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Kontseiluburuaren
agurra

«Urte hasieran karguaz jabetu
nintzenean argi utzi nahi izan nituen
agintari akademiko, politiko eta sozialen
aurrean nire jarduera printzipioa. Bost
printzipiotan laburbilduko ditut:
kontseiluaren legea betetzea helburu
utziezin gisa; leialtasuna eta
independentzia jarduteko formula gisa;
gizartearekin ditugun harremanei
dagokion guztia hobetzea etorkizunera
begira; Gizarte Kontseiluaren eta bere
lanaren proiekzio handiagoa helburu
gisa; eta unibertsitatea hobetzen duten
jarduera guztietan lan egitea aginduzko
mandatu gisa. Espero eta nahi dut gauza
horietatik guztietatik batzuk agertuko
direla ondoren datozen orrialdeetan».
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Kontseiluburuaren
agurra
1978ko Espainiako 1978ko Konstituzioa onetsi eta
gero, 1983ko Unibertsitatea Eraberritzeko Lege Organikoak garatu zituen Konstituzioan goi mailako
hez
kun
tzaren esparruari buruz ezarritako edukiak.
14. artikuluak Gizarte Kontseiluaren figura sortu zuen
gizartearen parte-hartze organo gisa unibertsitatean,
eta bere oinarrizko eginkizunak zerrendatu zituen.
Hez
kun
tza gaietako eskudun
tza osoak pixkanaka
bereganatu eta gero, autonomia-erkidego bakoitzak
bere Gizarte Kontseiluak sortzeko legea onetsi zuen.
Hala egin zuen Nafarroako Foru Erkidegoak 1995ean.
Beraz, NUPeko Gizarte Kontseiluak 20 urte bete berriak ditu.
Lehenengo 13 urteetan, Fernando Redón erakundearen buru zela, Gizarte Kontseiluak lan ildo zehaztuak
abian jarri zituen, bere batzordeak sortu, eta lankide
tza estua izan zuen irakaskuntza eta politikaren esparruarekin. Gainerako esparruak ahaztu gabe, lehentasuna eman zion ekonomiaren esparruari, eta emaitza
aipagarriak erdietsi zituen. Lan horren lekukotasuna
eman dezaket, zenbait urtez kontseilukide aritzeko
ohorea izan bainuen.
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2008an, Nafarroako Parlamentuak Gizarte Kon
tseiluari buruzko lege berri bat onetsi zuen. Lege
horrek aurrekoaren edukietako ba
tzuk hobetu zituen, aurretik metatutako esperien
tziari esker. Jesús Irurreren gidaritzapean, zeina 2013 amaiera arte
izan baitzen Gizarte Kontseiluko buru, erakundeak
bere lana egonkortu zuen, bere lan ildoak indartu,
batez ere irakaskuntzaren esparruarekin lotutakoak,
eta Espainiako Gizarte Kontseiluen Biltzarrean parte hartu zuen. Jesús Irurre bera hirugarren kon
tseiluburuordea eta Irakaskuntza Batzordearen burua
izan zen aldi batez. Horri guztiari buruzko lekukotasuna ere eman dezaket, 2011tik aurrera kontseilukide
izan bainintzen berriz ere. Hori nabarmendu nahi

01 Kontseiluburuaren agurra

Gaur aurkezten dugun oroitidazkiak 2014. urteko jarduerak jasotzen ditu, eta jarduera horien erantzule
senti
tzen naiz. Urte hasieran karguaz jabetu nin
tzenean argi utzi nahi izan nituen agintari akademiko,
politiko eta sozialen aurrean nire jarduera printzipioa.
Bost printzipiotan laburbilduko ditut: kontseiluaren
legea betetzea helburu utziezin gisa; leialtasuna eta
independen
tzia jarduteko formula gisa; gizartearekin ditugun harremanei dagokion guztia hobe
tzea etorkizunera begira; Gizarte Kontseiluaren eta
bere lanaren proiekzio handiagoa helburu gisa; eta
uniber
tsitatea hobe
tzen duten jarduera guztietan
lan egitea aginduzko mandatu gisa. Espero eta nahi
dut gauza horietatik guztietatik batzuk agertuko direla ondoren datozen orrialdeetan.
Edukiz betetako orrialde hauetan dauden jarduera garran
tzi
tsuenak nabarmendu beharko banitu,
hauek aipatuko nituz
ke: Osoko Bilkurak hurrengo
urteetarako lan ildoak onestea, gizartearekin ditugun
harremanen esparruari buruz
koen gehi
tze nabarmenarekin; jardueraren handitze esanguratsua ba
tzordeen lan eraginkorrean oinarrituta; kontseiluaren
lana kon
tseiluburuak aukera
tzen dituzten erakundeei, gizarteari –bereziki enpresei– eta unibertsitate
komunitateari ezagutarazteko ahalegina; web-orrialde iraunkor, eguneratu bat sor
tzea, kon
tseiluaren
jardueren berri emateko; harreman estua irakaskun
tza arduradunekin, irakasle eta ikertzaileekin eta administrazio eta zerbitzuetako langileekin; eta Gizarte
Kon
tseiluen G9 taldearekin lankide
tza indar
tzea.
Hain zuzen, erakunde horren lehendakaria izendatu
naute nire kideek hurrengo bi urteetarako.
Oroitidazkiak argitaratzerakoan aitzindariak ez izateak
aurretik dauden eredu ugari eskura izateko abantaila

