuntza-ekarpenen berri izateko, eta, aldi
berean, esperientziak trukatzeko ere bai. Klub horiek,
halaber, enpresa eta erakunde horien zuzendari
tzetako kideen topagune dira, eta Nafarroako Uniber
tsitate Publikoko ordez
kariekin bil
tzeko tokia. Hori
mesedegarria izan daiteke, alde batetik, profesionalen
arteko lankidetza-harremanak ezartzeko eta, bestetik,
Unibertsitatearen eta profesional horien eta beren
enpresen arteko elkarlana bultzatzeko.
Ekimen honek Gizarte Kon
tseiluari buruz
ko Foru
Legearen 8. g) artikuluan ezarritakoari eran
tzuten
dio, Kon
tseiluari baitagokio «Nafarroako Uniber
tsitate Publikoko irakaskuntza-arduradunekin batera,
prestakuntza jarraiturako eskaintza sustatzea lanean
diharduten profesionalentzat, beren beharretara egokituko dena». Gizarte Kon
tseiluaren 12. lan-ildoan
kokatzen da hori, Lanean diharduten profesionalen
tzako prestakun
tza jarraituari buruzkoan: «Uniber
tsitatearen prestakuntza jarraituko jarduerak sustatzea,
ingurune produktiboaren beharretara hurbil daitezen
saiatuz».
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NUPeko CEO Kluba
Koordinazioa
• Emilio Huerta Arribas,Enpresen Kudeaketako katedraduna, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Lidergo, Estrategia eta Enpresa Katedrako zuzendaria.
• Ignacio Matías Maestro, Ingeniaritza Elektriko eta
Elektroniko katedraduna, Nafarroako Unibertsitate
Publikoko Institute of Smart Cities – ISC institutuko
zuzendaria.
• Sixto Jiménez Muniáin, Gizarte Kontseiluko kidea
eta Tuttipasta S.A. enpresako burua.
• Santiago Iraburu Allegue, Gizarte Kontseiluko idaz
karia.
Kideak
• Alberto Alfaro Jiménez, Zuzendari kudea
tzailea,
CIMA Nuevas Tecnologías.
• Javier Antoñana Gastesi, Zuzendari kudeatzailea,
Irumold.
• José María Aracama Yoldi, Partner, Tangle Research.
• María José Ballarín Domeque, Kontseilari delegatua,
Grupo Obras Especiales.
• Miguel Ángel Carrero Espinosa, Zuzendari nagusia,
Jofemar S.A.
• Diego Cenzano Cestafe, Kudeatzailea, Biko.
• Helmut Döellerer, Zuzendari kudeatzaile industriala,
Metálicas Liebherr.
• Juan Miguel Floristán Floristán, Zuzendari nagusia,
Florette.
• Juan Goñi Iturralde, Zuzendari nagusia, Laboratorios Cinfa.

05 NUPeko klub profesionalak
NUPeko CEO Kluba • NUPeko Finantza Kluba

NUPeko CEO Kluba
NUPeko Finantza Kluba
• Jesús Irurre Arigita, Enpresaburua, Grupo Meper.

Miembros

• Julián Jiménez Argudo, Zuzendaria, SKF.

• Luis Andueza Azcárate, Papeles el Carmen.

• Sixto Jiménez Muniain, Enpresaburua, Tuttipasta
S.A.

• Cristina Ansa Torres, Grupo Viaria.

• Alberto Jiménez Mutiloa, Kudeatzailea, Goikoa.

• Rocío Arizcuren Itoiz, TRW.

• José Juste Pallares, Arlo teknikoko zuzendaria, BSH
Electrodomésticos España S.A.

• Andoni Ayestarán Galarza, FRENELSA.

• Oscar Matellanes García, Zuzendaria, QUOMAI.
• Esteban Morrás Andrés, Enpresaburua, Das-nano.
• Javier Osés Navaz, Enpresaburua, ACR.
• Joaquín Romero Roldán, Kudeatzailea, Nafarroako
Unibertsitate Publikoa.
• Carlos Tapia de la Fuente, Kudeatzailea, Replasa.
• Yolanda Torres Lusarreta, Kontseilaria, M. Torres Diseños Industriales.
• Miguel Ugalde Barbería, Zuzendari nagusia, Mapsa.

• Alfredo Arbeloa Baztán, Grupo AN.

• Blanca Basterra Longás, Mutua Navarra.
• Aritz Elola Armendáriz, SAS-Automotive.
• Xabier Ezquer González, Laneko.
• Vanesa García Alonso, Iden Biotechnology.
• Cristina Gogorza Berasategui, Lhoist Southern Europe.
• Gabriel Gómara Segura, Urzante.
• Pello Irujo Amezaga, Acciona.
• Alberto Jiménez Lapetra, Grupo Geriátrico WSenior.
• Pablo Luna Tolosa, Findus.
• Iván Moreno Luqui, Electrónica Falcón.

NUPeko Finantza Kluba
Koordinazioa

• Joaquín Romero Roldán, Nafarroako Unibertsitate
Publikoa.
• Luis Redrado Vaquero, Grupo Amma.
• Jesús Sanz López, Truck & Wheel.
• Águeda Tortajada Fernández, NAFARCO.

• Yolanda Plaza Herreros, Yolanda Plaza Consulting.
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• Xabier Ezquer González, Laneko.
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• Pablo Arocena Garro, irakaskuntza-arduraduna,
Enpresen Kudeaketako katedraduna, INARBE institutuko zuzendaria.

• Yolanda Plaza Herreros, Yolanda Plaza Consulting.

• Águeda Tortajada Fernández, NAFARCO.
• Santiago Iraburu Allegue, Gizarte Kontseiluko idaz
karia.

2016an Gobernu
Kontseiluarekin
lankidetzan aritu
diren pertsonak

2016an zehar, inguruko profesionalen
eskutik titulazioak balioesteko programa
bat aurrera eramatea izan da Gizarte
Kontseiluak eduki duen lan
esanguratsuetako bat. Balioespena
irakaskuntza horien egiaztapenaren
berrikuntza-prozesua baino lehenagoko
urratsa da.

06

Titulazioen malgutasuna gizartebeharrei egokitu ahal izateko
proiektuan
2016an zehar, inguruko profesionalen eskutik titulazioak balioesteko programa bat aurrera eramatea
izan da Gizarte Kontseiluak eduki duen lan esangura
tsuetako bat. Balioespena irakaskuntza horien egiaztapenaren berrikun
tza-prozesua baino lehenagoko
urra
tsa da. Fakultateek eta eskolek aktiboki parte
hartu izan dute Gizarte Kon
tseiluak profesionalen
eta enpresarien engaiamendua susta
tzeko antolatu dituen topaketetan, baita titulazioen kalitatea
egiaztatzeko eta hobetzeko prozesuetan ere. Gainera,
Irakaskuntzako Errektoreordetzaren, UnibertsitateGizarte Fundazioaren eta Unibertsitatearen Antolamendu eta Kalitaterako Atalaren lankide
tza eduki
dugu. Kanpoko adituek graduen inguruan egiten
dituzten balioespenak eta hobetzeko gomendioak
txosten batean biltzen dira, eta gero txostena ikastegien kalitatearen hobekuntza-prozesuan sartzen dira.
Hona hemen, ondorengo zerrenda honetan, zein diren
talde horietan parte hartu duten pertsonen izenak.
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Haur Hezkuntzako Irakasle eta Lehen Hezkuntzako
Irakasle graduak
• Estebe Petrizán Iriarte, Nafarroako Gobernuko Hez
kuntzako zuzendari nagusia.
• Marta Alforja Sagone, orienta
tzailea, Jesuitetako
koordinatzailea.
• Idoia Iparraguirre Rodríguez,
irakaskuntza-zuzendaria.

Eskolapioetako

• Eduardo Serna Elgarresta, Lehen eta Bigarren Hez
kuntzako irakaslea, orientatzailea.
• Amaia Olleta Sánchez, ikasle ohia, San Cernin eskolako irakaslea, Ansoleaga sariaren irabazlea Irakasle
tzako espediente onenarengatik.
• Alfredo Huguet Munárriz, Erriberako ikastetxe publikoen zuzendaria.
• Juan Carlos Turumbay, Noaingo San Migel ikastetxe
publikoko zuzendaria, ADIDNA.
• Pello Eguren Arruabarrena, Amaiurreko zuzendaria,
D eredua duten ikastetxeak.

06 2016an Gobernu Kontseiluarekin lankidetzan aritu diren pertsonak
Titulazioen malgutasuna gizarte-beharrei egokitu ahal izateko proiektuan

Gradua Elikagai Prozesu eta Produktuen Berrikuntzan

Masterra Nekazaritza Ingeniaritzan

• Aitor Ruiz Navarro, I+G-ko zuzendaria, Florette.

• Luis Arrieta Etxeverria, LA ingenieros.

• Daniel Palacio Ochoa, Tutti Pasta S.A. enpresako
kontseilari delegatua.

• Maite Muruzábal Muruzábal, Grupo AN Fundazioko
zuzendaria.

• Fernando Ruiz Morales, Nafarroako Haragi Industrien Giza Baliabideak, Argal.

• Alberto Loizate Salazar, Harivenasa enpresako
kudeatzailea.

• Rafa Bezunartea, Pamplona Distribución - E. Leclerck.

• Iñaki Mendioroz Casallo, Fundagro fundazioako
zuzendari kudeatzailea.

• Ernesto García de Cortázar Garmendia, Aldanondo
gaztandegia.

• Xana Belastegui Macadam, Iden-Biotechnology
• Carlos Santamaria Echarte, INTIA.
• Ignacio Oliván Lambea, Aragoi, Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza Ingeniarien
Elkargo Ofizialaren Idazkaritza Teknikoari atxikia.
• José Miguel del Amo Villarías, Aragoiko, Nafarroako
eta Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza Ingeniarien Elkargo Ofizialaren Nafarroako ordezkaria.
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• Fermin Cilveti Vidaurreta, Bioeder_Tech.

Gizarte Kontseiluaren
lan ildoak.

2016

Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak
bere lan-ildoak onetsi zituen 2016ko
urriaren 18an. Txostenaren atal honetan
ildo horiek aipatzen dira, eta laburki
azaltzen da, letra etzanez, 2016an zer
egin den ildo bakoitza bultzatzeko.

07

Aurkezpena
Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak bere lan-ildoak
onetsi zituen 2016ko urriaren 18an. Txostenaren atal
honetan ildo horiek aipatzen dira, eta laburki azaltzen
da, letra etzanez, 2016an zer egin den ildo bakoitza
bultzatzeko.

Ekonomia eta finantza arloko
lan-ildoak
1. NUPen plan estrategikoa
Unibertsitatearen plangintza gauzatzen
jarraitzea.

Gizarte Kontseiluak eta Gizarte Kontseiluak 2016ko
maiatzean erabaki zuten Unibertsitatearen IV. plan
estrategikoa onestea 2016-2019 aldirako. Ekonomia,
Plangintza eta Irakasleen gaietarako Errektoreorde
tzak plangintzaren gauzatze eraginkorra bultzatzen
du, eta aldian behin jarraipen-txostenak prestatuko
ditu, eremu estrategiko bakoitza noraino bete den
balioesteko. Ekonomia Batzordeari dagokio, Gizarte
Kontseiluaren barruan, plan estrategikoaren gauza
tzeari buruzko txosten horiek aztertzea.
Laguntzailea: Ekonomia, Plangintza eta Irakasleen gaietarako
Errektoreordetza
Erlazioa, 2016-2019 aldirako, IV. plan estrategikoarekin
Lan-ildo honek plan estrategikoarekin, bere osotasunean,
dauka zerikusia.

Nafarroako Unibertsitate Publikoa
2016 Gizarte Kontseiluaren Oroitidazkia

34

2. Finantzatze-hitzarmena
Unibertsitatearen finantzatze-hitzarmenen
definizioan parte hartzea.

Gizarte Kontseiluari buruzko Foru Legearen 5. c) artikuluak ezartzen du Kontseiluari dagokiola «Propo-

samenak egitea, Nafarroako Unibertsitate Publikoak
eta Nafarroako Gobernuak bien artean izenpetzeko
modukoak diren finantzatze-hitzarmenak edo kontratu-programak hobetzeko, urte anitzeko programazioa
garatzeko, eta egiten diren negoziazioen berri jakiteko beti». Ekonomia Batzordeari dagokio arlo horren
jarraipena egitea eta proposamen egokiak egitea.
Laguntzaileak: Ekonomia, Plangintza eta Irakasleen gaietarako
Errektoreordetza, Kudeatzailetza
Erlazioa, 2016-2019 aldirako, IV. plan estrategikoarekin
Plan estrategikoak ez dauka hitzarmen horri dagokion
helbururik, nahiz eta arlo horrek badu zerikusia Antolamendua
eta Baliabideak ardatzaren 4. helburu estrategikoarekin:
Azpiegiturak eta ekipamenduak modernizatzea.
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3. Kostuen kontabilitatea
Nafarroako Unibertsitate Publikoan
kontabilitate analitikoa ezartzeko laguntza.

Nafarroako Unibertsitate Publikoak, Espainiako gainerako uniber
tsitate publiko guztiek bezala, kontabilitate analitikoa ezartzen lan egiten du. Gizarte
Kontseiluak, eta bereziki bere Ekonomia Batzordeak,
interes handia dauka tresna horretan, erraztu egingo
baitu Unibertsitatearen jardueraren errealitate ekonomikoa sakonago trata
tzeko modua. Horregatik,
Batzordeak lagundu egingo du kontabilitate-sistema
hori ezartzeko prozesuan.
Laguntzaileak: Ekonomia, Plangintza eta Irakasleen gaietarako
Errektoreordetza, Kudeatzailetza
Erlazioa, 2016-2019 aldirako, IV. plan estrategikoarekin
Ant. eta Baliab. 2.1.1. Kontabilitate Analitikoa garatzea
kudeaketari eta kontu-emateari laguntzeko

4. Aurrekontuko irizpide orokorrak
Unibertsitateko aurrekontuak prestatzeko
oinarrizkoak diren irizpideen berrazterketa eta,
hala badagokio, hobekuntza.

bakoitzean dauzkan finantza- eta estrategia-egoerak.
Ekonomia Batzordeak urtero ezartzen ditu irizpide
horiek, eta aldian behin berraztertu eta gaurkotu egiten ditu.
Laguntzaileak: Ekonomia, Plangintza eta Irakasleen gaietarako
Errektoreordetza, Kudeatzailetza
Erlazioa, 2016-2019 aldirako, IV. plan estrategikoarekin
Ant. eta Baliab. Finantzabidea lortzea iturri berrietatik
Ant. eta Baliab. Azpiegiturak eta ekipamenduak modernizatzea
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Gizarte Kontseiluak ekonomia gaietan aldizka egiten
dituen jardunbideen antolaketa dokumentuak adierazten duen moduan, aurrekontuak egiteko prozesua
urte bakoitzeko ekainean hasiko da, eta horretarako
Gizarte Kon
tseiluaren Ekonomia eta Finan
tza Ba
tzordeak onetsi egingo du hurrengo ekitaldirako aurrekontuaren irizpide orokorrak jasoko dituen dokumentu bat. Aurreikuspen hori urtez urte betetzen
da, eta, horretarako, elkarrekin doitzen dira lehendik
finkatutako zenbait irizpide eta Unibertsitateak urte

Irakaskuntzaren arloa
Irakaskuntzaren arloko lan-ildoak
Prestakuntza-jarduera behar sozialetara
egokitzea.

1. Gaurko titulazioen malgutasuna,
gizarte-beharrei egokitu ahal izateko
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren
gizarte- eta enpresa-ingurunea tituluen
egiaztapena berritzeko eta kalitatea hobetzeko
prozesuetan inplikatzea.
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2016 Gizarte Kontseiluaren Oroitidazkia

36

Uniber
tsitateko ikasketa ofizialak arau
tzen dituen
araudiak ezartzen du irakaskuntzek beren egiaztapena
berritu behar dutela, horiek ezarri eta zenbait urteren
buruan, eta horretarako ANECAk berriz ere ebaluatu
behar dituela. Bestalde, Foru Legeak 8. f ) artikuluan
ezar
tzen du Gizarte Kon
tseiluaren eginkizunetako
bat dela «sektore profesional, sozial eta ekonomikoen
partaidetza sustatzea, titulu ofizialak lortzera bideratutako ikasketak gizartearen behar eta eskarietara
egokitzeko helburuarekin». Horregatik, Gizarte Kon
tseiluak protokolo bat onetsi zuen 2012ko ekainean,
zeinaren arabera, aldez aurretik balioe
tsiko baita,
graduko tituluen egiaztapena berritzeko,nola hedatu
den protokoloa gizarte-, lan- eta enpresa-ingurunean.
Helburu hori lortzeko, Gizarte Kontseiluak 2015ean
eta 2016an bidea erraztu du gradu bakoitzeko ordez
kariak eta inguruneko 90 bat adituk elkarrekin hitz
egiteko. Lan horretarako, Gizarte Kontseilua lankide
tzan aritzen dira Irakaskuntzako Errektoreordetzarekin,
Unibertsitateko fakultate eta eskoletako dekanotza
eta zuzendari
tzekin, Antolamendu eta Kalitateko
Unitatearekin, eta Unibertsitate-Gizarte Fundazioarekin. Berrikuntza gisa, prozesu horri master ofizialeko
irakaskuntzak ere gehitu zaizkio.

Laguntzaileak: Irakaskuntzako Errektoreordetza, Antolamendu
eta Kalitateko Unitatea, Unibertsitate-Gizarte Fundazioa
Erlazioa, 2016-2019 aldirako, IV. plan estrategikoarekin
PRESTAK. 2. Irakaskuntza integrala, kalitatezkoa eta eleaniztuna
hobetzea.
PRESTAK. 3. Ikasleen ekintzailetza- eta enplegagarritasungaitasuna bultzatzea.

2. Ikasketa ofizialen kalitatea
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren
errendimendua eta kalitatea ikuskatzea, alor
guztietan, eta hobetzeko ildoak proposatzea.

Unibertsitateak Tituluen Kalitatearen Barneko Berme
Sistema bat dauka, ikasketak nola garatzen diren jarraitzeko jarduera guztiak antolatzen dituena, kalitatearen ikuspuntutik. Gizarte Kontseiluari buruzko Legeak
adierazten du sistema horrek Nafarroako Unibertsitate
Publikoaren errendimendua eta kalitatea ikuskatu behar dituela, alor guztietan, eta hobetzeko ildoak proposatu. Lan horri ekiteko, Gizarte Kontseilua kalitate
sistema horrekin lotu beharra dago, eta Irakaskuntza
Batzordea da kalitate-kudeaketako prozesuetan jatorria duten txostenak jasotzeko esparru egokiena. Beste
alde batetik, Gizarte Kontseiluak inguru profesionaleko ordezkari bana izendatzen du Ikastegietako Kalitate
Bermerako Batzorde bakoitzeko kide izateko; kanpoko
aditu horiek Irakaskuntza Batzordearekin lankidetzan
aritzen dira, lan-ildo hori gauzatzen.
Laguntzailea: Ekonomia, Plangintza eta Irakasleen gaietarako
eta Irakaskuntzako errektoreordetzak
Erlazioa, 2016-2019 aldirako, IV. plan estrategikoarekin
PRESTAK. 2. Irakaskuntza integrala, kalitatezkoa eta eleaniztuna
hobetzea.
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3. Titulazio ofizialen eskaintza berria sortzea

4. Unibertsitatearen master-ikasketen eskaintza

Gizarte Kontseiluak eta inguru profesional
eta produktiboak parte hartzea
titulazio-eskaintza handiagotzeko edo
aldatzeko etorkizuneko proposamenetan.

Unibertsitatearen master ofizialen
irakaskuntza-eskaintza balioestea.

Laguntzailea: Irakaskuntzako Errektoreordetza

Laguntzailea: Irakaskuntzako Errektoreordetza

Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 plan estrategikoarekin

Erlazioa, 2016-2019 aldirako, IV. plan estrategikoarekin

Prestakuntzaren ardatza: «1.1.2. Unibertsitate-masterren
gaurko irakaskuntza-eskaintza berrantolatzea».