ematen digu. Gure asmoa izan da argitalpen soil,
xume eta funtzional bat edukitzea, egindako lana
behar bezala jarraitzeko modua emango duena. Eta
gaztelaniaz eta euskaraz, gure unibertsitatean ohikoa
den joerari jarraiki. Aurreko urtean argitaratutakoaren
aurrekariarekin, zeina zero zenbakitzat hartzen baitugu, oroitidazki honen bidez jarraipena izango duen
sail bat hasi nahi dugu, aukeratutako formatuarekin
bat etorriz. 2015ekoa jarraibide hauen arabera egiten
bada 2016ko lehen seihilekoan, helburua erdietsiko
dugu.
Gizarte Kontseilua bezalako giza eta ekonomia baliabide urriko erakunde batean, funtsezkoa da bere
mahaikideen egitekoa. Haietako asko beren denboraren parte bat ordainsaririk gabe unibertsitatearen
alde eta uniber
tsitatea gizarte eta produkzio-ingurunearekin estuago lotzen lan egiten duten itzal
handiko profesionalak eta eskarmentu handikoak
dira. Zeregin horretan, lan goresgarria egiten dute.
Batzordeetan egotea, gorantz doan bizitza aktibo
batekin; ardura berriak geureganatzea urtean zehar
burututako jardueren hazkunde handia dela-eta; eta
onartutako dokumentuetako batzuen kalitatea eta
berritasuna arrazoi nahikoa direla uste dut Kontseilua
bezalako erakunde bat izatea justifikatzeko.
Baina, kon
tseiluburuez gainera, irakaskun
tza, politika eta gizarte erakundeen babes gero eta handiago dauka Kontseiluak. Gure aldetik, gugan jarritako
konfiantzari erantzuten saiatzen gara kontseilua
justifikatu eta sozialki errentagarri egingo duen lan
eraginkor baten bidez. Horren guztiorren fede eman
nahi du Oroidazki honek.

Román Felones Morrás
Gizarte Kontseiluaren burua
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izan nuen 2012-2013 ikasturteetako oroitidazkiaren
aurkezpenean, urte horiek bere agintaldikoak baitira.

Nafarroako Unibertsitate
Publikoko Gizarte
Kontseilua

Gizarte Kontseiluaren bidez parte
hartzen du gizarteak Unibertsitatean.
Kontseilua Unibertsitatearen eta
gizartearen arteko lokarria da, eta
eginkizun garrantzitsuak ditu hainbat
esparrutan: Unibertsitatearen erakunde
garapena eta plangintza, kudeaketa
ekonomikoa eta goi mailako hezkuntza
zerbitzuaren errendimendua ikuskatzea,
gizartearen lankidetza sustatzea
unibertsitateko zentroen finantzaketan,
eta prestakuntza eta ikerketa jarduera
behar sozialetara egokitzea.

02

Aurkezpena
Gizarte Kontseiluaren bidez parte hartzen du gizarteak
Unibertsitatean. Kontseilua Unibertsitatearen eta
gizartearen arteko lokarria da, eta eginkizun garran
tzitsuak ditu hainbat esparrutan: Unibertsitatearen
erakunde garapena eta plangintza, kudeaketa ekonomikoa eta goi mailako hez
kun
tza zerbi
tzuaren
errendimendua ikuska
tzea, gizartearen lankide
tza
sustatzea unibertsitateko zentroen finantzaketan, eta
prestakuntza eta ikerketa jarduera behar sozialetara
egokitzea.
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Autonomia erkidego bakoi
tzak, Uniber
tsitateei
buruz
ko Lege Organikoaren esparruaren barnean,
bere lege erregula
tzaileak ezar
tzen ditu Gizarte
Kontseiluak 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 ezartzen ditu, eta uniber
tsitatearen gobernu-egituraren barnean dagoen
Unibertsitateko erakunde 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 bete
tzen ditu bere zereginak: errektore
tza
taldearekin, eskola eta fakultateen zuzendaritzekin,
zerbi
tzuekin (ekonomikoak, juridikoak, irakaskun
tza arlokoak...) eta barne kontrolerako Unitatearekin,
besteak beste.
Gizarte Kontseilu honek berezitasun bat du Espainiako gainerako uniber
tsitateetako Gizarte Kon
tseiluekin alderatuta: bere kideek aukeratzen dute
kon
tseiluburua, eta ez du autonomia erkidegoko

gobernuak izendatzen. Bere mahaikideek beren egitekoa betetzen dute unibertsitatearen interes orokorrak xede dituztela, eta ez daukate aginduzko mandaturik.
Kontseiluak 19 mahaikide ditu. Horietarik 6, uniber
tsitate komunitatea ordez
k a
tzen dute: errektorea,
idazk ari nagusia, kudeatzailea eta hiru talde hauen
ordezkari bana: irakasleak, ikasleak eta administrazio eta zerbitzuetako langileak. Gizartea ordezk atzen
duten 13 mahaikideak erakunde hauek izendatzen
dituzte: Parlamentua (5), Nafarroako Gobernua (4),
sindikatuak (2) eta enpresaburuak (2).
Gizarte Kontseiluak bere Arautegian ezartzen 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 finan
tzak, 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 esparruen barruan dauden Gizarte Kontseiluen
eskumenak sustatzeko egokienak diren programak
diseinatu nahi ditu ba
tzorde bakoi
tzak. Bestetik,
osoko bilkurak onesten dituen erabakien aurretik
txostena egiten du beti batzorde batek. Beraz, gaien
azterketa xehea batzordeetan egiten da.

02 Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte Kontseilua
Konpetentziak

Konpetentziak
Gizarte Kon
tseiluaren eskumen nagusiak aipa
tzen
dira jarraian era laburtuan.

Jarduera ekonomikoak ikuskatzeko
eskumenak

Enpresa eta profesionalen munduarekin dituen harremanei dagokienez, Kon
tseiluak Uniber
tsitateGizarte fundazioaren laguntza dauka. Fundazio horrekin lankidetza estua dauka, Gizarte Kontseiluak
bere Patronatuko kide batzuk izendatzen baititu eta
kontseiluburua edo errektorea Fundazioaren lehendakari baitira bi urtez behin.

Gizarte Kontseiluaren eskumenak
Gizarte Kon
tseiluaren eskumenak Uniber
tsitateei
buruzko Lege Organikoak eta 2008ko uztailaren 2ko
15/2008 Foru Legeak, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte Kontseiluari buruzkoak, ezarritakoak
dira.

• Unibertsitatearen urteko aurrekontua eta urteko
kontuak onestea.
• Uniber
tsitatearen hainbat urtetarako programazioa onestea.
• Proposamenak egitea, Nafarroako Uniber
tsitate
Publikoak eta Nafarroako Gobernuak izenpetuko
lituzketen finantzaketa-hitzarmenak edo kontratu-programak hobetzeko.
• Uniber
tsitatearen 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.
• Bekak, laguntzak, salbuespenak eta ikasteko kredituak zehazteko irizpideak ezartzea.
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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 elkar
teekin eta kultura eta gizarte erakundeekin, eta
unibertsitatearekin eskuzabaltasunez lankidetzan
diharduten esparru desberdinetako profesional ugarirekin.

• Nafarroako Uniber
tsitate Publikoaren jarduera
ekonomikoak ikuska
tzea eta hobe
tzeko ildoak
proposatzea.

Konpetentziak

• Nafarroako Gobernuari Unibertsitatearen edozein
zorpetze eragiketa proposatzea.
• Nafarroako Unibertsitate Publikoari baimena ematea ondasun higiezinak erosteko, eta erakundearen
ondarezko ondasun higiezinak eta neurriz gaineko
balioa duten ondasun higiezinak besteren
tzeko
edo erabiltzeko.