PRESTAK. 1.1 Tituluen egungo eskaintza aztertzea, eta nafar
gizartearen beharrekin eta bere espezializazio adimenduneko
estrategiarekin egokitutako beste titulu berri batzuen profila
definitzea.

5. Ikasleei orientabideak ematea laneratzeko

PRESTAK. 1.1.1 Gradu berriak eta programazio bikoitzak ezar
tzea, gizarte eskariei eta ikasle berriak erakartzeko aukerari
erantzuten diotenak, Iberusen eskaintza orokorrean sartuta.

Gradu eta masterretako
prestakuntza-programetan laneratzeko
orientabideak ezartzea.
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Unibertsitatearen plan estrategikoaren arabera, bere
helburuetako bat da «gradu berriak eta programazio
bikoitzak ezartzea, gizarte-eskariei eta ikasle berriak
erakar
tzeko aukerari eran
tzuten diotenak, Iberusen eskain
tza orokorraren esparruaren barnean».
Europako Ba
tzordeak, 2007ko Europako Uniber
tsitate Eremuran
tz: mundu globalizatuaren erronkei
erantzuten izeneko adierazpenean, «uniber
tsitateerakundeak anima
tzen ditu zubiak eraiki
tzera eta
enpresa-munduarekin lankide
tzan ari
tzera ikasketa-planen berrikuntzan». Lan-ildo horri jarraikiz, Gizarte Kontseiluak parte hartzen du irakaskuntza berriak
sortzeko prozesuetan, eta erraztasunak jartzen ditu
lan-munduarekiko harremanak areagotzeko. Proiektuak gauzatu ahal izateko egiten du hori, gauzatzeko
informazio zabalena edukiz irakaskun
tza berriekin
lotura handiena duten ekonomia-sektoreen egungo
beharrei buruz eta, ahal den neurrian, etorkizuneko
beharrei buruz.

Gizarte Kontseiluak, bere lan-ildoen artean, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren master-eskaintzari
buruz
ko gomendioak jaso
tzeko dokumentu bat
prestatzea hartu zuen helburu 2012an. Ondorioz,
2014ko abenduan Nafarroako Uniber
tsitate Publi
koaren master-ikasketa ofizialen eskaintzari buruzko
gomendioen erabakia onetsi zen. Dokumentu horretan jaso ziren Espainiako unibertsitateen sisteman
egiten den master ofizialen eskaintzari buruzko gogoeta bat, Nafarroako Unibertsitate Publikoan master ofizialak abian jartzeko prozesuaren balioespen
bat, master-ikasketa ofizialen egungo eta etorkizuneko eskaintzari buruzko iruzk in batzuk, eta, az
kenik, lau gomendio. Unibertsitatearen plan estrategikoaren helburua unibertsitate-masterren egungo
irakaskuntza-eskaintza berrantolatzea da. Lan-ildo
horrek jarraitutasun handia du, irakaskuntza eskain
tza berri bat sortzeari buruz aipatutako aurreko puntuaren aldean.

Irakaskuntzaren arloa
Gizarte Kon
tseiluak ikusten du beharrez
koa dela
ikasleek sakonki har ditzaten, beren prestakuntza
prozesuan zehar, lan profesionalaren mundura lehenago eta aktiboago sartu ahal izateko gaitasunak
eta trebetasunak. Lan-ildo horren helburua ikasleak
lan-mundurantz orientatzen laguntzea da, ezagu
tzaren inguruan duten prestakun
tzaren osagarri
gisa. Inguruneko profesionalek Nafarroako Uniber
tsitate Publikoko graduei buruz egiten duten balioes
pena adierazi eta graduak hobe
tzeko gomendioak
ematen dituen 2016ko martxoaren 15eko Gizarte Kon
tseiluaren 2/2016 Erabakiak honela dio bere hirugarren gomendioan:
«3. Irakaskuntza guztietan, lehen ikasmailetako ikasleengana zuzendutako orientabide profesionaleko
eta lan-merkatua ezagutzeko programak zabaltzea,
Unibertsitatean dauden bitartean ahalik eta onura
handiena atera diezaieten beren zaletasunekin bat
etor daitezkeen prestakuntza-aukerei, etorkizunean
lanbide bat hautatzeari begira. Alde horretatik, zenbait titulaziotan gauzatu diren esperientziek erakusten dute ikasleen artean kezka hori garaiz esnatzea
lagungarria dela beren Unibertsitateko prestakuntza
esperientzia hobeki balia dezaten». Ondorioz, ikuspuntu hori ikasleen prestakuntzan barneratzea sustatuko da.
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Laguntzaileak: Irakaskuntzako eta Ikasleen gaietarako,
Enplegurako eta Ekintzailetzarako errektoreordetzak
Fakultateak eta eskolak
Erlazioa, 2016-2019 aldirako, IV. plan estrategikoarekin
PRESTAK. 3.1 Ikasleen enplegagarritasuna handiagotzen duten
jarduerak egin daitezen bultzatzea.

6. Doktoreen enplegua unibertsitatetik kanpoko
lan-merkatuan
Gure enpresa-ehunean gero eta doktore gehiago
egon daitezen hartu behar diren neurriak
asmatzea.

Doktore-titulua izan ohi da irakaskuntzaren lan-merkatuetara sar
tzeko mekanismoa, eta titulu horrek
irakaskuntzakoak ez ziren testuinguruetan eduki duen
balioa, Espainian, mugatua izan da. Carlos III Uniber
tsitatean berriki egin den azterlan batek erakusten
duen moduan, «Espainian, sektore pribatuan doktore
enplegatuen tasa OCDEko herrialdeek duten batez
besteko tasaren erdia da, gutxi gorabehera, eta horrek alde nabarmen bat dagoela esan nahi du enpresen berrikuntza-gaitasunari dagokionez». Gizarte eta
Enpresa Foroak gogoeta egin zuen 2014an Nafarroako
Uniber
tsitate Publikoko doktoreek irakaskun
tzatik
kanpoko sektoreetan duten enplegu-egoerari buruz,
eta horren harira egindako zenbait iradokizun gehitu ziren Doktoreen unibertsitatetik kanpoko enpleguari
buruz EDONAri emateko gomendioak onesten dituen
2015eko martxoaren 27ko Gizarte Kontseiluaren 3/2015
Erabakian. Ordutik, Gizarte Kon
tseilua lankide
tzan
aritu da EDONArekin, doktoregaiek eta tesi-zuzendariek egindako mintegietan, eta laguntza eman du
Nafar enpresako ikerketa-lana doktoreak lan-munduan
sartzeari buruz, Nafarroako Doktoretza Eskolarentzat
(EDONA) izeneko azterlana prestatzeko.
Komenigarria da EDONArekin lankide
tza-bide bat
irekita uztea, Unibertsitateko doktoreei lan-munduan
sartzen laguntzeko ekintza berriak gauzatzeko.
Laguntzaileak: Ikerketako Errektoreordetza, EDONA
Erlazioa, 2016-2019 aldirako, IV. plan estrategikoarekin
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PRESTAK. 1.2.1 Eskainitako master- eta doktoretza-titulazioen
mapa berriz diseinatzea, Campus Iberusekin bateratzeko eta
Nafarroako RIS3rekin lerrokatzeko testuinguru batean.

direnekin, Unibertsitateak lanean diharduten profesionalei eskaintzen dien prestakuntza zabaltzeko.

PRESTAK. 3.1 Ikasleen enplegagarritasuna handiagotzen duten
jarduerak egin daitezen bultzatzea.

Laguntzaileak: Ikasleen gaietarako, Enplegurako eta Ekintzaile
tzarako Errektoreordetza, Unibertsitate-Gizarte Fundazioa
Erlazioa, 2016-2019 aldirako, IV. plan estrategikoarekin

Unibertsitatearen etengabeko prestakuntzarako
jarduerak sustatzea, inguru produktiboaren
beharretara hurbil daitezen saiatuz.

Gizarte Kon
tseiluaren zeregin bat da, Nafarroako
Unibertsitate Publikoko irakaskuntza arduradunekin
batera, prestakuntza jarraiturako eskaintza sustatzea
lanean diharduten profesionalen
tzat, beren beharretara egokituko dena (Gizarte Kontseiluari buruz
ko Foru Legearen 8. g) artikulua). Gizarte Kontseiluak
CEO Kluba sortu zuen 2015ean, inguruneko enpresetako zuzendarien eskaerari eran
tzuna emateko.
Klub horrek aukera ematen die nazioarteko enpresen
zuzendaritzaren esparruan egiten diren irakaskuntzaekarpenak ezagutzeko eta, aldi berean, enpresa kudeaketan esperientzia profesionalak elkarbanatzeko.
Halaber, CEO goi kargudunen topagune da, bai eta
horiek Unibertsitateko ordezkariekin biltzeko toki ere,
eta hori mesedegarria izan daiteke, alde batetik, profesionalen arteko lankide
tza-harremanak ezar
tzeko
eta, bestetik, Unibertsitatearen eta profesional horien
eta beren enpresen arteko elkarlana bultzatzeko.
Une honetan, beste bi klub profesional daude sor
tze bidean. Unibertsitateko irakasleek ematen dituzte
orientabideak, eta lotura dute ikerketa-institutuekin.
Horrez gain, ahalegina egingo da loturak ezartzeko
erakunde profesionalekin eta enpresarien ordezkari

PRESTAK. 1.2.2. Eskariarekin lotutako ikasketa berekien eskain
tza indartzea.

Gizartearekiko harremanen arloko
lan-ildoak
1. Enpresa- eta gizarte-ekintzailetza
Jarduera ekintzailea eta hari lotutako gaitasunak
sustatzea.

Uniber
tsitatearen plan estrategikoak bere pres
takuntza ardatzetan ezartzen duen helburuetako
bat da ikasleen ekin
tzaile
tza-gaitasunari eta en
plegagarritasunari bide ematea. Helburu hori bat
dator dokumentuan defendatzen diren balioekin,
ho
ts, berrikun
tzarekin eta inguruarekiko eran
tzukizunarekin. Gizarte Kontseiluko kideek enpresaeta gizarte-ekin
tzaile
tzaren esparruetan daukaten
esperientzia lagungarria izan daiteke ekintzailetzaekimenak bultzatzeko, Unibertsitateko irakaskun
tzaren arduradunekin lankide
tzan, Uniber
tsitateak
ekonomia-garapenean eta gizarte-kohesioan duen
eragina indartzeko.
Lan-ildo horren esparruan sustatzen diren ekintzak
xede hauei begira egingo dira: Unibertsitateko komunitatearen ekintzaile-espiritua sustatzea, ikasleen
eta irakasleen ekintzailetza-gaitasunak garatzea, eta
enpresa- eta gizarte-esparruetan proiektuak garatzea.
Unibertsitateko komunitatean sortutako ekintzailetza
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7. Lanean diharduten profesionalei zuzendutako
etengabeko prestakuntza

Gizartearekiko harremanak
ekimenei lagun diezaieketen finantzabide-formulak
bilatzea sustatuko da bereziki, eta, halaber, enpresak
eta inbertsoreak irakasleen eta ikasleen alorreko ekin
tzaileekin elkartu daitezen mesedetuko dute, Enpresak Sortzeko Unibertsitate Laborategiarekin koordinatuta.
Laguntzaileak: Ikasleen gaietarako, Enplegurako eta Ekintzaile
tzarako Errektoreordetza Enpresak Sortzeko Unibertsitate
Laborategia
Erlazioa, 2016-2019 aldirako, IV. plan estrategikoarekin
PRESTAK. 3 Ikasleen ekintzailetza- eta enplegagarritasungaitasuna bultzatzea

2. Ingurune produktiboarekiko harremanak
sustatzea
Lankidetzako loturak ezartzea enpresa- eta
lan-ingurunearekin, Unibertsitatearen
jardueren askotariko esparruetan.
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Nafarroako Unibertsitate Publikoak lankidetza jar
duera handia gauzatu du bere inguruko enpresekin, mota askotako jardueren bidez. Lan-ildo horren
helburua da enpresekiko harremanak susta
tzeko
erantzukizuna duten Unibertsitateko beste toki ba
tzuekin lankidetzan aritzea, irakaskuntzaren eta produkzioaren munduko harreman berriak sor
tzeko.
Horrela egiten diren elkarlanetarako, hartura, formula eraginkorrenak bilatuko dira kasu bakoitzean: ikerketa-kontratuak, ad hoc prestakuntza, enpresa-katedren moduko lankidetza-entitate egonkorrak, eta
abar.
Laguntzaileak: Ikasleen gaietarako, Enplegurako eta Ekintzaile
tzarako Errektoreordetza, Ikerketako Errektoreordetza, ikerketainstitutuak, Unibertsitate-Gizarte Fundazioa

Erlazioa, 2016-2019 aldirako, IV. plan estrategikoarekin
IKER4.1.4. Enpresa- eta erakunde-katedren babesleen bilaketa
areagotzea
PRESTAK. 3.1.2 Kalitateko praktikak sendotzea irakaskuntza
guztietan
IKER4.1.3. Unibertsitatearen bestetaratze-eskaintza sustatzea
IKER1. Ikerketa-institutuak egonkortzea

2.1. Enpresa-katedra berrien sorrera bultzatzea
Ekimen berrien sorrera bul
tzatuko da, Uniber
tsitatearen indarrak eta gure inguruneko enpresa eta
lan mundukoak bat etortzen diren alorretan. Egitura
berri horien bidez, egresatuak gelak edo katedrak
sustatzen dituzten enpresetan sar daitezela lortu nahi
da, bai eta I+G jarduera hasteko ekintzen trukea gauzatu eta maila handiagoko ikasketen amaierako lanak,
doktoretza-tesiak eta I+G proiektuak egin ditzaten
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2.2. Ikerketa enpresetara bestetaratu dadila sustatzea,
ikerketa-institutuekin lankidetzan bereziki
Unibertsitatearen ezagutza- eta teknologia-eskaintza
hedatzeko ekintzak gauzatuko dira enpresen artean,
bai haien artean indar berezia dutenetako batzuetara
zuzendutako jardueretan, bai sektore edo eskualdekoeremu bereko enpresetara bideratutako baterako
saioen bitartez, kasu horretan enpresa-ordezkaritzako
entitateekin lankidetzan.

ten Unibertsitateko instantzien arteko koordinazioa
hobetzeko.
Jarraian jaso
tzen diren helburuak lehentasunarena
arabera ordenatu dira. Hala, ahaleginik handienak lehenengoak gauzatzera bideratuko dira, eta bukaeran
aipatutakoak jarduera espezifikoen bidez egiteko modukoak izango dira, egoerak hala eskatzen badu.
Laguntzaileak: Zenbait errektoreordetza, Unibertsitate-Gizarte
Fundazioa
Erlazioa, 2016-2019 aldirako, IV. plan estrategikoarekin
INGU. 2.2.2 A3U programa berriz definitzea eta elkartuen
kopurua handiagotzea
INGU. 2.1 NUPen gizarte-pertzepzioa hobetzea

Jarduera horien bidez sortutako harremanen jarraipena egingo da gerora.

INGU. 2.1.1. Gizarteari zuzendutako komunikazio-plan bat
abian jartzea

3. Gizate-ingurunearekiko harremanak sustatzea

INGU. 1. Unibertsitatearen Gizarte Erantzukizuneko
politika integral bat definitzea eta garatzea eta gizarteingurunearekiko elkarreragina handiagotzea

Gizartearen eta Unibertsitatearen arteko
erlazio-elementu gisa jardutea.

Ant. eta Baliab. 3.1.1. Babesle pribatu eta publikoen bilaketa
areagotzea, unibertsitateko jarduerak finantzatzeko

Nafarroako Uniber
tsitate Publikoko Gizarte Kon
tseiluari buruzko Foru Legeak ezartzen du Gizarte Kon
tseilua gizarteak Unibertsitatean parte hartzeko duen
erakundea dela, eta gizartearen eta Unibertsitatearen
arteko harremanak sustatzeko elementua izan behar
duela. Ondorioz, nahitaezkoa da askotariko jarduerak
gauzatzea, gizartearen eta Unibertsitatearen artean
loturak eraikitzeko. Hala, Unibertsitateak bere ingurunean duen eragina geroz eta handiagoa izango da,
eta erakundeak eta bere komunitateak ingurunearekin duten harreman-sarea ere, zabalagoa.

INGU. 2.1 NUPen gizarte-pertzepzioa hobetzea

Lan-ildo hori bultzatzeko, helburu nagusi gisa ezarri da aurrerapenak egitea Gizarte Kontseiluaren eta
inguruarekiko harremanak ezartzen lan egiten du-

3.1. Unibertsitate-Gizarte topaketa-esparruak
dinamizatzea
Gizarte eta Enpresa Foroaren jarduerak bultzatzea,
eta beste Unibertsitate-Gizarte topaketa-foroen antolaketa sustatzea. Gizarte Kontseiluak Gizarte eta
Enpresa Foroa sortu zuen 2010eko ekainean, eta orduaz geroztik bilerak antolatu ditu Unibertsitateko
bizi
tzari eta Nafarroaren garapenari buruz
ko gai
garrantzitsuaren inguruko formulak eztabaidatzeko
eta proposatzeko. Foro horretatik ateratzen diren
ekimenak Gizarte Kontseiluaren helburu bihurtzen
dira, edo gomendio gisa bidal
tzen dira Uniber
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ere. Unitate horiek Uniber
tsitatearen irakaskun
tzajarduerak finantzatzeko iturriak dibertsifikatzeko ere
balio behar dute.

Gizartearekiko harremanak
tsitateko edo instituzio- eta enpresa-inguruneko
beste toki batzuetara. Egokia da Unibertsitatearen
lehentasunezko helburuez modu espezifikoagoan
arduratu daitezkeen beste foro batzuk abiarazteko
aukera balioestea.

3.2. U nibertsitatearen plan estrategikoa bere
ingurunean hedatzen laguntzea
Helburu horren bidez, Unibertsitatearen plan estrategikoaren zabalpena zeharkako elementu gisa integratuko da, Gizarte Kontseiluak gauzatzen dituen
jardueretan, Uniber
tsitateak inguruan dauzkan lan
eta enpresa munduarekin eta gizartearekin harremanak sustatzeko. Horren helburua da sektore produktiboak eragina edukitzea parte-hartze sozial horretatik
onura atera dezaketen helburu estrategikoak lortzeko
orduan.

3.3. N afarroako Unibertsitate Publikoak inguruarekin
dituen harremanen mapa

Nafarroako Unibertsitate Publikoa
2016 Gizarte Kontseiluaren Oroitidazkia

42

Nafarroako Uniber
tsitate Publikoak ingurunearekin
duen harreman-sarea ezagu
tzeko aurrerapausoak
egiteko xedez, Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak
proiektu horren lehen fasea ezagutu zuen 2016ko
mar
txoan, Ildefonso Grande irakasleak ikerketa
transferitzearen esparruari buruz prestatutako txosten
baten bidez. Egokia litzateke Unibertsitateak ingurunearekin dituen harremanen analisia beste alor ba
tzuetara zabaltzea, kasu bakoitzean harreman horien
kudeaketaren ardura duten unitateekin lankidetzan.

3.4. Babesletza eta mezenasgoa sustatzea
Hausnarketa sustatzea eta Unibertsitateko jardueren
aldeko babesletza eta mezenasgoa errazten duten jar-

duera ildoei ekitea. Gizarte Kontseiluari buruzko Foru
Legeak bere 8. i) artikuluan dioenez, Kontseiluaren
eskumenetako bat da «Nafarroako Unibertsitate Publikoaren eta bere ikasle ohien arteko harremanak
sustatzea, loturak iraun dezan, eta Unibertsitatearen
aldeko babesle
tza-jarduerak indar
tzea». Helburua,
berez, konplexua da; hala ere, epe luzean hobekun
tzaren bat gertatzeko, bidea ibiltzeari zenbat lehenago ekin, hainbat hobe. Gizarte Kontseiluari buruzko
Foru Legeak, aipatu artikuluan, mezenasgoa Uniber
tsitatearen ikasle ohien loturarekin uztartzen du.

3.5. N afarroako Unibertsitate Publikoaren Adiskideen
eta Ikasle Ohien Programa
Unibertsitate honetako «kide izatearen harrotasuna»
indartzea eta bultzatzea ikasleen eta tituludunen artean, eta Unibertsitatearekiko lotura iraunkorra izan
dadin saiatzea. Gizarte Kontseiluari buruzko Foru Legeak bere 8. i) artikuluan dioenez, Kontseiluaren eskumena da «Nafarroako Unibertsitate Publikoaren eta
bere ikasle ohien arteko harremanak sustatzea, loturak
iraun dezan, eta unibertsitate erakundearen aldeko
babesletza-jarduerak indartzea». Lankidetzari eutsiko
zaio gai horietan eskumenak dituen errektoreorde
tzarekin, eta Uniber
tsitate-Gizarte Fundazioarekin,
arlo hori hobetzeko baliagarriak izango diren neurriak
eta lankidetzak proposatzeko.

3.6. Erantzukizun sozial korporatiboa
Unibertsitatearen plan estrategikoak erantzuki
zunaren printzipioa bere balioen oinarrian jartzen du.
Jarduera-ildo horrekin bat eginez, Batzordeak Uniber
tsitateko gizarte-eran
tzukizuna gauza
tzeko lanetan
lagunduko du, eta inguruko irakasle eta profesiona-

07 Gizarte Kontseiluaren lan ildoak
Gizartearekiko harremanak

3.7. G izarte Kontseiluaren interesetarako balio berezia
daukaten jardueren aitorpena
Pertsona eta erakundeentzat zenbait sari, sari ohoragarri eta aitorpen ezar
tzea. Gizarte Kon
tseiluari
buruzko legearen 8. k) artikuluak dio Kontseiluaren
eskumena dela «Gizabanakoentzat eta erakundeen
tzat sariak, sari ohoragarriak eta aitorpenak proposa
tzea». Gizarte-kontseiluek sariak sortu dituzte Uniber
tsitateko komunitateko kide ba
tzuen edo bere
gizarte-ingurunean daudenen jarduera nabarmenak
direla aitortzeko eta, aldi berean, sustatzeko. Gizarte
Kontseiluaren zenbait sari definituko dira, baita haien
finantzazioa ere.

3.8. G izarte- eta unibertsitate-esparruak
hurbiltzea dakarten Unibertsitateko
komunitatearen ekimenei laguntzea
Gizarte Kontseiluaren laguntza-programa bat sor
tzea unibertsitatearen eta gizartearen harremanak
sustatzeko. Gizarte Kontseiluak Unibertsitateko komunitatearen proiektuei laguntzak emateko deialdi
bat kudeatuko du, alderdi hauek sustatzea helburu

badute: Uniber
tsitatearen eta gizartearen arteko
harremana, jakintza bestetaratzea, ekintzailetzakulturaren sustapena, irakaskuntzaren berrikuntza,
Europako Uniber
tsitate Eremuaren egoki
tzapena,
ikasleen enplegagarritasunaren hobekun
tza, eta
Uniber
tsitatearen eran
tzukizun soziala. Parte har
tzeko modua izango dute ikastegiek, sailek, ikerketa-taldeek, zerbitzuek edo Unibertsitatearen beste
organo batzuek, eta Unibertsitatearekin gaur egun
nolabaiteko lotura daukala egiaztatzen ahal duen
irabazi-asmorik gabeko beste edozein erakundek
ere bai.

3.9. U nibertsitateak bere ingurunearekin dituen
harremanen urteko plana
Nafarroako Parlamentuari urtero txosten bat aurkeztea, Gizarte Kon
tseiluak Uniber
tsitatearen eta
gizartearen artean bitartekari izateko daukan lanari buruz. Gizarte Kontseiluari buruzko Legearen 8. a)
artikuluak ezartzen du organo horrek, gizartearekiko
harremanak sustatzeko dauzkan eskumenen artean,
eskumen hau daukala: «jardueren urteko plan bat
onestea, Unibertsitatearen eta bere inguru kultural,
profesional, ekonomiko eta sozialaren arteko harremanak sustatzeko, eta hura gizarteari ezagutaraztea
Nafarroako Parlamentuaren bidez». Kontseiluburuak
Gizarte Kon
tseiluaren jarduera-plana aurkezten du
Nafarroako Parlamentuan urtero.
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len eta enpresen arteko lankidetza sustatuko du,
topaketarako eta lankidetzarako gune egonkor bat
sortzeko.

2016
ko
ekitaldia

Gizarte Kontseiluak lan bizia izan zuen,
eta ekitaldi publiko ugari,
urte osoan zehar.

08

Urtarrila
2016/01/14

OSOKO BILKURA
Gizarte Kontseiluaren eskumena da Unibertsitateko
kudeatzailearen izendapena errektorearekin adostea.
Pello Irujo Amézaga kudeatzaileak kargua borondatez utzi eta gero, errektoreak behar zen proposamena
egin zuen, eta onetsi zuten errektorearekin adostuko
zutela Joaquín Romero Roldán Nafarroako Uniber
tsitate Publikoko kudeatzaile izendatzea.

2016/01/14

Gizarte eta Enpresa Foroa, Nafarroako
Unibertsitate Publikoak Nafarroaren
espezializazio adimendunerako
estrategian duen eraginari buruz
NUPeko Gizarte Kontseiluaren Gizarte eta Enpresa Foroak jardunaldi bat antolatu zuen Nafarroako Foru Erkidegoko espezializazio adimendunari buruz eta Uniber
tsitateak horretan eduki dezakeen fun
tzioari buruz.
Errektorea eta Gizarte Kontseiluko burua izan ziren topaketaren buruak, eta parte-hartzaile izan ziren Susana
Elena Pérez, Europako Batzordearen Institute for Pros
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Susana Elena, Román Felones, Alfonso Carlosena, Manu Ayerdi eta Mikel Navarro.

Joaquín Romero Roldán.

pective Technological Studies institutukoa; Mikel Navarro,
Ekonomian katedraduna Deusto Business School eskolan
(Deustuko Unibertsitatea), eta ikertzailea Orkestra-Lehiakortasunerako Euskal Institutuan; eta Manu Ayerdi
Olaizola, Nafarroako Gobernuko Garapen Ekonomikorako lehendakariordea. Espezializazio adimendunerako estatuko eta eskualdeko ikerketa- eta berrikuntzaestrategiak (RIS3) lurraldeko ekonomia-eraldaketetako
agenda integratuak dira, eta Europako Ba
tzordeak
sustatzen ditu. Beren helburuak dira berrikuntza eskualde guztientzat lehentasun bihurtzea, garapen-erronka
konplexuei erantzuna ematea, eta politika eskualdeko
testuingurura egokitzea. Foroko kideei dei egin zitzaien
gogoeta egitera gai horri buruz, eta iradokizunak egitera apirilaren 28an egitekoa zen ondorio-saioari begira.

08 2016ko ekitaldia
Otsaila

Otsaila
Gizarte Kontseiluko kideek parte
hartu zuten Unibertsitatearen plan
estrategikoa prestatzeko lanetan

2016/02/01

O
tsailean zehar, Gizarte Kon
tseiluko kideek eta
Unibertsitatetik kanpoko profesionalek zenbait bileratan parte hartu zuten, Unibertsitatearen plan estrategikoa prestatzeko. Hala, Ignacio Aramendía Remírez
de Ganuza aritu zen prestakuntzaren inguruko estrategiari buruzko gogoeta egin zuen taldean; Carlos
Fernández Valdivieso eta Moisés Zalba Almándoz,
ikerketaren ingurukoan; Verónica Ferreiro eta Felipe
Pétriz Calvo, inguruneari buruz
ko taldean; Alberto
Alfaro Jiménez, nazioartekotzeko taldean; José Javier
Lacunza Arraiza aritu zen antolamendu eta baliabideetako taldean, eta María Kutz Peironcely eta Román
Felones Morrás, berriz, pertsonen ingurukoan.

Alberto Arriazu Agramonte Nafarroako Institutuetako Zuzendarien Elkarteko burua eta Elkartearen Zuzendaritza Batzordeko beste kide ba
tzuk Gizarte Kontseiluko buruarekin bildu ziren.
Bideak bilatu zituzten Unibertsitatearen eta Nafarroako bigarren hezkuntzako ikastetxeen arteko lankidetza estutzeko, eta, bereziki, zenbait
arazo jorratu zituzten hurbileko institutuetako
datozen ikasleak uniber
tsitate-ikasketa teknikoetan txertatzeari buruz.

Bilera Nafarroako Institutuetako
Zuzendarien Elkartearekin

2016/02/01

Recubrimientos Plásticos S.A. (Replasa)
enpresak Unibertsitatea bisitatu zuen
Gizarte Kontseiluaren gonbidapenari erantzunez, Replasa enpresako kudeatzaileak bilera bana eduki zuen
Kontseiluko buruarekin eta Ramón Gonzalo García
Ikerketako errektoreordearekin, enpresaren eta lanak interes komuneko arloetan gauzatzen dituzten
Uniber
tsitateko ikerketa-taldeen artean sor daitez
keen lankidetza-bideak aztertzeko helburuz. REPLASA
Coil Coating arloko enpresa bat da, balio erantsi handiko estalduretan espezializatua, eta 1968az geroztik
sektoreko enpresa liderren horniduraz arduratzen da.
Berrikuntza-maila handiko enpresa da, eta % 75eko
esportazio-kuota dauka, bere produktuak bost kontinenteetan saltzen baititu

Román Felones, Ramón Gonzalo eta Carlos Tapia Replasako kudeatzailea

Otsaila
2016/02/08

Grupo Empresarial Electromédico (GEE)
enpresak Unibertsitatea bisitatu zuen
Lan-saio bat egin zen Grupo Empresarial Electromédico (GEE) enpresako zenbait ordezkarirekin: Bernardo
Navarro Almiñana I+G+b-ko zuzendaria, José Antonio
Ruíz de Alegría Kudeaketa Teknikoko Saileko zuzendaria, Ana Tejada Hernández Prestakuntza Saileko arduraduna, eta Martín Herrero Fernández Prestakuntzako
ingeniari aholkularia.
Unibertsitatearen aldetik, bertan izan ziren Ramón
Gonzalo García Ikerketako errektoreordea, Pablo Sanchís Gurpide Ikerketako Baliabide eta Egituren Arloko
burua, Santiago Iraburu Allegue Gizarte Kontseiluko

Nafarroako Unibertsitate Publikoa
2016 Gizarte Kontseiluaren Oroitidazkia

48

Bilerako parte-hartzaileak, Gizarte Kontseiluaren egoitzan.

idazkaria, eta Román Felones Morrás Gizarte Kon
tseiluko burua. Bilera horren helburua ikerketa transferitzearen eta prestakuntzaren esparruetan lankide
tzak abiaraztea zen, eta, ondoren, bisita bat egin zuten
campuseko instalazioetan.
Grupo Empresarial Electromédico enpresa oso berri
tzailea da, liderra Espainiako osasun-merkatu publikoan, eta ekipo elektromedikoen eta instalazio
konplexuen mantentze-lanei dagozkien zerbitzu
estrategikoekin egiten du lan. Lau enpresak osatzen
dute GEE taldea: IBERMAN S.A., MANTELEC S.A., ASIME
S.A. eta ITH MAROC. Une honetan indar handiz ari da
zabaltzen nazioartean, besteak beste Polonian, Marokon, Perun eta Txilen gauzatzen ari diren jardueren
bidez.

08 2016ko ekitaldia
Otsaila

Otsaila
2016/02/11

Bilera Nafarroako Enpresaburuen Elkartearen idazkari nagusiarekin
Carlos Fernández Valdivielso Nafarroako Enpresaburuen Elkartearen idaz
kari nagusiak Gizarte
Kontseilua bisitatu zuen, eta bilera izan zuen kon
tseiluburuarekin eta Ikerketako errektoreordearekin.
Interes komuneko gaiak jorratu zituzten, eta Elkar-

2016/02/12

Unibertsitate-Gizarte Fundazioaren
Patronatuko kideek campusa bisitatu zuten
Gizarte Kon
tseiluak berriki izendatu zituen artean
Unibertsitate-Gizarte Fundazioaren Patronatuko Ba
tzordeko batzordekide berriak. Gizarte Kontseiluko

tearen eta Unibertsitatearen artean lantzeko zenbait
jarduera-lerro zehaztu zituzten, Nafarroako enpresaren ehunaren eta Unibertsitatearen artean elkarriz
ketarako eta topaketarako foroak ezartzeko.

buruak, Fundazioko buru ere badenez, Patronatuko
kideei dei egin zien instalazioak bisitatu zitzaten, eta
aukera izan zuten xehetasunez ezagutzeko erakunde
horrek gauzatzen dituen jarduerak, bai praktiken eta
laneratzearen esparruan, bai etengabeko prestakun
tzan, eta bai Unibertsitatearen eta bere egresatuen
arteko harremanaren sustapenean.
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Miguel Iriberri, Antonio López, Ana Redín, Ion Esandi, Román Felones, Cristina Bayona, Iosue Pascual, Ignacio Ugalde, Joaquín Romero, Ricardo Goñi eta Ruth Lapieza.

Otsaila
2016/02/18

Bisita SKF Española S.A. enpresara
Gizarte Kontseiluko buruak bilera bat izan zuen SKF
Española S.A. enpresako zuzendari
tza-taldekoekin,
Tuteran duten fabrikan, eta Julián Jiménez Argudo
zuzendaria izan zen bertan. Bilera horretan zenbait
lan-ildo balioe
tsi ziren, enpresaren eta Nafarroako
Unibertsitate Publikoaren arteko loturak sendotzeko
asmoz. SKF taldea erreferentziazko konpainia da mundu-mailan, eta askotariko produktuak eta zerbitzuak
eskaintzen ditu mugimendu birakari eta linealarekin lotuta, industria-sektore guztietan. Tuterako produkzio instalazio horrek automobilgintzako segmentuetarako errodamenduak egiten ditu, eta urtean 8
milioi unitate egiteko gaitasuna du, gehienak esportaziora bideratuak

2016/02/18

Campus Iberusen Kontseilu Arauemailea
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Gizarte Kontseiluko burua Zaragozako Unibertsitatean
egon zen Campus Iberusen Batzorde Arau-emailearen
beste bilera batean. Bertan bildu ziren lau uniber
tsitateetako errektoreak, Zaragozako, Nafarroako
Publikoko eta Errioxako uniber
tsitateetako Gizarte
Kontseiluetako buruak, Campus Iberusen lau uniber
tsitateetako gobernu-organo horren ordez
kariak,
Kontseilu Arau-emailearen idazkaria eta partzuergoko
zuzendari exekutiboa. Besteak beste, onetsi egin zituzten urteko kontuak eta partzuergoak 2015eko ekitaldian egindako jardueren oroitidazkia.

08 2016ko ekitaldia
Martxoa

Martxoa
2016/03/02

Ekonomia eta Finantza Batzordea
Batzordearen lan-ildoen jarraipena
Kontseiluburuak Gizarte Kontseiluaren lan-ildo bakoi
tzari buruzko informazioa eman zuen, batzorde horri baitagokio horiek gauzatzea. Hain zuzen, Uniber
tsitatearen plan estrategikoa prestatzeko jarraitzen ari
den lan-metodologiaren berri eman zuen. Azpimarratu
zuenez, Unibertsitateak eduki dituen beste planekin
alderatuta, honetan bere izaera estrategikoa nabarmendu nahi izan da, eta, hortaz, helburu gutxi baina
funtsezkoak ezarri dira. Gizarte Kontseiluak planaren
prestaketan eduki duen partaide
tzari dagokionez,
elkarrizketa egokia egon omen da plana idatzi duen
taldearekin, eta Gizarte Kontseiluko kideek eta gonbidatutako kanpoko adituek aktiboki hartu omen dute parte
eztabaida-taldeetan.
Ordainketa-osagarriei buruzko errekurtsoen erabaki-proposamena
Osoko Bilkurara hiru erabaki-proposamen igortzea adostu zen, erantzuna emateko Gizarte Kontseiluaren erabaki
baten aurka jarritako errekurtsoei. Erabaki horren bidez
esleitu ziren ekitaldi honetarako kontratatutako irakasleen lansari osagarriak banakako merezimenduengatik.
Proposamen horiek bere egiten dituzte Unibertsitateko
Zerbitzu Juridikoek prestatu dituzten txostenak.
2015eko abenduaren 31n aurrekontuaren betearazpenari buruzko t xostena

51
Nafarroako Unibertsitate Publikoa
2016 Gizarte Kontseiluaren Oroitidazkia

Aurrekontuaren betearazpenaren berri ematen duen
txostena aztertu zen, eta arreta berezia eman zitzaien
gastuen eta sarreren adierazle nagusiei, bai gastu eta
sarrera atxikiak badira eta bai atxiki ez badira. Adierazle
nagusietako batzuk aurreko urteetakoak baino pixka
bat hobeak ziren, batez ere gastuen exekuzioari dagokionez; izan ere, urtez urte hobeki doitzen baitzaizkie
aurrekontuei.

Martxoa
2016/03/03

Irakaskuntza Batzordea
Inguruneko profesionalek NUPeko graduei buruz egiten duten
balioespena adierazi eta graduak hobetzeko gomendioak ematen
dituen erabakia Osoko Bilkurari proposatzea
Azken hilabeteetan, inguruneko pro fesional taldeek
Unibertsitateko gradu gehienak balioetsi dituzte, eta
balioespen horiek zenbait dokumentutan jaso dira.
Dokumentuok balio handikoak dira, eta aukera ona
eskaintzen dute Unibertsitateko irakaskuntzak gizartearen benetako beharrizanetara hobeki egokitzeko.
Prozesu hori guztia koordinatu duen lantaldeak batetortze garrantzitsuak antzeman zituen graduen
balioespenaren dokumentuetan, hots, azterlan guztietan oro har aurki eta zabal daitezkeen elementu
komunak, eta, horregatik, dokumentua onets dadila
proposatu zen. Dokumentuak Juan Gallego García
Uniber
tsitate-Gizarte Fundazioko enplegu gaietarako arduradunak egindako zirriborroa hartu zuen
oinarritzat, eta beren ekarpenak egin zituzten Pie-
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dad Muelas Gullón Antolamendu eta Kalitate Unitateko arduradunak, Inmaculada Farrán Blanch Tituluen Kudeaketa eta Kalitateko Ataleko zuzendariak
eta Santiago Iraburu Allegue Gizarte Kon
tseiluko
idazkariak. Aurrerago eman zen proposamenaren
edukiaren berri, hura behin betiko onetsi zuen Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkuran.
Batzordearen lan-ildoen jarraipena. Aipamen berezia Titulazio
ofizialen eskaintza berriaren sorkuntza izeneko ildoari
Ba
tzordeburuak Gizarte Kon
tseiluaren lan-ildoak
gauzatzeari dagokionez egin diren aurrerapenak deskribatu zituen, batzorde horri eman baitzaio horiek
bultzatzeko enkargua. Aipamen berezia egin zitzaion
Titulazio ofizialen eskaintza berriaren sorkuntza izeneko ildoari. Idazkari nagusiak deskribatu zuen zer asmo
duen errektoretza-taldeak Unibertsitatean irakaskun
tza ofizial berriak abian jartzeko, plan estrategikoaren
barruan eta etorkizuneko Unibertsitatearen urte ani
tzeko finantzabideari buruz Nafarroako Gobernuarekin egiten ari diren elkarrizketen esparruan.
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NUPeko CEO Klubaren eraketa
NUPeko CEO Kluba eratzeko bilera egin zen. Hogei
lehen exekutibo inguruk (CEO, Chief Executive Officer karguaren ingeleseko siglak) eratu dute NUPeko
CEO Kluba, Uniber
tsitateko irakasleen gidari
tzapean bere beharretara egokitutako trebakuntza
jasoko duen eta bere jardun profesionalari buruz
ko esperientzia praktikoak partekatuko dituen talde egonkorra. Unibertsitateko Gizarte Kontseiluak
bul
tzatu eta antolatu du ekimen hori, irauteko
bokazioarekin sortua, eta lau hilean behin bilerak
egitea espero da. Taldearen koordinatzaileak dira
Sixto Jiménez Muniáin Gizarte Kontseiluko kide eta
Tuttipastako lehendakaria, Emilio Huerta Arribas
Enpresen Kudeaketan katedraduna, Ignacio Matías
Maestro Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoko katedradun eta Unibertsitateko Institute of Smart Cities
institutuko zuzendaria, eta Santiago Iraburu Allegue
Gizarte Kontseiluko idazk aria. Kluba eratzeko bilera
12:00etan hasi zen, parte-har
tzaileen topaketarekin eta Román Felones Morrás Gizarte Kontseiluko
buruaren agurrarekin. Klubeko kideak aurkeztu eta
funtzionamenduaren eta helburuen inguruko gaiak

eztabaidatu ondoren, Emilio Huerta eta Ignacio Matías irakaskuntza-arduradunek hartu zuten hitza.
Hauek izan ziren bilerara azaldu ziren CEO goi kargudunak: Alberto Alfaro Jiménez, zuzendari kudeatzailea,
CIMA Nuevas Tecnologías; Javier Antoñana Gastesi,
zuzendari kudeatzailea, Irumold; José María Aracama
Yoldi, partner, Tangle Research; María José Ballarín Domeque, kontseilari delegatua, Grupo Obras Especiales;
Miguel Ángel Carrero Espinosa, zuzendari nagusia, Jofemar S.A.; Diego Cenzano Cestafe, kudeatzailea, Biko; Helmut Döellerer, zuzendari kudeatzailea, Industrial Metálicas Liebherr; Juan Miguel Floristán Floristán, zuzendari
nagusia, Florette; Juan Goñi Iturralde, zuzendari nagusia,
Laboratorios Cinfa; Jesús Irurre Arigita, enrpesaburua,
Grupo Meper; Julián Jiménez Argudo, zuzendaria, SKF;
Sixto Jiménez Muniáin, enpresaburua, Tuttipasta S.A.;
Alberto Jiménez Mutiloa, kudea
tzailea, Goikoa; José
Juste Pallares, arlo teknikoko zuzendaria, BSH Electrodomésticos España S.A.; Oscar Matellanes García, zuzendaria, QUOMAI; Esteban Morrás Andrés, enpresaburua,
Das-nano; Javier Osés Navaz, enpresaburua, ACR; Joaquín Romero Roldán, Nafarroako Unibertsitate Publikoa;
Carlos Tapia de la Fuente, kudeatzailea, Replasa; Yolanda
Torres Lusarreta, kontseilaria, M. Torres Diseños Industriales; Miguel Ugalde Barbería, zuzendari nagusia, Mapsa.
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NUPeko CEO Klubeko kideak.