Zerbitzuen kalitatea eta errendimendua
ikuskatzea
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• Nafarroako Unibertsitate Publikoaren errendimendua eta kalitatea ikuskatzea, alor guztietan, eta
hobetzeko ildoak proposatzea.
• Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Kalitate Planaren prestakuntzan parte hartzea, eta proposamenak egitea bere zerbitzuen kalitatea eta eraginkortasuna hobetzeko.

• Unibertsitatearen irakaskuntza eta ikerketa lanaren
kanpo eta barne ebaluazioen emaitzak ezagutzea,
eta hobetzeko neurriak proposatzea.

Plangintza eta erakunde-garapeneko
eskumenak
• Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Plan Estrategikoaren prestaketan parte hartzea eta Gobernu
Kontseiluarekin adostea.
• Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektorearekin
kudeatzailearen izendapena adostea.
• Ingurune sozialeko irakaskun
tza beharrei eran
tzuten dieten titulu ofiziala lortzera bideratutako
ikasketa berrien zabalpenari buruz
ko 
txostenak
egitea.
• Ikasleek Nafarroako Unibertsitate Publikoan ikasleen aurrerapena eta iraupena arautzen dituzten
arauak onestea.

02 Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte Kontseilua
Konpetentziak

Konpetentziak

• Erakunde edo ikerketa zentro publiko edo pribatuak edo titulartasun publiko edo pribatuko
irakaskuntza zentroak Unibertsitatera atxikitzeko
edo atxikita egoteari uzteko proposamenei buruz
ko t xostenak egitea.
• Uniber
tsitateak edozein per
tsona juridiko mota
eratzeko, aldatzeko eta iraungitzeko erabakia onestea, eta Unibertsitateak beste erakunde batzuetan
izango duen parte-hartzea onestea.

Gizartearekin harremanak sustatzeko
eskumenak
• Urteko jardun-plana onestea, unibertsitatearen eta
bere inguru kultural, profesional, ekonomiko eta
sozialaren arteko harremanak sustatzea, eta gizarteari ezagutaraztea Nafarroako Parlamentuaren bidez.
• Eragile ekonomikoek eta sozialek Nafarroako
Unibertsitate Publikoaren irakaskuntza 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 enpresetan edo beste erakunde
sozial batzuetan praktika profesionalak eginez ikasleen prestakuntza osatzera eta unibertsitateko titu-

ludunak lanean txertatzea erraztera zuzendutako
erakunde publiko eta pribatuen artean.
• Nafarroako Uniber
tsitate Publikoaren irakaskun
tza, ikerketa eta zabalkundea piztea, batez ere arlo
produktiboekiko loturei dagokienez, Nafarroako
Uniber
tsitate Publikoaren, enpresen eta sare
sozialaren artean partekatutako ikerketa eta garapen proiektuak, bai eta unibertsitateko ikerketen
emaitzak bestetaratu eta zabaltzeko politikak ere,
gizarte behar eta eskariei erantzunez.
• Sektore profesional, sozial eta ekonomikoen partehartzea sustatzea, titulu ofizialak lortzera bideratutako ikasketak gizartearen behar eta eskarietara
egokitzeko helburuarekin.
• Nafarroako Uniber
tsitate Publikoko irakaskun
tza arduradunekin batera, prestakun
tza jarraiturako eskain
tza susta
tzea 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 Unibertsitate Publikoaren eta bere ikasle ohien arteko harremanak sustatzea, loturek iraun
dezaten, eta uniber
tsitate erakundearen aldeko
babesletza-jardunak bultzatzea.
• Gizabanakoentzat eta erakundeentzat laguntzak,
sariak, sari ohoregarriak eta aitorpenak.
• Nafarroaren kultura eta gizarte aurrerapenaren
alde aritzea.
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• Eskolak eta fakultateak sortu, aldatu edo ken
tzearen, edo irakaskuntza ofizialak jarri edo ken
tzearen 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 antolaketa
eta barne eraentzari buruz, Arautegia
aldatzeko proposamenak egitea eta
Nafarroako Gobernuari bidaltzea
onets ditzan, eta Kontseiluaren urteko
aurrekontu proiektua onestea
Unibertsitatearen aurrekontuan sartzeko.