Martxoa
2016/03/15

Osoko Bilkura
Kontu Ganberako lehendakariaren aurkezpena: Nafarroako Uniber
tsitate Publikoa, 2014 txostena
Kontu Ganberako lehendakariak t xostenean jasotako
ondorio nagusiak azaldu zituen. Adierazpen nagusiak
aldeko iritzi bat erakusten du Unibertsitateak epe
horretan egindako jarduera ekonomikoari buruz, bai
finan
tzen eta bat legez
kotasunaren ikuspuntuetatik. Bere hitzaldian, Kontu Ganberako lehendakariak
Uniber
tsitatearen finan
tzen egoera ere deskribatu zuen, eta erakunde horrek aurreko txostenetan
egin dituen gomendioen ezarpen-egoeraren berri
eman zuen: guztiak bete dira, eta bi gomendio falta dira gauzatzeko, hots, urte anitzeko finantzaketaereduarekin eta Uniber
tsitateko irakasleen ordainsariei dagokien erkidegoko tartearen arauketaren
hobekuntzarekin lotutakoak. Nafarroako Gobernuak,
halaber, eskumena du gai horietan.
Unibertsitateak bere ingurunearekin dituen harremanen maparen
aurkezpena. Ikerkuntza
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Ildefonso Grande Esteban irakasleak Gizarte Kon
tseiluaren mandatuz egindako txostena aurkeztu
zuen, bi helbururekin: alde batetik, Unibertsitateak
ikerkun
tza bestetara
tzearen gaietan enpresarekin
gauzatzen dituen harremanen egoera argitzea, eta,
bestetik, ikuspegi orokor bat eskain
tzea eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren historiaren ia hasieratik lankidetza-harreman horiek nolakoak izan diren

azaltzea. Kontseiluburuak laguntza eskertu zion Grande irakasleari.
Unibertsitatearen plan estrategikoa egiteari buruzko t xostena
Kudeatzaileak prozesua azaldu zuen. Plana bat dator eta koordinatu egiten da Unibertsitatearentzako
garrantzi handiko beste plan batzuekin, esaterako komunikazioari edo zerbitzuak hobetu eta berrantola
tzeari buruzkoekin. Era berean, prozesuan parte hartu
duten batzordeak balioetsi zituzten, beren osaera eta
funtzioak aipatuz: Zuzendaritza Batzordea, Batzorde
Exekutiboa, Batzorde Exekutiboaren eta Gizarte Kon
tseiluaren arteko Batzorde Mistoa, eta unibertsitateko
komunitatearen eta inguruneko adituen partaide
tzarako Interes Taldeak.
Unibertsitateko ikasketen egiaztapena berritzeari buruzko txostena
Irakaskuntzako errektoreorde andreak eman zuen horren berri. 2016an Unibertsitateko titulazioen gehiengoaren egiaztapena berritu zen: 11 gradu eta 7 master.
Egiaztapen guztiak berritu egin ziren, eta emaitzak,
errektoreordearen hitzetan, onak izan ziren. Halaber,
jakinarazi zuen Nekazaritzako Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ingeniaritza graduak ACREDITA PLUS aipamena jaso zuela, EUR-ACE zigiluarekin. Aitorpen horiek
eskatu omen dira Telekomunikazio Teknologietako
Ingeniaritza eta Industria Teknologietako Ingeniaritza
graduetarako ere, eta horietan ere emaitzak positiboak izatea espero omen du. Nekazaritza Ingeniarien
Goi Mailako Eskola Teknikoa izan omen da Espainian
Europako egiaztapen hori lortu zuen lehen eskola, eta
ebaluatzaileek nabarmendu egin zuten hori.
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Erabaki horrek jaso zituen Unibertsitateko graduetan
gauzatzen den prestakuntza-jarduera osoari buruzko
balioespenak eta gomendioak, eta Irakaskuntza Ba
tzordeak proposatuta onetsi zen. Horretarako, «Gaurko titulazioen malgutasuna, gizarte-beharrei egokitu
ahal izateko» lan-ildoa gauzatuz, gradu bakoitzerako
prestatutako txostenak beren osotasunean hartu ziren
kontuan. Izan ere, lan-ildo horren xedea da Nafarroako
Unibertsitate Publikoko gizarte- eta enpresa-ingurunea titulazioen kalitatea egiaztatzeko eta hobetzeko
prozesuetan inplikatzea. Lantaldeek adierazitako gomendioekin batera –batzuk oro har irakaskuntzetara
zuzenduak, eta beste batzuk, berriz, titulazio jakin batera bideratuak–, Erabakiak agertarazten du kanpoko
profesionalek zer-nolako iritzia daukaten tituludunen
profilek lan-ingurunearekiko duten egokitasunari
buruz. Esan beharra dago azken balioespen hori oso
gogobetegarria izan zela, prozesuan parte hartu zutenen % 80k iritzi baitzuten prestakuntzaren eta inguruneko beharren artean erabateko egokitasuna lortzen
dela. Halaber, askotan adierazi zuten egokitasun hori
bikaina izaten dela.
Gomendioei dagokienez, bestalde, hauek proposatu zitzaizkion Unibertsitateari: aurrerapausoak egitea
irakasleek ikasketa-prozesuan ikasleei protagonismo
handiagoa ematen dioten irakaskuntza-metodologia

aktiboak modu orokorrean erabil ditzaten; eskaintza
praktikoa eta orientabide profesionaleko eta lan-merkatua ezagu
tzeko programak zabal
tzea; kanpoko
profesionalek parte har dezatela susta
tzea, mintegietan, lantegietan eta saio praktikoetan; eta ikasleek
Unibertsitatean igaroko duten denbora prestakuntzaesperientzia aberatseko ibilbidea garatzeko aukera
gisa uler dezatela sustatzea, besteak beste.
Kontratupeko irakasle eta ikertzaileen norbanakoaren
merezimenduak aitortzeko erabakiaren aurkako errekurtsoak
ebaztea, bidezkoa bada
One
tsi egin dira Uniber
tsitateko hiru irakaslek
2015eko azaroaren 20ko 15/2015 Erabakiaren aurka jarritako errekur
tsoak ebazten dituzten erabakiak. Erabaki horren bidez esleitu ziren kontratupeko
irakasleen lansari osagarriak. Unibertsitateko zerbitzu
juridikoek egin zituzten txostenetan aitortu egiten
zen erreklamazioetako biri erantzuna eman behar zi
tzaiela, eta, hirugarrenari dagokionez, erreklamazioak
ez zuela funtsik. Osoko Bilkurak hartutako erabakiak
txosten horien proposamenetan oinarritu ziren.
Gizarte Kontseiluaren 2015. urteko txostena onestea, bidezkoa bada
Gizarte Kon
tseiluak 2015ean burututako lanaren
ikuspegi panoramikoa ematen duen dokumentu bat
onetsi zen. Kontseiluburuaren iritziz, txosten hori baliagarria da instituzioei eta gizarteari jakinarazteko zer
egiteko gauzatzen diren organo honetan.
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Inguruneko profesionalek NUPeko graduei buruz egiten duten
balioespena adierazi eta graduak hobetzeko gomendioak ematen
dituen erabakiaren onespena

Apirila
2016/04/26

Osoko Bilkura

edo lehen kontseiluburuordeari egokitzea ardura. Halaber, arau berri bat ezarri zuen, bozketan berdinketa
gertatzen den kasuetarako.

Kontseilukide berriak karguaz jabetzea
2016ko martxoaren 16ko 13/2016 Foru Dekretuaren
bitartez, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte
Kontseiluko kide izateari utzi zioten José María Aracama Yoldik, Ramón Bultó Llevatek, Román Felones
Morrásek eta José María Zarranz Herrerak. Dekretu horretan bertan kontseilukide izendatu zituzten,
Hez
kun
tza Departamentuko titularrak proposatuta,
Joaquín Ansa Erice, José María Zabala Martínez, Sixto Jiménez Muniáin eta Ana Ollo Hualde. Bestalde,
2016ko mar
txoaren 16ko 14/2016 Foru Dekretuak
Ubaldo González Delgado izendatu zuen Nafarroako
Parlamentuaren ordez
kari. Az
kenik, 2016ko mar
txoaren 16ko 15/2016 Foru Dekretuaren bitartez,
Gizarte Kontseiluko kide izateari utzi zion María José
Anaut Cousok, eta Román Felones Morrás izendatu
zuten, Nafarroako Langileen Batasun Orokorraren
(UGT) ordezkari gisa. Jarduneko kontseiluburuak ongietorria eman zien kontseilukide berriei, eta haien
egiteko berria emankorra izan dadila opa zien.
Gizarte Kontseiluko burua aukeratzeko prozedura ezartzen duen
erabakia onestea, bidezkoa bada
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Gizarte Kontseiluko burua aukeratzeko prozedura erabaki baten bidez ezarri zuten. Erabakiak, oro har, aurreko erabakiak errepikatzen zituen, eta, berritasun moduan, Gizarte Kontseiluaren jarduneko buruak bete
beharreko arauak jaso zituen; izan ere, baldintzen arabera, gerta daiteke kargua utzi duen kontseiluburuari

Kargua utzi zuen kontseiluburuaren hitzak
Román Felones Morrás Osoko Bilkuran min
tzatu
zen leialtasun eta independentzia printzipioen bidetik gauzatzen saiatu den lanaz, eta gogora ekarri
zituen kargua hartu zuenean bere gain hartu zituen
helburuak: ordura arte egindako lan onari jarraipena ematea, Unibertsitatearen kanpo-finantzaketan
eta beste alor ba
tzuetan lan-ildo berriei ekitea,
nazioartekotzea, Unibertsitatearen aurrekontuetan
egonkortasuna bila
tzea, Europako Uniber
tsitate
Eremuaren printzipioak gauzatzea, goi-hezkuntzan
sar
tzeko aukera-berdintasuna berma
tzea, Gizarte
Kon
tseiluaren etorkizuna uniber
tsitateko komunitatearen eta gizartearen aurrean hobetzea, eta,
az
kenik, Uniber
tsitateko egresatuei arreta berezia
eskain
tzea. Emai
tza moduan adierazi zuen gaur
egun egokiro fun
tziona
tzen duela Gizarte Kon
tseiluak, lan-ba
tzordeen sistemaren bidez; bere
lan-ildoak kontseiluaren Osoko Bilkuran aho batez
onetsi zirela; ordezk atzen duen gizarteak berak eta
Uniber
tsitateko komunitateak orain hobe ezagu
tzen dutela; enpresen eta Unibertsitatearen arteko
harremana sustatzea lortu duela; eta, azkenik, Espainiako unibertsitateetako gizarte-kontseiluen artean
erreferentea dela. Haien lankidetzarengatik eskerrak
eman zizk ien Gizarte Kontseiluko kideei, Nafarroako
instituzioei eta errektoretza-taldeetako kideei.
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José María Zabala, Pilar García, Ana Ollo, Joaquín Ansa, Sixto Jiménez, Román Felones eta Ubaldo González.

Bi hautagai aurkeztu ziren, alegia, Ansa eta González
jaunak, eta beren ibilbide profesionalak eta beren
hautagaitzen helburuak azaldu zituzten. Jarduneko
kontseiluburuak bozketari eman zion bide. Gizarte
Kontseiluko kideen gehiengo osoaren botoak lortzen
dituen hautagaia izendatzen da kontseiluburu, edo,

lehen bozketan inork gehiengoa lortzen ez badu, bigarren bozketan edo hurrengoetan boto gehien lor
tzen duena. Joaquín Ansa Erice hautatu zuten Gizarte
Kontseiluko buru, bigarren bozketan, eta, hortaz, erabakia Nafarroako Gobernura igorri zen, hura izenda
zezaten.
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2016/05/05

2016/05/12

Gizarte eta Enpresa Foroaren
ondorio-saioa

Gizarte Kontseiluko buruaren kargua
hartzea

Gizarte eta Enpresa Foroak ondorio-saioa gauzatu
zuen Unibertsitatea eta RIS3. NUP Nafarroako Foru Er
kidegoko espezializazio adimendunerako estrategian
gaiaren inguruan. Gizarte Kontseiluak blog bat gaitu
zuen saioen artean, eta, bertan, Foroko kideek eta
hausnarketa horretan parte hartzera gonbidatutako
pertsonek beren gogoetak utzi ahal izan zituzten.
Moderatzaile aritu zen Susana Elena, Europako Ba
tzordeko Institute for Prospective Technological Studies
institutukoa. Foroko kideekin batera, saioan parte
hartu zuten Manu Ayerdi Olaizola Garapen Ekonomikorako lehendakariordeak eta Nafarroako garapen-politikaren beste arduradun batzuek. Debate
horren emaitza gisa, zenbait helburu ezarri ziren,
Nafarroako RIS3 horrek enpresentzat zer erakargarritasun eta zer muga daukan identifikatzeko; bideak
zehaztu ziren Unibertsitateko ikertzaileek parte har
dezaten Nafarroan RIS3 definitzeko eta modu eraginkorrean gauzatzeko orduan; eta, azkenik, Nafarroako Gobernuarentzako tresna berriak proposatu
ziren, enpresen eta unibertsitateen arteko aliantzak
bidera
tzeko, Nafarroaren garapen ekonomikoa
sustatzeko helburuz.

Karguaz jabetzeko ekitaldia Joaquín Ansa Erice Gizarte
Kontseiluko buru izendatzeko erabakia irakurriz hasi
zen, eta Santiago Iraburu Allegue kontseilu honen
idazkariak irakurri zuen. Gero, Ansak berak karguaren
promesa egin zuen kantore baten aurrean, Espainiako
Konstituzioaren, Foru Hobekuntzaren, Gizarte Kon
tseilua sortzeko Foru Legearen eta Unibertsitatearen
Estatutuen aleak parean zituela. Ondoren hitza hartu
zuten kargua uzten zuen Gizarte Kontseiluko buruak
eta kargua hartzen zuenak –Román Felones Morrásek
eta Joaquín Ansa Ericeek, hurrenez hurren–, eta Alfonso Carlosena García errektorearen eta Uxue Barkos
Berruezo Nafarroako Gobernuko lehendakariaren hi
tzaldiek eman zioten amaiera ekitaldiari.
Egon ziren agintarien artean zeuden Ana Ollo Hualde Nafarroako Gobernuko bozeramaile, Herritarrekiko
eta Erakundeekiko Harremanetarako kontseilari eta
Gizarte Kontseiluko kidea; José Luis Mendoza Peña
Hezkuntzako kontseilaria; Jesús Irurre Arigita Gizarte
Kontseiluko buru ohia; eta Julio Lafuente López eta
Antonio Pérez Prados errektore ohiak, Gizarte Kon
tseiluko kideekin eta kontseiluburu berriaren senideekin batera.
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Joaquín Ansa, agintarien aurrean
karguaren promesa egiten.
Ezkerretik eskuinera: Jesús Irurre,
José Luis Mendoza, Uxue Barkos,
Alfonso Carlosena eta Román Felones.

Gizarte Kontseiluko aurreko
kontseiluburuak (Felones, ezk., eta
Irurre), Joaquín Ansa arduradun
berriarekin.
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Maiatza
2016/05/16

Ekonomia eta Finantza Batzordea
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren IV. plan estrategikoari buruzko
txostena
Batzordeak ontzat eman zuen plan estrategikoari
buruzko Gizarte Kontseiluaren erabakia gauzatzeko
Unibertsitatearen Gobernu Kontseiluak hartu zuen
erabakia. Batzordeak aldeko txostena egin zuen, eta
nabarmendu zuen plana Unibertsitateko komunitatearen parte-hartzea indartuz prestatu zela, planteatutako helburuak komunitatearen laguntzarekin
lortu ahal izateko. Halaber, plana prestatzean zuzeneko parte-hartze soziala ere indartu zela adierazi zuen. Azkenik, balioespen positiboa eman zion
dokumentuari; izan ere, Batzordearen ustez, Nafarroako Unibertsitate Publikoarentzat eta nafar gizarte osoarentzat egokiak diren helburu estrategikoak
jaso zituen, eta plana oso tresna egokia da Uniber
tsitatearen egitekoak gizartean garapenean duen
eragina indartzeko.

Unibertsitatean datuak prozesatzeko zentro bati egoitza emateko
hitzarmenean dagoen urte anitzeko gastua baimentzeari buruzko
proposamenaren gaineko txostena
Proposamenaren aldeko iritzia eman zen, eta horrek
jarraipena eman zion Nasertic eta Unibertsitatearen
artean ezarritako harremanari, bigarren horretan datuak prozesatzeko zentro bat sortzeko. Zerbitzu hori
Unibertsitateak daukanaren osagarria da, eta Uniber
tsitatearen operazio informatikoen segurtasun-kopia
moduan funtzionatzen du.
2016ko martxoaren 31n aurrekontua betetzeari buruzko txostena
Kudeatzaileak lehen hiruhilekoari dagokion Uniber
tsitateko aurrekontuaren betearazpenaren berri ematen duen dokumentua azaldu zuen. Datuek egoera
arrunta erakutsi zuten, eta ez zen inolako desbidera
tze nabarmenik antzeman, ez gastuen atalean eta ez
diru-sarreren atalean. Aipatzeko moduko datu bakarra
izan zen I. kapituluan betearazpen-indizea data horietan ohi baino handiagoa izan zela, aparteko saria
ordaintzearen ondorioz. Azkenik, kapitulu nagusietako zifra azpimarragarrienak zein ziren aipatu zuen.

2016/05/20

NUPeko CEO Klubaren saioa
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NUPeko CEO Klubaren lehenbiziko ohiko bilera egin
zen. Ignacio Matías irakasleak Nafarroako Uniber
tsitate Publikoko Institute of Smart Cities institutua aurkeztu zien enpresariei, bera baita bertako zuzendari.

Ondoren, Emilio Huerta irakaslea Ukaezinen garran
tzia enpresa-eredu berrietan gaiari buruz mintzatu zen,
eta, saioa bukatzeko, proposamenen inguruko eztabaida bat egin zen.
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Maiatza
2016/05/23

Osoko Bilkura
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren IV. plan estrategikoaren
onespena
Gizarte Kontseiluak, plan estrategikoa prestatzeko
proiektuan parte hartu eta gero, aho batez adostu
zuen Unibertsitateko Gizarte Kontseiluarekin. Osoko
Bilkurak positiboki balioe
tsi zuen Uniber
tsitateko
komunitateak eta gizarteak nola hartu zuten parte
planaren prestaketa-lanetan, eta, bereziki, errektore
tza-taldeko eta Gizarte Kontseiluko kideen artean
osatu zen Ba
tzorde Mistoaren fun
tzionamendua.
Planaren eginkizunari jarraikiz, «NUP goi-mailako
irakaskuntzako erakunde publiko bat da, ingurunearen aurrerapenarekin, bere garapen iraunkorrarekin
eta bere hiritarren bizi-kalitatearen hobekuntzarekin
konprometituta dago, gainerako gizarte-eragileekin
elkarlanean jarduten du, eta nazioarteko bokazioa
dauka. Horri begira, Uniber
tsitateko komunitatea
ezagutza kultural, zientifiko eta teknikoa sortu, zabaldu eta eskualdatzera emana dago, bai eta per
tsonei prestakuntza oso bat ematera ere». Ekintzen
kopurua ia-ia erdira murriztu da, haien izaera estrategikoa bermatzeko. Aginte-koadroak ongi definitutako helburu gutxi batzuekiko konpromisoa dakar
berekin, eta horiek urtero berrikusiko dira.
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Nafarroako Unibertsitate Publikoan datuak prozesatzeko zentro bati
egoitza emateko hitzarmenean dagoen urte anitzeko gastua egiteko
baimena onestea, bidezkoa bada
Gizarte Kontseiluaren Ekonomia Batzordeak aurretik
aldeko iritzia emanda, Osoko Bilkurak Erabaki one
tsi zuen, eta horrek jarraipena eman zion Nasertic
eta Unibertsitatearen artean ezarritako harremanari,

08 2016ko ekitaldia
Maiatza

Maiatza

Gizarte Kontseiluaren batzordeetako buruen izendapena
Osoko Bilkurak, kontseiluburuak proposatuta, erabaki
bat onetsi zuen Helmut Döllerer Ekonomia eta Finan
tza Batzordeko buru gisa berritzeko; Sixto Jiménez
Muniáin Irakaskuntza Batzordeko buru izendatzeko,
Ramón Bultó Llevaten ordez, Gizarte Kontseiluko kide
izateari utzi baitzion; eta José María Zabala Martínez
Gizartearekiko Harremanetarako Ba
tzordeko buru
izendatzeko, Félix Taberna Monzónen ordez, hark aurretiaz jakinarazi baitzion Gizarte Kontseiluko orduko
buruari ordezkapena nahi zuela. Kontseiluburuak eta
Gizarte Kontseiluko kideek eskerrak adierazi zizkieten
kargua utzi zuten batzordeburuei.
Gizarte Kontseiluaren batzordeetako kide berrien izendapena
Kon
tseiluburuak, jarraitutasun-irizpide bati jarraikiz,
batzordeen osaerari eustea proposatu zuen, eta izan-

dako bajak sektore guztietako ordezkaritasunari eu
tsiz betetzea. Batzorde Iraunkorraren kasuan, irizpidea
izan da Arautegian aipatutako kide izatearena karguagatik, batzordeetako buru edo buruorde izatearena,
eta administrazio eta zerbitzuetako langileen ordez
kari izatearena.
Batzorde iraunkorrean sartu ziren Carlos Sola Pobelleta, Sixto Jiménez Muniáin eta José María Zabala Martínez. Ekonomia eta Finantza Batzordean, Carlos Sola
Pabolleta eta Pilar García Pérez. Eta Ubaldo González
Delgado eta Ana Ollo Hualde, bestalde, Gizartearekiko Harremanetarako Batzordean sartu ziren.
Gizarte Kontseiluko ordezkarien izendapena Unibertsitatearen
Gobernu Kontseiluan
Unibertsitatearen Estatutuek ezartzen dute Gizarte
Kontseiluak bi kontseilukide edukiko dituela Gobernu Kontseiluan. Kontseiluburuak proposatu zuen Alberto Alfaro Jiménezek lan hori egiten jarrai zezala,
eta bere burua eskaini zuen Kontseiluan María José
Anaut Cousoren tokia hartzeko. Proposamena baiez
koa emanez onetsi zen.
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bigarren horretan datuak prozesa
tzeko zentro bat
sortzeko. Zerbitzu hori Unibertsitateak daukanaren
osagarria da, eta Unibertsitatearen operazio informatikoen segurtasun-kopia moduan funtzionatzen du.

Ekaina
2016/06/17

Irakaskuntza Batzordea
4/2007 Lege Organikoaren 8. artikuluan aipatzen den txostenaren
onespena, Ingeniaritza Biomedikoko Unibertsitate Masterra
ezartzeko Gobernu Kontseiluak egindako proposamenari buruzkoa
Irakaskun
tzako errektoreordeak aurkeztu zuen
txostena aztertu ondoren, ba

tzordeak Osoko
Bilkurarentzako aldeko txosten bat proposatu zuen,
2009ko martxoko Gizarte Kontseiluaren irizpideen Era
bakia, titulazio ofizial berriei buruzko txostenak igor
tzeko dokumentuan zehaztutako parametroekin bat
etorriz. Master hori aurreko baten jarraipena da, baina,
egindako aldaketak hain handiak izan zirenez, ANECAk titulu berritzat jo zuen.
Iraupen-arauak Graduko araudi berriari aplikatu ahal izateko
egokitzapenari buruzko txostena
Irakaskuntzako errektoreordeak azaldu zuen Uniber
tsitateko matrikularen antolamenduak aldaketa bat
izan zuela berriki, eta, hari jarraikiz, ikasketa guztiak urteko ziklo gisa matrikulatu behar zirela. Hori dela-eta,
desagertu egin zen seihilekoko matrikula orokorreko
zikloa. Horregatik, beharrezkoa izan zen interpretazio
zehatz bat egitea dagokion dokumentuan jasotako
Unibertsitateko graduetako iraupen-arautegiaren alderdi batzuen inguruan. Batzordeak egokitzat jo zuen
iraupen-arauak modu horretan aplikatzea.
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Gizarte Kontseiluak Irakaskuntza Batzordeari agindu dizkion
lan-ildoen balioespena
Gizarte Kon
tseiluaren Osoko Bilkurara eramateko
batzorde honi agindu zaizkion lan-ildoak berritzeko
proposamen bat, batzordeburuak eztabaidarako eta

gogoetarako aldi bat ireki zuen, eta hurrengo bileran
burutuko da dagokion proposamena eginez. Gaur
egungo lan-ildoen ondorioz etortzen ari diren emai
tzak banaka ikusi, eta oso ongi balioetsi dituzte.
Ikastegietako Kalitate Bermerako Batzordeen kanpoko kideen
lanaren balioespena
Gai horretarako, Irakaskuntzako errektoreordearekin
batera, bileran parte hartu zuten eskoletako zuzendariek eta dekanoek, ikastegi horietako Kalitate Bermerako Ba
tzordeetako kanpo-ba
tzordekideek, eta
batzorde horien lanean laguntza teknikoa ematen
duten pertsonek. Errektoreordeak ANECAk betetzen
duen funtzioaren berri eman zuen, eta Verifica, Acredita eta Monitor programetako prozedurak deskribatu zituen. Horietan guztietan garrantzia ematen zaio
egresatuen profila behar sozialetara egokitzearen
faktoreari. Horregatik, garrantzi handikoak dira bai
inguruneko profesionalek ikastegietako Kalitate Bermerako Batzordeetan egiten duten ekarpena eta bai
adituen panelak sortuz egindako lana, profesionalek Unibertsitateko titulu ofizialen inguruan egiten
duten balioespena dokumentatzeko. Ikastegietako
kanpo-ba
tzordekide guztiek hartu zuten parte.
Guztiek oso positiboki balioetsi zuten akademikoen
eta lan- eta enpresa-munduaren artean izaten den
harremana egiaztapenak berri
tzeko orduan, eta,
era berean, Kalitate Bermerako Batzordeetan duten
funtzioa gero eta eraginkorragoa dela azpimarratu
zuten. Jarraian, ikastegietako dekanoek eta zuzendariek beren ikuspuntuak azaldu zituzten, eta oso
aldekoak izan ziren inguruko profesionalek kalitatea
hobetzeko orientabidean izaten duten parte-har
tzeari dagokionez ere bai.
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Ekaina
2016/06/21

Gizartearekiko Harremanetarako Batzordea

Gizarte Kontseiluak burutza berriaren eskutik egin beharreko lanak berritu behar direla-eta, batzordeek beren lan-ildoen egokitasuna balioetsi behar dute. Horri
buruzko debate bat abiarazi zen, Batzordearen hurrengo bileran burutu beharrekoa. Helburuak interesgarri
tzat jo ziren arren, nolabaiteko sakabanatzea antzeman

zen, eta hobetzeko moduko helburu-lehenespen bat.
Lan-ildo horien hasierako balioespen bat onetsi zen,
eta, hari jarraikiz, Batzordearen etorkizuneko jarduerak hiru ildo orokorretan banatuko ziren: ekintzailetza
(enpresan edo gizartean), ekoizpen-ingurunearekiko
harremanak (ezagutzak eta teknologiak bestetaratzea,
praktikak, industria-doktoretzak...), eta gizarte-ingurunearekiko harremanak.
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Gizarte Kontseiluak Gizartearekiko Harremanetarako Batzordeari
agindu dizkion lan-ildoen balioespena

Ekaina
2016/06/27

Ekonomia eta Finantza Batzordea
Kontu Ikuskaritzarako 2015. urteko plana
Kontu-hartzaileak kontu-ikuskaritzaren txostenak aurkeztu zituen, Gizarte Ekintzarako Atalari buruz –aipamen
berezia egin zien Unibertsitatearen Mezenasgo Planari
eta Desgaituei Laguntzeko Atalak egindako lanari–, eta
Jerónimo de Ayanz Ikerketa Zentroari buruz. Ondoren,
Unibertsitate Zabalpenerako Atalari dagokion txosteneko
gomendioak aplikatzeko orduan zer aurrerapen egin ziren
jakinarazi zuen. Azkenik, Batzordeak Kontu Ikuskaritzarako
2016. urteko plana onetsi zuen, eta, kontu-hartzailearen
proposamenarekin bat etorriz, kontu-ikuskari
tza horrek modu oso eta bateratuan aztertuko du Nafarroako
Unibertsitate Publikoko ikerketa-arloaren kudeaketa.
NUPek Movalsys S.L. enpresan parte hartzeko proposamenari buruzko
txostena
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Ikasleen gaietarako, Enplegurako eta Ekintzailetzarako
errektoreorde andreak, gaia aurkezteko, proposamen
horren aurrekariak deskribatu zituen. Proposamena ildo
estrategiko honen barnean dago: ekintzailetzari lagun
tzea ingurunera bestetaratzeko eginbeharra indartzeko
moduetako bat den aldetik. Movalsysek mugimendusentsoreen alorrean gauzatzen du bere jarduera, eta
horiek osasun-arloan, adineko pertsonekin lanean, fisioterapian eta kirolean aplikatzen dira. Unibertsitatearen
Spin-off Batzordeak proiektuaren aldeko txostena egin
zuen. Ekonomia Batzordeak egindako txostena ere positiboa izan zen.
4/2007 Lege Organikoaren 8. artikuluan aipatzen den txostenaren
onespena, Ingeniaritza Biomedikoko Unibertsitate Master berri bat
ezartzeko Gobernu Kontseiluak egindako proposamenari buruzkoa
Batzorde horri zegokion Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkuran irakaskuntza ofizial berrien balioespen bat aurkez-

tea, haien kostu ekonomikoaren ikuspuntutik. Ingeniari
tza Biomedikoko Unibertsitate Masterrari dagokionez,
Ingeniaritza Biomedikoko Unibertsitate Master berria ezar
tzearen eragin ekonomikoari buruzko txostenak aditzera
eman zuen ez zela eragin ekonomiko esanguratsurik espero Master berria ezartzeagatik. Batzorde horrek egindako 
txostenak proposamenaren aldeko balioespena
agertu zuen.
Gizarte Kontseiluak Ekonomia eta Finantza Batzordeari agindu dizkion
lan-ildoen balioespena
Gainerako batzordeetan egin zuten bezala, eta Gizarte
Kontseiluaren lan-ildoei buruzko erabaki berri baterantz
aurrera egiteko, batzordeburuak dokumentu bat aurkeztu zuen, lan-ildo horietako bakoitzaren esparruan egindako jardueren jarraipenaren berri emateko. Hurrengo
bilera batean, dagokion proposamena egingo zaio
Osoko Bilkurari.
Txostena Osoko Bilkurari, 2015. urteko kontuak ixteko Gobernu
Kontseiluaren proposamenari buruz
Aldeko 
txosten bat one
tsi zen Gobernu Kon
tseiluak
Unibertsitatearen kontuen inguruan egindako proposamenari buruz. Gobernu Kontseiluaren proposamena
kontu-hartzailearen txosten batekin batera heldu da.Txostenaren helburua da egiaztatzea leialki adierazten
ote duten kontuek eta kontabilitateak, oro har, kudeaketaren emai
tza eta ondarearen errealitatea. Ondorio
orokorra da, kontu-hartzearen esanetan, urteko kontuek
Unibertsitatearen ondarearen, bere finantza-egoeraren
eta bere emaitzen irudi leiala irudikatzen dutela, alderdi
esanguratsuei dagokienez, gai batean izan ezik: ikerketa
proiektuen alorrean kobratzeko dauden eskubide aitortu jakin batzuk. Azkenik, aurreko ekitaldi ekonomikoaren
elementu nagusien deskribapen laburtua egin ondoren,
Batzordearen txostenak hura onestea gomendatu zion
Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurari.
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Gobernu Kontseiluaren proposamenari buruzko aldeko
txosten bat onetsi zen. Aurreko urteetan bezala, prezio
publikoen proposamena KPIa erreferen
tzia
tzat hartuta
egiten da, eta, horregatik, aurreko ikasturteko prezioei eu
tsi egin zitzaien. Batzordeak irizpidea egokitzat jo zuen.
Unibertsitatearen 2017ko aurrekontuaren irizpide nagusien onespena
Gizarte Kontseiluak ekonomia-gaietan aldizka egiten di
tuen jardunen antolaketa dokumentuaren arabera, «aurrekontuak egiteko prozesua urte bakoitzeko ekainean
hasiko da, eta horretarako Gizarte Kontseiluaren Ekonomia Batzordeak onetsi egingo du hurrengo ekitaldirako
aurrekontuaren irizpide orokorrak jasoko dituen dokumentu bat». Hortaz, irizpide horiek ezarri ziren 2017. urterako, eta jarraibideak zehaztu ziren gastuen kontusailak zehazteko eta diru-sarreren atalak zenbatesteko; izan
ere, azken horien arabera prestatzen dira aurrekontuen
proiektua eta Nafarroako Gobernuari egin beharreko
finan
tzaketa-eskaera. Aurrekonturako ezarritako helburuak izan ziren, besteak beste, Unibertsitatearen 20162019 aldirako IV. plan estrategikoan xedatutako jarduerak
gauzatzea; kalitatezko prestakuntza-eskaintza eduki
tzea, inguruneko eskarira egokitua; Uniber
tsitatearen
nazioartekotzean sakontzea eta ingurune sozialak NUP
kalitatez
ko eta bikaintasunez
ko erreferente
tzat an
tzeman dezala lortzea; kontularitza analitikoa ezartzea,
eta beharrizan ekonomikoak dituzten edo egoera berezian dauden ikasleei laguntzeko politikei eustea.
Hezkuntza Ministerioaren lankidetza-beken banaketa
Beka horiek Unibertsitateko sailen artean banatzea one
tsi zen, sail bakoi
tzari a
txiki zaiz
kion Uniber
tsitateko
irakaskidegoetako irakasleek lortutako seiurtekoak eta
2011ko urtarriletik aurrera defendatu den tesi kopurua
kontuan hartzen dituen baremo baten arabera, bi kasue-

tan sail bakoi
tzeko Uniber
tsitateko irakaskidegoetako
irakasle kopuru osoari dagokionez.
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketa Institutuei atxiki zaizkien
graduondoko laguntzetarako urte anitzeko gastua baimentzeari buruz
Gobernu Kontseiluak egin duen proposamenaren gaineko t xostena
Osoko Bilkurari gomendatu zitzaion abian den ikasturterako Unibertsitateko Ikerketa Institutueei atxiki zaizkien
doktoretza ondoko laguntzetarako deialdiaren proposamena onestea. Hain zuzen, deialdiak barne hartu zituen
Material Aurreratuen Ikerketa Institutuari (InaMAT), Institute of Smart Cities institutuari (ISC) eta Institute for Advanced Research in Business and Economics institutuari
(INARBE) atxikitzen zaizkien laguntzak; izan ere, kontuan
hartu zen Unibertsitateak ikerketaren arloan daukan helburu estrategikoetako bat Ikerketa Institutuen jarduera
sendotzea dela.
Carolina Fundazioarekin egindako hitzarmenen babespean bekak
emateari buruzko txostena
Ekonomia eta Finantza Batzordeak aintzat hartu zuen Ikerketako errektoreordeak egindako proposamena, Carolina
Fundazioarekin egindako hitzarmenen babespean bekak
emateari buruz. Halaber, txosten bat igorri zion Osoko Bilkurari, eta bertan gogorarazi zuen Carolina Fundazioaren
helburua Espainiaren eta Nazioen Komunitate Iberoamerikarreko herrialdeen artean kultura-harremanak eta hez
kuntza- eta zientzia-alorreko lankidetza sustatzea dela, eta
NUPek 2006az geroztik harekin mantentzen duen harremanaren bidez estaldura ematen zaiela Iberoamerikako
unibertsitateetako irakasleei trebakuntza ematera bideratutako bekei. Unibertsitatearen 2016ko aurrekontuan
beka horiek finantzatzera bideratutako aurreikuspen ekonomikoak txikiagoak izan ziren ikasturte horretan Uniber
tsitateko master-ikasketen matrikuletarako finan
tzatu
ziren diru-laguntzen zenbatekoa baino. Hortaz, positiboki
balioetsi zuen beka horien bideragarritasun ekonomikoa
bermatzera bideratutako zenbatekoa handitzea.
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Unibertsitateak 2016-2017 ikasturtean edukiko dituen prezio publikoak
onesten dituen Gizarte Kontseiluaren proposamenari buruzko txostena