03

Egitura
Kontseiluburua
Osoko Bilkurak gehiengoz hautatzen du Gizarte
Kon
tseiluaren burua gizarte-interesen ordez
k ariak
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 ordezk aritza
gorena du, eta berari dagokio Kontseiluaren bileren
deialdia egitea eta haien buru izatea, erabakiak betearaztea eta ordenamendu juridikoa erresperaztea,
eta Arautegiak esleitzen dizkion beste eginkizun ba
tzuk.

bakiak hartzea, egoki jotzen duena erabakitzea Kon
tseiluaren antolaketa eta barne eraen
tzari buruz,
Arautegia alda
tzeko proposamenak egitea eta
Nafarroako Gobernuari bidaltzea onets ditzan, eta
Kontseiluaren urteko aurrekontu proiektua onestea
Unibertsitatearen aurrekontuan sartzeko.

Batzorde Iraunkorra
Batzorde Iraunkorrak Osoko Bilkuraren eginkizunak
ditu saio baten eta hurrengoaren arteko aldian, antolamendua eta funtzionamendu Arautegiak ezarritako
arauen arabera.

Kontseiluburuordeak
Gizarte Kontseiluaren buruak bat edo bi kontseilu
buruorde lehentasun hurrenkeran izendatzeko aukera
du gizarte interesen ordezkariak diren kontseilukideen
artean. Kontseiluburuordeak kontseiluburua ordezten
du hau hiltzen bada, postua hutsik badago, ez badago
edo bere postuari uko egiten badio.

Idazkaria

Nafarroako Unibertsitate Publikoa
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Kon
tseiluburuak izenda
tzen du idaz
k aria. Kon
tseilukidea ez den norbait idazk ari izendatzeko aukera dauka. Idazk ariak kontseiluburuari laguntzen dio
Kontseiluari dagozkion gaietan eta erakunde kolegiatuetako idazk aritzenak diren eginkizunak ditu.

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

Batzordeak
• Irakaskuntza Batzordea
• Ekonomia eta Finantza Batzordea
• Harremanak gizartearekin
Batzordeen eginkizunak da esleitzen zaizkien gaiak
azter
tzea, eztabaida
tzea, eta, beharrez
koa bada,
Osoko Bilkuraren eskuordetzaz erabakiak hartzeko
proposatzea.
Irakaskuntza Batzordeak unibertsitatearen zientzia
eta irakaskuntza jarduerari buruzko gaiez arduratzen
da.
Ekonomia eta Finantza Batzordea ekonomia gaiez
eta unibertsitatearen finantzabideei buruzko gaiez
arduratzen da.
Gizartearekiko Harremanetarako Ba
tzordeari gizarte-ingurunearekiko harremanei buruz
ko gaiak
dagozkio.

03 Egitura organikoa eta osaera
Gizarte Kontseiluaren Konposizioa

Gizarte Kontseiluaren Konposizioa

Kontseiluburuaren kargu-jabetze ekitaldian Gizarte Kontseiluko kide gehienekin hartutako irudia.

Kontseiluburua

Nafarroaren interes sozialen ordezkariak

Román Felones Morrás

Nafarroako Parlamentuak izendatutako kideak
Verónica Ferreira Pinto
María Kutz Peironcely
Camino Paredes Giraldo
Félix Taberna Monzón

Alberto Alfaro Jiménez
Helmut Döllerer

Berezko kideak
Julio Lafuente López, errektorea
Javier Echeverría Martorell, idazk ari nagusia
Pedro Iraizoz Munárriz, kudeatzailea

Unibertsitate komunitatearen ordezkariak
Irakasleen ordezk aria
Ana Burusco Juandeaburre
Administrazio eta zerbitzuetako langileen
ordezk aria
José Miguel Bobadilla Rodríguez
Ikasleen ordezk aria
Urtzi Rodrigo Jusué

Sindikatuek izendatutakoak
María José Anaut Couso
Ana Isabel López Goñi
Nafarroako Enpresaburuen Elkarteak
izendatuak
Helmut Döllerer
Alberto Alfaro Jiménez
Hezkuntza Departamentuaren buruak
proposamenez izendatuak
José María Aracama Yoldi
Ramón Bultó Llevat
Román Felones Morrás
José María Zarranz Herrera
* Osoko Bilkuraren osaera 2014ko urtarrilaren 1ean
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Kontseiluburuordeak