Ekaina
2016/06/29

Osoko Bilkura
Movalsys S.L. enpresan parte hartzea
Gizarte Kon
tseiluak one
tsi egin zuen Uniber
tsitatearen parte hartzea Movalsys enpresan. Diziplina anitzeko ikertzaile talde batek sustatua, enpresak
osasun-sektorera aplikatutako sen
tsoreen arloan
dihardu, Uniber
tsitatean sortutako teknologiak
oinarritzat hartuta. Movalsys S.L. 2015. urte amaieran eratu zen, eta, hurrengo urtean, Unibertsitateak
enpresako partaide
tzak erosi zituen. Ondorioz,
enpresa hori Nafarroako Unibertsitate Publikoko Oinarri Teknologikoko Enpresatzat jo zen, eta «Uniber
tsitatearen Spin-off» izendatu zuten. Hi
tzarmen
horretan, lankidetza-hitzarmen bat ere onetsi zen,
Unibertsitatearen eta enpresaren arteko harremanak
arautzeko, eta partaidetzak erosteagatik sortutako
gasturako baimena eman zen.
Ingeniaritza Biomedikoko Unibertsitate Masterra ezartzeko
proposamenari buruzko txostena
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LOU legearen 8. artikuluak ezartzen duenaren arabera,
«autonomia-erkidegoek erabakiko dute nazioko lurralde
osoan balio duten titulu ofizialak lortzera bideratutako
ikasketen ezarpena, eta hori autonomia-erkidegoen
ekimenez gerta daiteke, unibertsitatearen gobernu kon
tseiluaren adostasunarekin, edo uniber
tsitatearen eki
menez, gobernu kontseiluaren proposamenaren bidez.
Bi kasuetan, unibertsitatearen gizarte kontseiluak aldeko
txostena eman beharko du aurretik». Bestalde, Nafarroako Uniber
tsitate Publikoko Gizarte Kon
tseiluari

buruzko Foru Legeak 7. c) artikuluan ezartzen du kon
tseilu horri dagokiola «ingurune sozialeko irakaskuntzabeharrei erantzuten dieten titulu ofizialak lortzera bide
ratutako ikasketa berrien zabalpenari buruzko txostenak
egitea».
Gizarte Kon
tseiluko Irakaskun
tza Ba
tzordeak, ekainaren 17an, 2009ko mar
txoaren 31ko Ba
tzorde
Iraunkorraren Erabakian jasotako irizpideak balioetsi
eta aldeko txostena egin zuen. Erabaki horren arabera, Gizarte Kontseiluak bere txostenak igortzeko
orduan, aintzat hartuko beharko du titulazio berrietarako balioetsitako kostuaren eta Unibertsitateren
aurreikuspen ekonomikoen arteko egokitzapena. Gizarte Kontseiluko Ekonomia eta Finantza Batzordeak
egokitzapen horren balioespen positiboa proposatu
zuen 2016ko ekainaren 27ko bileran. Gauzak horrela,
Gizarte Kontseiluak aldeko txostena igorri zuen Gobernu Kontseiluak Ingeniaritza Biomedikoko Uniber
tsitate Masterraren inguruan egindako proposamenari buruz, Gizarte Kontseiluak titulazio ofizial berriei
buruzko txostenak egiteko dauzkan irizpideak kontuan hartuta.
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren 2015. urteko oroitidazki
ekonomikoa
Nafarroako Uniber
tsitate Publikoaren 2015. urteko
kontuak onetsi ziren, 2015eko oroitidazki ekonomikoan jasotakoak, eta bertan azaltzen ziren aurrekontuaren likidazioaren egoera-orria, balan
tzea, ondarearen ekonomia-emaitzaren kontua, eta oroitidazkia.
Uniber
tsitate-Gizarte Fundazioaren 2015. urteko
kontuak ere onetsi ziren, 2015eko oroitidazki ekonomikoan jasotakoak, eta bertan azaltzen ziren balan
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2016-2017 ikasturterako unibertsitatearen prezio publikoak
Gobernu Kon
tseiluari dagokio ikasketa berekien
eta titulu ofizialak lortzera bideratutako ikasketen
prezioak eta salbuespenak jar
tzea, baita Uniber
tsitateak ikasketa-zerbitzuengatik edo kirol instalazioak uzteagatik kobratuko dituen prezio publikoak
jartzea ere. 2016-17 ikasturtean egitekoak ziren jardueren prezio publikoen onespena, eraginkortasun
ekonomikoaren arrazoiengatik, ekitaldia hasi eta
gero egin zen, jarduerak definitu zituzten irizpideak
ongi erabakitzeko informazio gehiago eta egokiagoa
eduki ondoren. Ekonomia eta Finantza Batzordearen
txostenaren bidez, Nafarroako Uniber

tsitate Publikoan 2016-2017 ikasturtean aplikatu beharreko
prezio publikoak onetsi ziren. Aurreko urteetan bezala, prezio publikoen proposamena KPIa kontuan
hartuta egin zen, eta, horregatik, aurreko ikasturteko
prezioei eutsi zitzaien.
Batzordekide berri baten izendapena Gizarte Kontseiluaren
batzordeetan
Gizarte Kontseiluko Irakaskuntza Batzordeko eta Gizartearekiko Harremanetarako Batzordeko kide izendatu zuten Ignacio García Lautre irakasleen Gizarte
Kontseiluko ordezkaria.

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketa Institutuei atxiki
zaizkien graduondoko laguntzetarako urte anitzeko gasturako baimena
Nafarroako Uniber
tsitate Publikoko Ikerketa Institutuei a
txiki zaiz
k ien doktore
tza ondoko lagun
tzetarako 2016. urterako deialdiari dagokion urte
anitzeko gastua onartu zen. Gastuaren zenbatekoa
197.932 euro izan zen, eta 2016, 2017 eta 2018ko
aurrekontu-ekitaldietan ezar
tzen diren kontusailei
egotziko zaizk ie. Nafarroako Unibertsitate Publikoak
gauzatzen duen ikerketa-politikak lehentasuna ematen dio giza baliabideak ikerketan prestatzeari. Erabaki horren bitartez, zentzu handiagoa eman nahi zaio
doktoretza aurreko eta ondoko ikertzaileak kontrata
tzeko diru-lagun
tzen deialdiari, Uniber
tsitatean
trebatutako ikertzaileak lotzeko bokazioarekin. Horretarako, laguntza horien iraupena luzatu nahi da,
bai eta ikertzaileak nazioartean aitortutako ospeko
erakunde batean urte erdi egotera derrigortu ere,
ikerketa-taldeek aukera izan dezaten nazioarteko
taldeekin harremanak ezartzeko edo ordurako daudenak indartzeko.
Carolina Fundazioarekin izateko asmo dugun lankidetzari dagozkion
bekak finantzatzeko aurrekontuko diru-hornidura gehitzea
«Carolina Fundazioa. Matrikula Bekak» izeneko aurrekontu-saila handitu egin zen, Unibertsitate Masterreko zenbait ikasleren matrikula osoa ordaintzeko,
Carolina Fundazioarekin aurreikusitako lankidetzaren
barruan. Halaber, urte anitzeko gastu bat onetsi zen,
dagokion aurrekontu-gehikuntzarekin, doktoretzako
ikasle baten tutoretza akademikoa finantzatzeko Giza
eta Gizarte Zientzien esparruan.
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tzea eta emai
tzen kontua. Erabaki hori har
tzeko,
oinarritzat hartu zen Ekonomia Batzordeak aurretik
egindako txostena, lehen aipatu bezala kontuen eta
txostenaren datu eta gertaera nagusiak deskribatu zituena, eta kontu-hartzaileak kontu horiei buruz egindako txostenaren edukiaren berri eman zuen.

Iraila
Bilerak errektoretza-taldeko kideekin
Gizarte Kontseiluak hurrengo aldirako lan-ildoak zehaztuko zituen erabakia presta
tzeko, Gizarte Kon
tseiluko kideek zenbait bilera egin zuten udan zehar
eta irailean errektoretza-taldeko ordez
kariekin, ildo

horien zehazpena Unibertsitatearen planean jasotako
helburu estrategikoekin ahalik eta gehien koordina
tzeko.

2016/09/09

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren ikasturte hasierako ekitaldia
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Hasierako ekitaldiko une baten irudia. Argazkia: Iñigo Alzugaray (Navarra.com).

08 2016ko ekitaldia
Iraila

iraila
2016/09/15 eta 2016/09/22

Nekazaritza Ingeniarien GMETeko graduen balioespena
Nekazaritza Ingeniarien GMETekin antolatutako bilerak egin ziren, kanpoko profesionalek Elikagai Prozesu

eta Produktuen Berrikuntzako Gradua eta Nekazaritza
Ingeniaritzako Masterra balioets zitzaten.

2016/09/16

2016/09/20

Nafarroako Unibertsitatearen
ikasturte hasierako ekitaldia

Bisitaldia Unibertsitateko
instalazioetara

Kontseiluburua Nafarroako Unibertsitatearen ikasturte hasierako ekitaldian egon zen, errektoreak gonbidatuta.

Gizarte Kon
tseiluko buruak eta Irakaskun
tza Ba
tzordeko buruak Unibertsitateko instalazioak bisitatu
zituzten.

2016/09/29

Batzordeburuei zuzendutako II. Informazio eta Eztabaida Jardunaldia
tseiluen Biltzarrak antolatua, Kataluniako Unibertsitate
Politeknikoko Unibertsitate Zuzendaritzako UNESCO
Katedrarekin lankidetzan. Jardunaldiak irakaskuntzajardueraren orientazio soziala izan zuen hizpide.
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Kataluniako Unibertsitate
Politeknikoan izan ziren
jardunaldietako irudi bat.
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Sixto Jiménez Muniáin Irakaskuntza Batzordeko burua
Santiago Iraburu Allegue Gizarte Kontseiluko idaz
kariarekin batera egon zen Unibertsitateetako Gizarte Kontseiluen Batzordeetako buruei zuzendutako II.
Informazio eta Eztabaida Jardunaldian, Gizarte Kon

urria
2016/10/04

2016/10/10

Irakaskuntza Batzordea

Gizartearekiko Harremanetarako
Batzordea

Irakaskuntza Batzordearen lan-ildoei buruzko proposamena Osoko
Bilkurari
Batzordeak azken urteetan landu izan dituen ildoen
eguneraketa jasotzen zuen dokumentu bati buruz
eztabaidatu eta gero, onetsi egin zen Osoko Bilkuran lan-ildoen proposamen bat aurkeztea, aurreko
urteetan bul
tzatutako ildoekin bat-etor
tze handia
agertzen baitzuen. Osoko Bilkuran, proposamen hori
Gizarte Kontseiluaren lerroetan gehitu zen, eta, hortaz, txosten honetan horien berri eman da, dagokion
atalean
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Gizartearekiko Harremanetarako Batzordeari agindu zaizkion
lan-ildoei buruzko proposamena Osoko Bilkurari
Gizarte Kontseilura lehentasun-ordena berri bat ezar
tzen duten lan-ildo batzuk igortzea onetsi zen, Ba
tzordeak ordura arte gauzatutako horien beharrean.
Ildo berri bat gehitu zen, hots, Unibertsitatearen plan
estrategikoaren edukia ingurune sozialean zabal
tzearena. Osoko Bilkuran, lan-ildoen proposamena
Gizarte Kontseiluaren lerroetan gehitu zen, eta, hortaz, txosten honetan horien berri eman da, dagokion
atalean.

08 2016ko ekitaldia
Urria

urria

Ekonomia eta Finantza Batzordearen lan-ildoei buruzko
proposamena Osoko Bilkurari
Beste bi batzordeen bileretan gertatu bezala, Osoko
Bilkurara zenbait ildo igortzea erabaki zen, ordura
arte susta
tzen ari ziren horiei jarraipena emateko.
Nahitaez
ko
tzat jo zen gai berberei arreta ematea,
Ekonomia eta Finantzetako Txosten Sistematikori izan
ezik; izan ere, informazio ekonomikoko tresna hori
talde ekonomikoaren dinamikan sartuta zegoen ordurako, eta talde horrek Unibertsitatearen kontuekin
batera aurkezten den informazio-dokumentu bat
prestatzen du urtero.
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren eta Nafarroako Gobernuaren
arteko finantzatze-hitzarmena
Kudeatzaileak Nafarroako Gobernuaren eta Uniber
tsitatearen arteko negoziazioa zer egoeratan zegoen jakinarazi zuen, eta azalpen xehatua eman
zuen negoziazio-mahaira eramandako proposamenari buruz. Dokumentuaren oinarriz
ko helburuak
aurkeztu zituen, plan estrategikoarekin lotuak, bai
eta 2016an bi alderdietako bakoitzak egin zituen
proposamenen egutegia ere. Horrez gain, proposamen bakoitzaren berritasun nagusiak nabarmendu
zituen. Hala, finan
tzaketa-egiturak fun
tsez
ko elementu hauek edukiko ditu: egiturazko finantzaketa,
emaitzen araberakoa, hobekuntzetara bideratua eta
inbertsioetara bideratua. Badira formulak kontzeptu
horietako bakoitza kalkulatzeko, eta kudeatzaileak
azaldu egin zituen.

Kostuen kontabilitatea
Unibertsitatean kontularitza-sistema hori ezartzeak
zer aurrerapen dakarren azaldu zuen kudeatzaileak.
Espainiako unibertsitate guztientzako behin betiko
eredu bat da, ondoren unibertsitate bakoitzean per
tsonalizatuko beharrekoa. Une horretan lan hauek
ziren abian: kostuen kalkuluei buruz
ko 
txostenak
2011ko datuekin berrikustea, aplikazioaren fun
tzionamendua egiazta
tzea, banaketa-irizpideak
alderatzea, eta informazio-irteeran beharrezko egoki
tzapenak egitea. Behin 2011ko datuei buruzko sistema martxan jarrita, orduan bertsio berri bati helduko
zaio 2014ko datuekin, eta horiek izango dira benetan
erabiltzeko egongo direnak.
Unibertsitatearen Mezenasgo Plana
Ba
tzordeak positiboki balioe
tsi zuen kudea
tzaileak
Unibertsitatearentzat aurkeztutako Mezenasgo Plana planteatzea, bere lantze-, eskatze- eta aitortzefase guztiekin. Egiteko horiek ordena kronologikoa
jarraitu behar dute, eta denbora behar dute emaitza
ekonomikoak sortu ahal izateko; hala ere, ez dira horiek bakarrik mezenasgorako hurbilketa sakon baten
ondorioz sortzen direnak. Planean jasotzean da zer
taldek osa
tzen duten Uniber
tsitateen emaile izan
daitezkeenen unibertsoa.
Aurrekontua betetzea 2016ko ekainaren 30ean
Betearazpenari buruzko datuen dokumentuak argitara eman zuen funtsezko parametroak ohikoak izan
zirela erreferentziazko datetan. Gastuen eta diru-sarreren kapitulu bakoitzeko betetze-indizeak balioetsi
ziren, bai atxikiak eta bai atxiki ez direnak ere.
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Ekonomia eta Finantza Batzordea

urria
2016/10/18

Osoko Bilkura
Gizarte Kontseiluaren lan-ildoak
Gizarte Kontseiluko batzordeek azken hiletan gauzatu
zuten lana deskribatu zuen kontseiluburuak: haietako
bakoitzak balioespen bat egin zuen azken urteetan
garatu izan diren lan-ildoen egoerari buruz, eta, gogoeta horren emaitza gisa, Osoko Bilkuran zegozkion
proposamenak egin izan ziren.
Gai hori landu zela baliatuz, ildo horietako ba
tzuetan egindako aurrerapenak jakinarazi ziren:
Unibertsitatea Nafarroako Gobernuarekin egiten ari
zen negoziazioak, finantzatze-hitzarmen bat sina
tzeko; Gizarte Kontseiluak hitzarmenaren proiektua
hobetzeko egindako gomendioen dokumentu baten proposamena; edo Unibertsitatean egiten ari
zen gogoeta-prozesua, graduko titulazio berri ba
tzuk definitzeko. Gai horren inguruan azaldu zuen

2016/10/28

NUPeko CEO Klubaren bilera
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Kluba osatzen duten enpresariek eta zuzendariek bilera egin zuten, eta eztabaidagai izan zuten Adimen
artifiziala eta industria-sektorearen jasangarritasuna:
Nafarroaren oinarri ekonomikoen etorkizuneko auke
ra bat gaia, Humberto Bustince Sola Unibertsitateko
Konputazioa eta Adimen Artifizialeko katedradunak
aurkeztua. Bileraren egitarauan beste gai batzuk landuko zirela adierazi zen arren, Bustince irakaslearen
mintzaldiak sorrarazitako interesaren eraginez, saio
osoa erabili zen adimen artifizialak Nafarroaren garapen ekonomikoan daukan eraginaz hitz egiteko.

bost lantalde sortu zirela, eta, haietako bakoitzean,
ahalbidetu daitekeen titulazio bat landu behar zutela. Talde horien arloak hauek izan ziren: bioingeniari
tza, bioteknologia eta biomedikun
tza; zien
tzia,
teknologia, ingeniaritza eta matematika; historia, ondarearen kudeaketa, turismoa eta kultura-industriak;
psikologia; eta, az
kenik, nazioarteko harremanak.
Lantalde horiek errektoretza-taldeko kide bat dute
buru, eta bertan izaten dira irakaskuntzako ordez
kariak, Gizarte Kontseiluko kideak, Nafarroako Gobernuak hautatutako pertsonak eta Unibertsitateko
ingurune profesionaleko beste batzuk. Kontseilu horren aldetik, lan horietara gehitu dira María Kutz Peironcely, Helmut Döellerer, Sixto Jiménez Muniáin eta
kontseiluburua bera. Psikologiako arlorako Asunción
Remón Jiménez gonbidatu zuten.
Azkenik, Gizarte Kontseiluaren lan-ildoak onetsi ziren,
hain zuzen txosten honen 33. orrialdean agertzen direnak.

08 2016ko ekitaldia
Azaroa

azaroa

Ekonomia eta Finantza Batzordea
2016ko irailaren 30ean aurrekontua betetzeari buruzko txostena
Erreferen
tziaz
ko 
txostenaren datuak aztertu ziren,
bai eta ekitaldi ekonomikoaren egoeraren ikuspegi
orokorra ere, 2011z geroztik atxiki gabeko gastuen
eta diru-sarreren betearazpen-indizeko datuak alderatuz. Soberakinaren bolumena murrizteko egindako
ohiz kanpoko inbertsioen planeko jarduerak balioetsi
ziren. Plan hori, halaber, maileguak amortizatzeko ere
baliatu zen aurretik, eta, ondorioz, handitu egin zen
hurrengo hiru urteetan diru-sarrerak eskuratzeko gaitasuna.
Unibertsitatearen 2017ko aurrekontuaren proiektua prestatzeari
buruzko txostena
2017ko aurrekontuaren aurreproiektua urte anitzeko
hitzarmen baten babesik gabe eratu zen, eta, horre-

gatik, urteko jarduera moduan prestatu zen. Kudea
tzaileak berri eman zuen Uniber
tsitatearen finan
tzaketa-beharrei buruz, bai eta aurrekontu-proiektuak
diruz lagunduko dituen helburuei buruz ere. Aldea
zegoen Nafarroako Gobernuari eskatutako kantitatearen eta Nafarroako aurrekontuen proiektuan ezarritakoaren artean. Hori dela-eta, 1,6 milioi euroko
soberakina erabiltzea eskatu zen, eta, bestalde, Ikasgelategiko goiko solairuan espazio berriak gaitzeko
aurreikusitako inbertsioa urte beten egitea proposatu
zen.

Gizarte Kontseiluaren 2017. urterako aurrekontuaren
proposamena
Osoko Bilkurari dagokio Gizarte Kontseiluaren aurrekontua onestea, Unibertsitatearen aurrekontuan sail
espezifiko gisa gehitzeko. Hala, batzordeak zegokion
proposamena egin zuen eta horrek % 25,22 areagotu
zituen gastu arruntak.
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2016/11/14

azaroa
2016/11/18

NUPeko Finantza Klubaren eraketa
NUPeko Finantza Kluba sortu zuten tamaina, profil
eta sektore askotariko Nafarroako enpresetako hogei bat finantza-zuzendarik. Finantza Klubeko taldekideek beren beharretara egokitutako trebakun
tza
jasoko dute Unibertsitateko irakasleen gidaritzapean,
eta beren jardun profesionalari buruz
ko esperien
tzia praktikoak partekatuko dituzte. Horretaz gainera,
Unibertsitatearen, profesional horien eta haien enpresen artean lankidetzan aritzeko bidea ere izango da
Finantza Kluba. NUPeko Gizarte Kontseiluak bultzatu
eta antolatu zuen ekimen hori, Unibertsitateko INAR-

BE ikerketa-institutuaren (Institute for Advanced Re
search in Business and Economics) laguntzaz, eta ekimena iraunkorra izatea da helburua. Pablo Arocena
Garro Enpresen Kudeaketako Saileko katedraduna
eta INARBEko zuzendaria da talde horren arduradun
akademikoa, eta Xavier Ezquer Gonzálezek (Laneko),
Águeda Tortajada Fernándezek (NAFARCO), Yolanda
Plaza Herrerosek (Yolanda Plaza Consulting) eta Santiago Iraburu Alleguek (Gizarte Kontseiluaren idaz
karia) egiten dituzte, arduradunaz gainera, koordinazio-lanak.
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NUPeko Finantza Klubeko kideak, gaur, Unibertsitatean egindako bileran. Ezkerretik eskuinera, beheko lerroan: Cristina Ansa, Cristina Gogorza, Vanesa García, Alfonso Carlosena
(NUPeko errektorea), Joaquín Ansa (NUPeko Gizarte Kontseiluko burua, Rocío Arizcuren, Yolanda Plaza eta Xabier Ezquer. Goiko lerroan, ezkerretik eskuinera, Pablo Luna, Peio Irujo,
Blanca Basterra, Alfredo Arbeloa, Luis Andueza, Águeda Tortajada, Pablo Arocena, Santiago Iraburu, Aritz Elola, Andoni Ayestarán, Jesús Sanz, Alberto Jiménez eta Iván Moreno.

08 2016ko ekitaldia
Abendua

abendua
2016/12/01

Gizarte Kontseiluen
Biltzarraren batzar orokorra
Sixto Jiménez Muniáin Irakaskun
tza Ba
tzordeko burua Gizarte Kon
tseiluen Bil
tzarraren batzar orokorrean izan zen, Gizarte
Kon
tseiluko idaz
kariarekin batera. Besteak
beste, Biltzarreko Batzorde Exekutiboko kide
berriak izendatu zituzten, batzordeen proiektuen jarraipena egin zuten, eta Biltzarraren
2017rako aurrekontua onetsi zuten.
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abendua
2016/12/02

Ekonomia eta Finantza Batzordea
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren 2017ko aurrekontuaren
aurreproiektuaren aurkezpena
Kudeatzaileak deskribatu egin zituen aurreproiektua, aurrekontu-gauza
tzearen oinarrien aldaketak,
eta horiek bermatzen dituen txosten juridikoa. Testuinguruko elementu nagusien berri eman zuen,
eta prestaketa-prozesuan zer urrats eman diren jakinarazi zuen, ekainean batzorde horrek bere irizpide
nagusiak ezarri zituenetik aurrera. Aurkezpenean
joeren inguruko informazioa eman zuen, eta, horretarako, proiektu horren zenbatekoak aurreko urteetako aurrekontuekin alderatu zituen, gastuen
eta diru-sarreren kapitulu bakoitzean eta sailkapen
desberdinen arabera. Halaber, Unibertsitate-Gizarte
Fundazioaren 2017rako aurrekontua ere aztertu zen.
Kudeatzailearen txostena, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren eta
Nafarroako Gobernuaren arteko finantzatze-hitzarmenari buruzkoa
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Kudea
tzaileak zehaztasunez deskribatu zuen negoziaketako alderdien artean oraingoz adostutako
testuaren edukia. Ba
tzordeko kideek positiboki
balioetsi zuten negoziaketa hori hartzen ari zen bidea: dokumentuaren egitura eta, bestalde, magnitude ekonomikoak kalkula
tzeko arauak zuhur
tzat
eta eraginkortzat jo ziren, Unibertsitateko jarduerak eta Nafarroaren lehentasunak lerroka daitezen
lor
tzeko. Gizarte Kon
tseiluari buruz
ko Legearen
arabera, hark proposamenak egin di
tzake finan
tzaketa-hi
tzarmen horiek hobe
tzeko, eta horretarako, jakina, batzorde horrek prestakuntza jasotzen

du aldian-aldian. Bestalde, Gizarte Kontseiluak ba
tzorde horren esku utzi zuen negoziaketa horien
jarraipena egitea eta hobekun
tza-proposamenen
dokumentua prestatzea. Kontseiluburuak zirriborro
bat prestatzea proposatu zuen, Gizarte Kontseiluak
Uniber
tsitatearen
tzat 2015. eta 2016. urteetarako
one
tsi zituen aurrekontuei buruz
ko adierazpenak
oinarri
tzat hartuz. Modu horretan, hi
tzarmenaren
alderdi nagusiak zehaztutakoan, aukera egongo li
tzateke balioespen bat egiteko eta, aldizk a, zenbait
hobekuntza proposatzeko. Bertaratutakoek egoki iri
tzi zioten proposamen horri.
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakaskidegoetako irakasleen
norbanako merezimenduak aitortzeko proposamenari buruzko
txostena
Proposamenari buruzko aldeko txostena egin zen,
erreferentziazko araudian ezarritako instantzien jarduketen ondoren, eta bere baldintzak bat zetozen
norbanakoaren merezimenduei lo
tzen zaiz
k ien
ordainketa osagarrien esleipena arau
tzen duen
2009ko apirilaren 20ko 37/2009 Foru Dekretuko xedapenekin.
Lanaldi osoz eta behin betikoz ari diren irakasleiker
tzaile kontratupekoen norbanakoaren merezimenduak aitortzeko erabaki-proposamenari buruzko
txostena.
Proposamen horrek ere aldeko txostena jaso zuen,
kontuan hartuta Uniber
tsitatearen Ebaluazio Ba
tzordeak, Giza Baliabideen Zerbitzuko Zuzendaritzak,
Irakaskuntza Jardueraren Batzordeak, Irakaskuntzako
Errektoreordetzak eta, azkenik, Gobernu Kontseiluak
aurretik egindako jarduerak.

08 2016ko ekitaldia
Abendua

abendua

Ekonomia eta Finantza Batzordea
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren 2017ko aurrekontuaren
aurreproiektuari buruzko txostena
Osoko Bilkurara txosten bat igorri zen, proiektu
horren onespen-prozedura zein zen gogorarazteko, Gizarte Kontseiluko Ekonomia eta Finantza Ba
tzordeak 2016ko ekainaren 27an Unibertsitatearen
aurrekontua presta
tzeko irizpide orokorrak one
tsi
zituenetik aurrera. Aurrekontuaren helburuak nabarmendu ziren, besteak beste Unibertsitatearen plan
estrategikoko jarduerak gauzatzea, kalitatezko eta eskarira egokitutako prestakuntza-eskaintza edukitzea,
kalitatezko ikerkuntza sustatzea eta hedapen-maila
handia erdiestea, jakintza sortzea eta bestetaratzea
eta kultura sustatzea pertsonen prestakuntza osoaren
bidez, eta ingurune sozialak Unibertsitatea kalitateeta bikaintasun-erreferente gisa an
tzeman dezala
lortzea. Halaber, proposamenari nabarmen eragiten
dioten testuinguruko zenbait gertakari aipatu ziren: Europa, Espainia eta Nafarroarako aurreikuspen
makroekonomikoak, motel
tzen ari den haz
kundea
adieraziz; Unibertsitatearen diru-sarreren eta gastuen
beherakada azken urteetan; IV. plan estrategikoaren
onespena 2016-2019 aldirako; eta, finan
tzaketaiturriei dagokienez, Nafarroako Gobernuarekin urte
anitzeko finantzatze-hitzarmenik ez egotea, Nafarroako 2017rako Aurrekontu Orokorren proiektuan
Unibertsitatearentzat 55,2 milioi euroko finantzaketa
ezartzea, eta Gobernuak baimendutako diruzaintzasoberakina erabiltzea (1,7 milioi euro). Aurrekontuaren
proiektuari buruzko kontu-hartzailearen t xostena ere
aipatu zen, eta, haren arabera, 2016ko ekainaren 27an
Gizarte Kon
tseiluaren Ekonomia Ba
tzordeak one
tsi
zituen irizpide orokorrak aplikatu ziren aurrekontua

egiteko. Bestalde, bertan adierazitako dokumentazio
guztia egiaztatu zen, bai eta gastu-politiken analisiak
batzorde horrek adostutako irizpideak bete-betean
islatzen zituela ere. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren aurrekontua 70.447.033 euroan ezarri zen, eta
orekatuta zegoen gastuei eta diru-sarrerei dagokienez. Zenbateko hori kontuan hartuta, aurrekontua %
5,6 hazi zen 2016ko ekitaldiko hasierakoaren aldean.
Aurrekontu hori onesteko, nahitaezkoa zen Hezkun
tza Departamentuaren aldeko txostena eduki
tzea,
bertan jasotako langileen kostuari buruz. Txosten
hori Nafarroako Gobernuak onetsi zuen, abenduaren
14an egindako bileran. Azkeneko gogoeta moduan
jaso zen Unibertsitatearen gastu-gaitasuna % 5,6 hazi
zela 2017ko aurrekontuari esker. Hobekuntza hori,
bereziki, transferentzia publikoak areagotu izanagatik
gertatu zen, eta, hortaz, ondorioztatu zen Nafarroako
aurrekontuek erantzun egokia eman zietela Uniber
tsitateak adierazitako finan
tzaketa-beharrei. Horregatik guztiagatik, Ekonomia eta Finantza Batzordeak
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren 2017ko ekitaldirako aurrekontu-proiektuaren aldeko t xostena egin
zuen, eta Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurari onesteko gomendatu zion.
Gizarte Kontseiluaren 11/2016 Erabakia aldatzeko txostena. Erabaki
horrek Nafarroako Unibertsitate Publikoan datuak prozesatzeko
zentro bati egoitza emateko hitzarmenean dagoen urte anitzeko
gastua egiteko baimena ematen du
Nafarroako Unibertsitate Publikoan datuak prozesa
tzeko zentro bati egoitza emateko hitzarmenean dagoen urte anitzeko gastua egiteko proposamenaren
aldeko txostena egin zen. Helburua Nasertic enpresan
kokatutako Datuak Prozesatzeko Zentroan bigarren
rack bat gehitzea zen, dagokion ekipamendua eran
tsiz.
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2016/12/23

abendua
2016/12/23

Osoko Bilkura
Gizarte Kontseiluaren 2017. urterako aurrekontua
Gizarte Kontseiluaren aurrekontua onetsi zen, Uniber
tsitatearen aurrekontu orokorrean gehitzeko.
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren 2017ko aurrekontua
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren 2017ko aurrekontua onetsi zen, 70.447.032,70 eurokoa, eta gastuak
eta diru-sarrerak honela banatu ziren:
Irakaskidegoetako funtzionarioen kasuan, irakasle eta
ikertzaileen ordainsariak horiei aplika dakieken Esta-

tuko arauan ezarritako ehunekoan areagotu dira; aldiz, lan-kontratupeko irakasle eta ikertzaileen ordainsariak hitzarmen kolektibo indardunean eta aplikatu
beharreko gainerako arautegietan ezarritakoak dira.
Bestalde, administrazio eta zerbitzuetako langileen
lansariak Nafarroako Administrazio Publikoetako langile funtzionarioen lansariek 2017. urtean edukiko
duten ehuneko igoeraren arabera igo dira. Halaber,
aurrekontuari dagozkion Betetzeko Oinarriak onetsi
ziren, bai eta Unibertsitate-Gizarte Fundazioak 2017.
urterako duen aurrekontua ere.

GASTUAK
I. kapitulua.- Pertsonala

54.063.554,04

II. kapitulua.- Ondasun eta zerbitzu arrunten gastuak

11.606.662,96

III. kapitulua.- Finantza-gastuak

38.000,00

IV. kapitulua.- Transferentzia arruntak

810.749,80

VI. kapitulua.- Inbertsio errealak

3.791.230,90

VIII. kapitulua.- Finantza-aktiboak

5.000,00

IX. kapitulua.- Finantza-pasiboak

131.835,00
Gastuak osotara

70.447.032,70

III. kapitulua.- Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak

12.939.028,90

IV. kapitulua.- Transferentzia arruntak

54.862.340,97

DIRU-SARRERAK
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V. kapitulua.- Ondarezko diru-sarrerak

163.600,00

VII. kapitulua.- Kapital-transferentziak

819.850,00

VIII. kapitulua.- Finantza-aktiboak

1.662.212,83
Diru-sarrerak guztira

70.447.032,70

08 2016ko ekitaldia
Abendua

abendua
Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaskidegoetako
irakasleentzako ordainketa-osagarriak

Nafarroako Unibertsitate Publikoan datuak prozesatzeko zentro bati
egoitza emateko urte anitzeko gastua

2009ko apirilaren 20ko 37/2009 Foru Dekretuan arau
tzen da Nafarroako Unibertsitate Publikoan lanaldi
osoko irakasle eta iker
tzaile fun
tzionarioen norbanakoaren merezimenduei lotzen zaizkien ordainketa
gehigarrien esleipena, eta Osoko Bilkurak onetsi zuen
erregulazio-osagarri horien esleipena. Ekonomia Ba
tzordeak Gobernu Kon
tseiluaren proposamenari
buruz eman zuen txostena aldekoa zen, eta azaltzen
zuen osagarri horien esleipenean parte hartu zutela,
aginduzkoa denez gero, Unibertsitatearen Ebaluazio
Batzordeak, Giza Baliabideen Zerbitzuko Zuzendari
tzak, Irakaskuntza Jardueraren Batzordeak, Irakaskun
tzako Errektoreordetzak, eta, azkenik, Gobernu Kon
tseiluak, Gizarte Kon
tseiluari proposamena egin
ziona. Proposamenak zioena bat zetorren aipatu Foru
Dekretuaren aginduekin.

2016ko maiatzaren 23an, Gizarte Kontseiluak urte anitzeko
gastua egiteko behar zuen baimena adostu zuen, Nafarroako
Zerbi
tzuak eta Teknologia enpresan NUPen
tzako Datuak
Prozesatzeko Zentro (DPZ) bat finantzatzeko. 2017ko urtarrilaren 1a baino lehen, Unibertsitateak nahitaez gehitu behar
zuen bigarren rack bat DPZ horretan, dagokion ekipamendua
erantsiz. Hala, erabaki horren bidez, onetsi egin zen Gizarte
Kontseiluak 11/2016 Erabakian (NASERTICek utzitako eraikinean NUPen Datuak Prozesatzeko Zentroari egoitza emateari
buruzkoa) onetsitako urte anitzeko gastuaren aldaketa.

Onetsi egin ziren lan-kontratupeko irakasle dokto
reen
tzako norbanakoaren merezimenduei lo
tzen
zaizkien ordainketa gehigarriak. Gizarte Kontseiluaren
erabaki horrek, Unibertsitateko Gobernu Kontseiluak
proposatuta one
tsia, Nafarroako Gobernuaren
2015eko ekainaren 11ko 38/2015 Foru Dekretuari
jarraitzen dio, zeinaren bidez aldatzen baitzen 2009ko
apirilaren 20ko 37/2009 Foru Dekretua, osagarriak
soilik funtzionarioek jasoko zituztela ezartzen zuena.
Orduan ezarri zen lanaldi osoz aritzen diren eta behin
betiko kontratua duten irakasleak izango direla norbanakoaren merezimenduen araberako ordainketen
jasotzaile.

Kudeatzaileak informazioa eman zuen gai horri buruz. Hi
tzarmenak babesa eman behar zion Unibertsitateak datozen urteetarako bere ardurapean daukan egitekoa bete
tzeari. Unibertsitatearen baliabideen fluxua azaldu zuen,
bai eta ekonomikoki zer helburu babestu behar diren ere
irakaskuntzan, ikerkuntzan eta ingurunearekiko eraginari
eta nahikoa baliabide edukitzeari dagokienez. Hitzarmenproiektuak zenbait finantzaketa-iturri ezarri zituen: egituraz
koa, emaitzen araberakoa, hobekuntzetara bideratua eta
inber
tsioetara bideratua. Iturri horietako bakoi
tzaren
tzat
kalkulu-formula bat proposatu zen, eta kudeatzaileak zehaztasunez deskribatu zituen. Finantzaketaren atal bakoitzaren
zenbatekoak nola definituko diren azaldu zuen, bai eta
oinarrizko zenbatekoen eguneratze-araua ere. Jarraipenbatzorde baten osaeraren eta funtzioen berri eman zuen,
finan
tzaketan egoki
tzapenak erabaki
tzeko, Estatuko edo
Nafarroako araudi berrietatik bideratutako ondorio ekonomikoen edo Unibertsitateak erabaki ezin ditzakeen beste
elementu batzuen arabera, bai eta Nafarroako Foru Erkidegoaren magnitude ekonomikoen eta aurrekontuen bilakaera kontuan hartuta ere.
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Lanaldi osoz eta behin betikoz ari diren kontratupeko
irakasle-ikertzaileen norbanakoaren merezimenduen aitorpena

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren eta Nafarroako Gobernuaren arteko
finantzatze-hitzarmena

Gizarte Kontseiluaren
Osoko Bilkurak
egindako bilerak eta
hartutako erabakiak
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Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkura
2016ko urtarrilaren 14a
Eguneko aztergaiak:

5. Gizarte Kontseiluko burua izendatzeko proposamena.

2016ko martxoaren 15a

2016ko maiatzaren 23a

Eguneko aztergaiak:

Eguneko aztergaiak:

1. Aurreko bileren aktak (2015-12-23koa eta 2016-0114koa) onestea, bidezkoa bada.

1. Aurreko bileraren akta (2016-04-26koa) onestea,
bidezkoa bada.

2. Kontu Ganberako lehendakariak txosten hau aurkeztuko du: Nafarroako Unibertsitate Publikoa, 2014.

2. Kontseiluburuaren txostena.

4. Unibertsitateak bere ingurunearekin dituen harremanen maparen aurkezpena. Ikerkuntza.
5. Unibertsitatearen plan estrategikoa egiteari buruz
ko txostena.
6. Unibertsitateko ikasketen egiaztapena berritzeari
buruzko txostena.
7. Inguruneko profesionalek NUPeko graduei buruz
egiten duten balioespena adierazi eta graduak hobe
tzeko gomendioak ematen dituen erabakia onestea,
bidezkoa bada.
8. Kontratupeko irakasle eta iker
tzaileen norbanakoaren merezimenduak aitor
tzeko erabakiaren
aurkako errekurtsoak ebaztea, bidezkoa bada.
9. Gizarte Kon
tseiluaren 2015. urteko oroitidaz
kia
onestea, bidezkoa bada.

Nafarroako Unibertsitate Publikoa
2016 Gizarte Kontseiluaren Oroitidazkia

4. Kargua utziko duen kontseiluburuaren hitzak.

Aztergai bakarra. Errektorearen proposamena Uniber
tsitateko kudeatzailea izendatzeko, eta Gizarte Kon
tseiluaren adostasuna proposamenarekin, bidezkoa
bada.

3. Kontseiluburuaren txostena.
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3. Gizarte Kontseiluko burua aukeratzeko prozedura
ezartzen duen erabakia onestea, bidezkoa bada.

6. Eskaerak eta galderak.

3. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren IV. Plan Estrategikoa onestea, bidezkoa bada.
4. Nafarroako Unibertsitate Publikoan datuak prozesa
tzeko zentro bati egoitza emateko hitzarmenean dagoen urte anitzeko gastua egiteko baimena onestea,
bidezkoa bada.
5. Gizarte Kon
tseiluaren ba
tzordeetako buruak
izendatzea, bidezkoa bada.
6. Gizarte Kontseiluaren batzordeetako kide berriak
izendatzea.
7. Gizarte Kontseiluko ordezkariak izendatzea Uniber
tsitatearen Gobernu Kontseiluan.
8. Eskariak eta galderak.
2016ko ekainaren 29a
Eguneko aztergaiak:

1. Aurreko bileraren akta (2016-05-23koa) onestea,
bidezkoa bada.

10. Eskaerak eta galderak.

2. Kontseiluburuaren txostena.

2016ko apirilaren 26a

3. Movalsys S.L. enpresan parte har
tzea onestea,
bidezkoa bada.

Eguneko aztergaiak:

1. Aurreko bileraren akta (2016-03-15ekoa) onestea,
bidezkoa bada.
2. Kontseilukide berriak karguaz jabetzea.

4. LOUko 8. artikuluan aurreikusitako 
txostena,
Ingeniari
tza Biomedikoko Uniber
tsitate Masterra
ezartzeko proposamenari buruzkoa, onestea, bidez
koa bada.