Komisioen Konposizioa
Batzorde Iraunkorra

Ekonomia eta Finantza Batzordea

Batzordeburua

Batzordeburua

Román Felones Morrás

Helmut Döllerer

Kideak

Kideak

Julio Lafuente López

Javier Echeverría Martorell

Pedro Iraizoz Munárriz

Pedro Iraizoz Munárriz

José Miguel Bobadilla Rodríguez

José Miguel Bobadilla Rodríguez

Ramón Bultó Llevat

María Kutz Peironcely

Helmut Döllerer

José Mª Aracama Yoldi

Félix Taberna Monzón

José Mª Zarranz Herrera

Alberto Alfaro Jiménez

Irakaskuntza Batzordea
Kontseiluburua
Ramón Bultó Llevat
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Gizartearekiko Harremanetarako Batzordea
Batzordeburua
Félix Taberna Monzón

Batzordekideak

Kideak

Javier Echeverría Martorell

Pedro Iraizoz Munárriz

Pedro Iraizoz Munárriz

Ana Burusco Juandeaburre.

Ana Burusco Juandeaburre

Camino Paredes Giraldo

Alberto Alfaro Jiménez

Ana Isabel López Goñi

Verónica Ferreira Pinto

José Mª Zarranz Herrera

03 Egitura organikoa eta osaera
Unibertsitate-Gizartean presentzia

Unibertsitate-Gizartean presentzia

Román Felones Morrás
• Unibertsitate-Gizarte Fundazioaren Patronatu Batzordeko
burua. 2014ko azarora arte.
• Unibertsitate-Gizarte Fundazioaren Patronatu Batzordeko
buruordea. 2014ko azarotik aurrera.

Unibertsitatearen inguruko profesionalak, Fakultate eta
Eskoletako Kalitatea Bermatzeko Batzordeetako kide
izateko izendatuak
Juan María Zuza Lanz, Zientzia Juridikoen Fakultatea.
2014ko ekainaren 23ra arte.

• Unibertsitatearen Kalitaterako Batzordeko kidea.

Michel Iturralde Goñi, Telekomunikazio eta Industria
Ingeniarien G.M.E.T. 2014ko ekainaren 23ra arte.

• Unibertsitateko kideei ikasketa ofizialak egiteko Lagun
tzak Emateko Batzordeko burua.

Delia Sola Jiménez, Nekazaritza Ingeniarien G.M.E.T.
2014ko ekainaren 23ra arte.

Helmut Döllerer

Pablo José de Miguel Adrián, Osasun Zientzien Fakultatea. 2014ko ekainaren 23ra arte.

• Campus Iberus Partzuergoaren Kontseilu Nagusiko kidea.

• UNIVALUE Valoración S.L.-ren Jarraipen Batzordeko Kon
tseilukidea.

Alberto Alfaro Jiménez
• Gizarte Kontseiluko ordezk aria Gobernu Kontseiluan.
• Gizarte Kontseiluko ordezk aria Unibertsitatearen Iraupen
Batzordean.
• Gizarte Kontseiluko ordezk aria Unibertsitatearen Spin-off
Batzordean.

María José Anaut Couso
• Gizarte Kontseiluko ordezk aria Gobernu Kontseiluan.

Unibertsitate-Gizarte Fundazioaren Patronatuko
Batzarkide izateko Gizarte Kontseiluak izendatuak
Alfredo Troyas Bermejo
Virgilio Sagüés Arraiza
Juan María Zuza Lanz
Emilio Sáenz Grijalba
Ángel Ustárroz Larriba

Francisco Javier Garde Garde, Ekonomia eta Enpresa
Zientzien Fakultatea. 2014ko irailaren 29ra arte.
Jesús Ramón Loitegui Aldaz, Giza eta Gizarte Zien
tzien Fakultatea. 2014ko ekainaren 23ra arte.
José Antonio Arrieta Garnica, Zien
tzia Juridikoen
Fakultatea. 2014ko ekainaren 23tik aurrera.
José Juste Pallarés, Telekomunikazio eta Industria Ingeniarien G.M.E.T. 2014ko ekainaren 23tik aurrera.
Ignacio Aramendía Remírez, Nekazaritza Ingeniarien
G.M.E.T. 2014ko ekainaren 23tik aurrera.
María Isabel Rodrigo Rincón, Osasun Zientzien Fakultatea. 2014ko ekainaren 23tik aurrera.
Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán, Ekonomia eta
Enpresa Zientzien Fakultatea. 2014ko irailaren 29tik
aurrera.
Tomás Rodríguez Garraza, Giza eta Gizarte Zientzien
Fakultateko idazk aria. 2014ko ekainaren 23tik aurrera.
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Presentzia Unibertsitatearen organoetan

2014-2016

eperako lan ildoak

Gizarte Kontseiluko Osoko Bilkurak,
2014. urte osoan, 2014-2016 eperako lan
ildoak berretsi ditu. Ildo hauek 2012-2013
epeko ildoen jarraipena dira.