09 Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak egindako bilerak eta hartutako erabakiak
Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkura

6. Unibertsitateak 2016-2017 ikasturterako ezarritako
prezio publikoak onestea, bidezkoa bada.
7. Gizarte Kontseiluaren batzordeetako kide berriak
izendatzea.
8. Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketa Institutuei a
txiki zaiz
kien graduondoko lagun
tzetarako
urte anitzeko gastua baimen dadin onestea, bidezkoa
bada.
9. Carolina Fundazioarekin aurreikusitako lankide
tzari dagozkion bekak finantzatzeko aurrekontuko diru-hornidura gehitzea baimentzea onestea, bidezkoa
bada.
10. Eskariak eta galderak.
2016ko urriaren 18a
Eguneko aztergaiak:

1. Aurreko bileraren akta (2016-06-29koa) onestea,
bidezkoa bada.
2. Gizarte Kontseiluaren lan lerroak onestea, bidezkoa
bada.
3. Kontseiluburuaren txostena.
4. Eskariak eta galderak.
2016ko abenduaren 23a
Eguneko aztergaiak:

1. Aurreko bileraren akta (2016-10-18koa) onestea,
bidezkoa bada.
2. Gizarte Kontseiluaren 2017. urterako aurrekontuaren proiektua onestea, bidezkoa bada.

5. Nafarroako Unibertsitate Publikoan lanaldi osoz eta
behin betikoz ari diren irakasle kontratupekoen eta
iker
tzaileen norbanakoaren merezimenduak aitor
tzeko erabaki-proposamena.
6. Gizarte Kontseiluaren 11/2016 Erabakia aldatzeko
erabakia, bidezkoa bada. Erabaki horrek Nafarroako
Unibertsitate Publikoan datuak prozesatzeko zentro
bati egoitza emateko hitzarmenean dagoen zenbait
urtetarako gastua egiteko baimena ematen du.
7. Kudeatzailearen t xostena, Nafarroako Unibertsitate
Publikoaren eta Nafarroako Gobernuaren arteko
finantzatze-hitzarmenari buruzkoa.
8. Kontseiluburuaren txostena.
9. Eskariak eta galderak.
Erabakiak

A.1.- Gizarte Kontseiluaren erabakia, zeinaren bidez
Kon
tseiluak errektorearekin adosten baitu Joaquín
Romero Roldán Nafarroako Unibertsitate Publikoko
kudeatzaile izendatzea.
A.1.1.- Gizarte Kontseiluaren erabakia, 2015eko
abenduaren 23ko osoko bilkuraren akta onesten
duena.
A.1.2.- Gizarte Kon
tseiluaren erabakia, 2016ko
urtarrilaren 14ko osoko bilkuraren akta onesten
duena.
A.2.- Gizarte Kontseiluaren erabakia, inguruneko profesionalek Nafarroako Unibertsitate Publikoko graduei
buruz egiten duten balioespena adierazi eta graduak
hobe
tzeko gomendioak ematen dituen erabakia
onesten duena.

3. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren 2017rako aurrekontua onestea, bidezkoa bada.

A.3.- Erabakia, 44630673-R NAN zenbakidun irakasleak
jarritako errekur
tsoa ebazten duena, irakaskun
tzaosagarriaren tarte bat banaka esleitzeari buruzkoa.

4. Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaskidegoetako irakasleei ordainketa-osagarriak banan-banan
esleitzeko erabakia onestea, bidezkoa bada.

A.4.- Erabakia, 33432824-R NAN zenbakidun irakasleak
jarritako errekur
tsoa ebazten duena, irakaskun
tzaosagarriaren tarte bat banaka esleitzeari buruzkoa.
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5. 2015eko Ekitaldiko Oroitidazki Ekonomikoa onestea, bidezkoa bada.

Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkura
A.5.- Erabakia, 44615492-T NAN zenbakidun irakasleak
jarritako errekur
tsoa ebazten duena, irakaskun
tzaosagarriaren tarte bat banaka esleitzeari buruzkoa.

A.18.- 2015eko oroitidazki ekonomikoaren erabakia.

A.6.- Gizarte Kon
tseiluaren erabakia, Nafarroako
Unibertsitate Publikoko Gizarte Kontseiluaren 2015.
urteko txostena onesten duena.

A.20.- Gizarte Kontseiluaren batzordeetako kide berriak izendatzeko erabakia.

A.7.- Gizarte Kon
tseiluaren erabakia, 2016ko mar
txoaren 15eko osoko bilkuraren akta onesten duena.
A.7 Bis.- Erabakia, Gizarte Kontseiluko burua aukera
tzeko prozedura ezartzen duena.
A.8.- Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte Kon
tseiluaren Erabakia, zeinaren bidez proposatzen bai
tzaio Nafarroako Gobernuari Gizarte Kon
tseiluko
burua (Joaquín Ansa Erice) izendatzea.
A.9.- Gizarte Kontseiluaren erabakia, 2016ko apirilaren
26ko osoko bilkuraren akta onesten duena.
A.10.- Nafarroako Unibertsitate Publikoaren IV. Plan
Estrategikoa onestea, bidezkoa bada.
A.11.- Nafarroako Uniber
tsitate Publikoan datuak
prozesa
tzeko zentro bati egoi
tza emateko hi
tzarmenean dagoen urte ani
tzeko gastua egiteko
baimena onestea, bidezkoa bada.
A.12.- Gizarte Kon
tseiluaren ba
tzordeetako ba
tzordeburuak izendatzea, bidezkoa bada.
A.13.- Gizarte Kontseiluaren batzordeetako kide berriak izendatzea.
A.14.- Gizarte Kon
tseiluko ordez
kariak izenda
tzea
Unibertsitatearen Gobernu Kontseiluan.
Nafarroako Unibertsitate Publikoa
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A.15.- Gizarte Kontseiluaren erabakia, 2016ko maia
tzaren 23ko osoko bilkuraren akta onesten duena.
A.16.- Movalsys S.L. enpresan parte hartzeko erabakia.
A.17.- LOUko 8. artikuluan aurreikusitako txostena,
Ingeniari
tza Biomedikoko Uniber
tsitate Masterra
ezartzeko proposamenari buruzko erabakia.

A.19.- Unibertsitateak 2016-2017 ikasturterako ezarritako prezio publikoen erabakia.

A.21.- Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketa Institutuei atxiki zaizkien graduondoko laguntzetarako
urte anitzeko gastua baimentzeko erabakia.
A.22.- Carolina Fundazioarekin aurreikusitako lankide
tzari dagozkion bekak finantzatzeko aurrekontuko diru-hornidura gehitzea baimentzeko erabakia.
A.23.- Gizarte Kontseiluaren erabakia, 2016ko ekainaren 29ko osoko bilkuraren akta onesten duena.
A.24.- Erabakia, Gizarte Kontseiluaren lan-ildoak ezar
tzen dituena.
A.25.- Gizarte Kontseiluaren erabakia, 2016ko urriaren
18ko osoko bilkuraren akta onesten duena.
A.26.- Nafarroako Uniber
tsitate Publikoko Gizarte
Kontseiluaren erabakia, Gizarte Kontseiluaren 2016.
urterako aurrekontua onesten duena.
A.27.- Gizarte Kontseiluaren erabakia, 2017. urteko
Nafarroako Uniber
tsitate Publikoaren aurrekontua
onesten duena.
A.28.- Gizarte Kontseiluaren erabakia, irakaskidegoetako irakasleei norberaren merezimenduengatiko lansari osagarriak, 2017. urterako, banaka esleitzeko.
A.29.- Gizarte Kontseiluaren erabakia, lanaldi osoz ari
diren eta behin betiko kontratua duten irakasle-iker
tzaileen norbanakoaren merezimenduen araberako
ordainketa gehigarrien esleipena arau
tzen duena
2017. urterako.
A.30.- Nafarroako Uniber
tsitate Publikoko Gizarte
Kontseiluaren erabakia, 2016ko maiatzaren 23ko Gizarte Kontseiluaren 11/2016 Erabakia aldatzen duena
(Nasertic).
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Gizarte Kontseiluaren batzordeak
IRAKASKUNTZA BATZORDEA
2016ko martxoaren 3a

2016ko urriaren 4a
Eguneko aztergaiak:

Eguneko aztergaiak:

1. Aurreko bileraren akta (2016-06-17koa) onestea,
bidezkoa bada.

1. Aurreko bileraren akta (2015-11-10ekoa) onestea,
bidezkoa bada.

2. Irakaskuntza Batzordearen lan-ildoei buruz bidez
koak diren erabakiak.

2. Inguruneko profesionalek NUPeko graduei buruz
egiten duten balioespena adierazi eta graduak hobe
tzeko gomendioak ematen dituen erabakia Osoko
Bilkurari proposatzea, bidezkoa bada.

3. Eskariak eta galderak.

3. Batzordearen lan-ildoen jarraipena. Aipamen berezia Titulazio ofizialen eskaintza berriaren sorkuntza
izeneko ildoari.
4. Eskariak eta galderak.

EKONOMIA ETA FINANTZA BATZORDEA
2016ko martxoaren 2a
Eguneko aztergaiak:

1. Aurreko bileren aktak (2015-12-09koa eta 2015-1223koa) onestea, bidezkoa bada.
2. Kontseiluburuaren txostena.

2016ko ekainaren 17a
Eguneko aztergaiak:

3. Ordainketa-osagarriei buruzko errekurtsoen erabaki-proposamena.

1. Aurreko bileraren akta (2016-03-03koa) onestea,
bidezkoa bada.

4. 2015eko abenduaren 31n aurrekontuaren betearaz
penari buruzko txostena.

3. Iraupen-arauak Graduko araudi berriari aplikatu
ahal izateko egokitzapenari buruzko t xostena.
4. Gizarte Kontseiluak Irakaskuntza Batzordeari agindu
dizkion lan-ildoen balioespena.
5. Ikastegietako Kalitate Bermerako Ba
tzordeen
kanpoko kideen lanaren balioespena.
6. Eskariak eta galderak.

5. Txostena
2016ko maiatzaren 16a
Eguneko aztergaiak:

1. Aurreko bileraren akta (2016-03-02koa) onestea,
bidezkoa bada.
2. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren IV. Plan Estrategikoari buruzko txostena.

87

3. Nafarroako Unibertsitate Publikoan datuak prozesa
tzeko zentro bati egoi
tza emateko hi
tzarmenean
dagoen urte ani
tzeko gastua baimen
tzeari buruz
Gobernu Kon
tseiluak egin duen proposamenaren
gaineko txostena.
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2. 4/2007 Lege Organikoak 8. artikuluan aurreikusteko t xostenak, Ingeniaritza Biomedikoko Unibertsitate
Masterra ezartzeari dagokionez Gobernu Kontseiluak
egindako proposamenei buruzkoak, onestea, bidez
koa bada.

Gizarte Kontseiluaren batzordeak
4. 2016ko mar
txoaren 31n aurrekontua bete
tzeari
buruzko txostena.
5. Eskariak eta galderak.

11. Txostena Osoko Bilkurari, Carolina Fundazioarekin
egindako hitzarmenen babespean bekak emateari
buruzko aurreikuspenaren inguruan.
12. Eskariak eta galderak.

2016ko ekainaren 27a
Eguneko aztergaiak:

2016ko urriaren 10a

1. Aurreko bileraren akta (2016-05-16koa) onestea,
bidezkoa bada.

Eguneko aztergaiak:

2. Kontu Ikuskaritzarako 2015. urteko plana.
3. NUPek Movalsys S.L. enpresan parte hartzeko proposamenari buruzko txostena.
4. 4/2007 Lege Organikoak 8. artikuluan aurreikusitako txostena, Ingeniaritza Biomedikoko Unibertsitate
Master berri bat ezartzeari dagokionez Gobernu Kon
tseiluak egindako proposamenei buruzkoa, onestea,
bidezkoa bada.
5. Gizarte Kon
tseiluak Ekonomia eta Finan
tza Ba
tzordeari agindu dizkion lan-ildoen balioespena.
6. Txostena Osoko Bilkurari, 2015. urteko kontuak ixteko Gobernu Kontseiluaren proposamenari buruz.
7. Unibertsitateak 2016-2017 ikasturtean edukiko dituen prezio publikoak onesten dituen Gizarte Kon
tseiluaren proposamenari buruzko t xostena.
8. Unibertsitatearen 2017ko aurrekontuaren irizpide
nagusien onespena.
9. Hezkuntza Ministerioaren beka-lankidetzak bana
tzea, bidezkoa bada.

Nafarroako Unibertsitate Publikoa
2016 Gizarte Kontseiluaren Oroitidazkia

88

10. Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketa Institutuei atxiki zaizkien graduondoko laguntzetarako
urte anitzeko gastua baimentzeari buruz Gobernu
Kon
tseiluak egin duen proposamenaren gaineko
txostena.

1. Aurreko bileraren akta (2016-06-27koa) onestea,
bidezkoa bada.
2. Kudeatzailearen txostena, Nafarroako Unibertsitate
Publikoaren eta Nafarroako Gobernuaren arteko
finantzatze-hitzarmenari buruzkoa.
3. Dagozkion erabakiak Ekonomia eta Finantza Ba
tzordearen lan-ildoei buruz.
4. Kostuen Kontabilitatea ezartzeko prozesuari buruz
ko txostena.
5. Uniber
tsitateko mezenasgo planari buruz
ko
txostena.
6. 2016ko ekainaren 30ean Aurrekontua betetzeari
buruzko txostena.
7. Eskariak eta galderak.
2016ko azaroaren 14a
Eguneko aztergaiak:

1. Aurreko bileraren akta (2016-10-10ekoa) onestea,
bidezkoa bada.
2. 2016ko irailaren 30ean aurrekontua bete
tzeari
buruzko txostena.
3. Unibertsitatearen 2017ko aurrekontuaren proiektua prestatzeari buruzko txostena.

09 Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurak egindako bilerak eta hartutako erabakiak
Gizarte Kontseiluaren batzordeak

Gizarte Kontseiluaren batzordeak
4. Gizarte Kontseiluaren 2017. urterako aurrekontuaren proposamena.
5. Eskariak eta galderak.

3. Gizarte Kontseiluaren 11/2016 Erabakia aldatzeko
txostena. Erabaki horrek Nafarroako Uniber

tsitate
Publikoan datuak prozesatzeko zentro bati egoitza
emateko hitzarmenean dagoen urte anitzeko gastua
egiteko baimena ematen du.

2016ko abenduaren 2a

4. Eskariak eta galderak.

Eguneko aztergaiak:

2. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren 2017ko aurrekontuaren aurreproiektuaren aurkezpena.
3. Kudeatzailearen txostena, Nafarroako Unibertsitate
Publikoaren eta Nafarroako Gobernuaren arteko
finantzatze-hitzarmenari buruzkoa.
4. Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakaskidegoetako irakasleen norbanako merezimenduak aitor
tzeko proposamenari buruzko t xostena.
5. Lanaldi osoz eta kontratatu mugagabearekin ari diren
irakasle-iker
tzaileen norbanakoaren merezimenduak
aitortzeko erabaki-proposamenari buruzko txostena.
6. Eskariak eta galderak.
2016ko abenduaren 23a
Eguneko aztergaiak:

1. Aurreko bileraren akta (2016-12-02koa) onestea,
bidezkoa bada.
2. Nafarroako Unibertsitate Publikoaren 2017ko aurrekontuaren aurreproiektuari buruzko t xostena.

GIZARTEAREKIKO HARREMANETARAKO
BATZORDEA
2016ko ekainaren 21a
Eguneko aztergaiak:

1. Aurreko bileraren akta (2015-12-14koa) onestea,
bidezkoa bada.
2. Gizarte Kontseiluak Gizartearekiko Harremanetarako Batzordeari agindu dizkion lan-ildoen balioespena.
3. Eskariak eta galderak.
2016ko urriaren 10a
Eguneko aztergaiak:

1. Aurreko bileraren akta (2016-06-21ekoa) onestea,
bidezkoa bada.
2. Gizartearekiko Harremanetarako Ba
tzordearen
lan-ildoei dagokienez, bidezkoak diren erabakiak.
3. Eskariak eta galderak.
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1. Aurreko bileraren akta (2016-11-14koa) onestea,
bidezkoa bada.

Gizarte
Kontseiluaren
aurrekontua

10

10 Gizarte Kontseiluaren aurrekontua

Gizarte Kontseiluaren aurrekontua
2016
151.872,78

110.00 Behin-behineko langileak

82.581,14

120.02 AZLen oinarrizko ordainsariak

15.112,91

121.02 AZLen ordainsari osagarriak
160.00 Gizarte Segurantza

1.638,26
20.740,47

220.00 Bulegoko materiala. Gastu arruntak

500,00

220.01 Prentsa eta beste argitalpen batzuk

700,00

220.02 Inbentarioa egiteko ezintasuna duen material informatikoa

350,00

222.01 Postalak

50,00

226.00 Kanonak eta kuotak organismoei eta bestelako erakundeei

3.000,00

226.01 Protokolo- eta ordezk aritza-gastuak

1.425,00

226.06 Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak

3.400,00

226.19 Gizarte Kontseiluaren bileretara joatea eta ordainsariak
227.06 Azterketak eta lan teknikoak
230.00 Dieta orokorrak
231.00 Joan-etorrietako gastuak

17.570,00
1.000,00
500,00
3.305,00
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10. Gizarte Kontseilua

Arau-esparrua

11

11 Arau-esparrua

Arau-esparrua

Unibertsitate ikasketa ofizialen antolamendua

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte
Kontseilua

1125/2003 Errege Dekretua, irailaren 5ekoa, kredituen europar sistema eta lurralde nazional osoan
ofizialak eta baliodunak diren unibertsitate titulazioetako kalifikazio sistema ezar
tzen dituena
(2003ko irailaren 18ko BOE, 224 zk.).

Nafarroako Uniber
tsitate Publikoko Gizarte Kon
tseiluaren Antolaketa eta Funtzionamendu Erregelamendua (BON, 23 zk., 2010eko otsailaren 19koa)

Estatuko esparrua
Araudi orokorra
6/2001 Lege Organikoa, 2001eko abenduaren 21ekoa
(BOE, 397 zk., 2001eko abenduaren 24koa), 2007ko
apirilaren 12ko 4/2007 Lege Organikoak (BOE, 89
zk., 2007ko apirilaren 13koa) aldatua.
1791/2010 Errege Dekretua, 2010eko abenduaren
30ekoa, Uniber
tsitateko Ikaslearen Estatutua
onesten duena.

1044/2003 Errege Dekretua, abuztuaren 1ekoa,
Uniber
tsitateek Tituluaren Europako Gehigarria
emateko prozedura ezartzen duena (2003ko irailaren 11ko BOE, 218 zk.).
Urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretua, Uniber
tsitateko ikasketa ofizialen antolamendua ezar
tzen duena (2007ko urriaren 30eko BOE, 260 zk.).
Irailaren 12ko 1509/2008 Errege Dekretua, Uniber
tsitateen, Ikastegien eta Tituluen Erregistroa ezar
tzen duena (2008ko irailaren 25eko BOE, 232 zk.).
Abuztuaren 5eko 1002/2010 Errege Dekretua, uniber
tsitate titulu ofizialak emateari buruzkoa (2010eko
abuztuaren 6ko BOE, 190. zk.).

2/2011 Legea, 2011ko martxoaren 4koa, Ekonomia
Iraunkorrari buruzkoa (BOE 55 zk., 2011ko mar
txoaren 5ekoa)

Uztailaren 2ko 861/2010 Errege Dekretua, urriaren
29ko 1393/2007 Errege Dekretua, unibertsitateko
irakaskun
tza ofizialen antolamendua ezar
tzen
duena, aldarazten duena (201eko uztailaren 3ko
BOE, 161 zk.).

14/2011 Legea, 2011ko ekainaren 1ekoa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzkoa (BOE 131 zk.,
2011ko ekainaren 2koa).

Urtarrilaren 28ko 99/2011 Errege Dekretua, doktore
tzako ikasketa ofizialak arautzen dituena (2011ko
otsailaren 10eko BOE, 35. zk.).

14/2012 Errege Lege Dekretua, 2012ko apirilaren
20koa, hez
kun
tzaren esparruan gastu publikoa
razionalizatzeko presako neurriei buruzkoa (BOE,
96 zk., 2012ko apirilaren 21ekoa).
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15/2008 Foru Legea, uztailaren 2koa, Nafarroako
Uniber
tsitate Publikoko Gizarte Kon
tseiluari
buruzkoa (BON, 87 zk., uztailaren 16koa)