04

Aurkezpena
Gizarte Kon
tseiluko Osoko Bilkurak, 2014. urte
osoan, 2014-2016 eperako lan ildoak berretsi ditu.
Ildo hauek 2012-2013 epeko ildoen jarraipena dira.
Txosten honetan, «2014ko ekitaldia» izeneko ata
lean, ikusgai daude lan ildoak gauzatzeko egin diren
ekintzak. Horietako batzuek, urte anitzeko plan bati
dagokion moduan, ez dute ekintzarik sortu txosten
honek hartzen duen urtean, plangintzaren arabera,
jarduera-planaren indarraldiaren ondorengo urteetarako direlako.

Finantza eta ekonomia arloko lan
ildoak
1. NUPen Plan Estrategikoa
Unibertsitatearen plangintza gauzatzearen
jarraipena.
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Gizarte Kon
tseiluaren Ekonomia eta Finan
tza Ba
tzordea 2011-2014 Plan Estrategikoa prestatu zuen
zuzendaritza taldekoa izan zen. Ekonomia, Plangintza
eta Kalitateko Errektoreordetzak bultzatu egiten du
plangintzaren gauzatze eraginkorra, eta aldian behin
jarraipen-txostenak prestatzen ditu, eremu estrategiko bakoitza noraino bete den balioesteko direnak.
Plan Estrategikoaren zuzendaritza taldean egiten diren lanen jarraipena egitea dagokionez, Ekonomia
Batzordea da, Gizarte Kontseiluaren barnean, Plan
Estrategikoari buruz
ko 
txosten horiek azter
tzeaz
arduratzen dena.

2. Finantzaketa-hitzarmena
Unibertsitatearen etorkizuneko finantzahitzarmenen definizioan parte hartzea.

Gizarte Kon
tseiluaren Foru Legearen 5. c) artikuluak ezartzen du Kontseiluari dagokiola «Proposamenak egitea, Nafarroako Uniber
tsitate Publikoak
eta Nafarroako Gobernuak izenpetuko lituz
keten
finantzaketa-hitzarmenak edo kontratu-programak
hobetzeko, urte anitzeko programazioa garatzeko,
eta egiten diren negoziazioen berri jakiteko beti».
Ekonomia Batzordeari dagokio jarraipena egitea arlo
honetan, eta proposamen egokiak egitea.

Laguntzailea: Ekonomia, Plangintza eta Kalitateko Errektoreordetza

Laguntzailea: Ekonomia, Plangintza eta Kalitateko
Errektoreordetza

Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:

Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:

Lan ildo honek Plan Estrategikoarekin, bere osotasunean, dauka
zerikusia.

Baliabideen ardatza: «1.1.1. Urte ani
tzeko Finan
tzaketa Hi
tzarmenaren proposamena prestatzea».

04 Gizarte Kontseiluaren lan ildoak
Eremu ekonomiko eta finantzarioko

Eremu ekonomiko eta finantzarioko
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 honetan, erraztu egingo baitu uniber
tsitatearen jardueraren errealitate
ekonomikoa hobeki tratatzea. Horregatik, Ekonomia
Batzordeak lagundu egiten du kontabilitate-sistema
hau ezartzeko prozesuan.
Laguntzailea: Ekonomia, Plangintza eta Kalitateko Errektoreordetza
Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:
Baliabideen ardatza: «3.4. Kostuen kontabilitatearen ezarpena
bultzatzea».

Laguntzailea: Ekonomia, Plangintza eta Kalitateko Errektoreordetza
Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:

Gizarte Kontseiluen Konferentziak
diseinatutako eredua ezartzea.

Gizarte Kon
tseiluen Bil
tzarrak kudeaketa tresna
bat sortu du, izen hau daukana: Unibertsitate Pu
blikoentzako txosten Ekonomiko-Finantzario
Sistematikoa. Tresnaren helburua da uniber
tsi
tateen finantza eta ekonomia egoerari buruz aldian
behineko txosten-eredu sistematiko bat ezar
tzea,
finantza arazoak atzeman ahal izateko, diru-sarrerak
eta gastuak kontrolatzeko eta erakunde horien arteko konpentsazioak egiteko. Ekonomia Batzordeak
urtero jasotzen du txosten hau, Unibertsitatearen
kontuekin batera.

Baliabideen ardatza: «3.1. Gastuaren kudeaketa hoberentzea».

5. Aurrekontuaren irizpide orokorrak
Unibertsitateko aurrekontuak prestatzeko
oinarrizkoak diren irizpideen berrazterketa
eta, hala badagokio, hobekuntza.

Unibertsitatearen aurrekontua prestatzeko prozesua
urteko ekainean hasten da, Gizarte Kontseiluaren
Ekonomia eta Finantza Batzordeak hurrengo ekitaldirako aurrekontua presta
tzeko irizpide orokorrak
biltzen dituen dokumentu bat onesten duenean.
Aurreikuspen hori betetzeko elkarrekin doitzen dira
zenbait irizpide eta Unibertsitateak urte bakoitzean
dauzk an finantza eta estrategia egoerak. Ekonomia
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4. Ekonomia eta finantza txosten
sistematikoa

Eremu akademikoko
Batzordeak urtero ezartzen ditu irizpide horiek, eta
aldian behin berraztertu eta gaurkotu egiten ditu.

menduari begira, haren ingurune sozial, profesional
eta enpresarialak egingo duena.

Laguntzailea: Ekonomia, Plangintza eta Kalitateko Errektoreordetza

Laguntzailea: Irakaskuntzako Errektoreordetza

Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:

Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:

Baliabideen ardatza: «1. Unibertsitatearen gaitasun finantzarioa
hobetzea eta bere finantza iturriak dibertsifikatzea».

Prestakuntzaren ardatza: «3.1.2. Erdiesten diren gaitasunak
eskatzen direnei begira jartzea».

«3. Baliabide materialen eta azpiegituren erabilera hoberentzea».

2. Ikasketa ofizialen kalitatea
Irakaskuntza arloko lan ildoak
Prestakuntza jarduera behar sozialetara
egokitzea.

1. Gaurko titulazioak malguak izatea,
gizarte-beharrei egokitu ahal izateko
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren gizarte
eta enpresa ingurunea inplikatzeko
proposamena, tituluen sinestamendu eta
hobekuntza prozesuetan.
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Unibertsitateko ikasketak ezarri eta gero, sinestamendua berritzeko prozeduraren mende jarri behar dira.
Gizarte Kontseiluaren Legeak 8. f ) artikuluan ezartzen
du haren eginkizunetako bat dela «Sektore profesional, sozial eta ekonomikoen parte-hartzea sustatzea,
titulu ofizialak lortzera bideratutako ikasketak gizartearen behar eta eskarietara egokitzeko helburuarekin». Lan ildo honen bidez elementu berri bat sartzen
da Unibertsitatearen Kalitatearen Berme Sisteman,
zeinaren arabera Gradu titulu bakoitzak bere zabalpenaren balioespen sakon bat edukiko baitu, sinesta-

Irakaskuntzaren kalitatea bermatzera bidera
tzen diren jardunen jarraipena egitea.

Unibertsitateak Tituluen Kalitatearen Barneko Berme
Sistema bat dauka, ikasketen hedapenaren jarraipen-jarduera guztiak antolatzen dituena, kalitatearen
ikuspuntutik. Gizarte Kontseiluak Sistema horrekin
lotuz betetzen ditu kalitatea gainbegiratzeko bere
eskumenak, eta Irakaskun
tza Ba
tzordea da kalitatea kudeatzeko prozesu hauetatik eratortzen diren
txostenak jaso eta aztertzen dituena.
Beste alde batetik, Gizarte Kontseiluak inguru profesionaleko ordezk ari bana izendatzen du Ikastegietako
Kalitate Bermerako Ba
tzorde bakoi
tzean; kanpoko
aditu hauek Irakaskuntza Batzordearekin lankidetzan
aritzen dira, lan ildo hau betetzeko.
Laguntzailea: Irakaskuntzako Errektoreordetza
Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:
Prestakuntzaren ardatza: «4.2. Gradu eta master berrien
jarraipen eta hobekuntza prozesu bat ezartzea».
«4.2.1. Ikastegietako Kalitate Bermerako Batzordeen jarduna
sustatzea».

04 Gizarte Kontseiluaren lan ildoak
Eremu akademikoko

Eremu akademikoko

Gizarte Kontseiluak eta inguru profesional eta
produktiboak daukan partaidetza titulazioen
eskaintza handiagotzeko edo aldatzeko
etorkizuneko proposamenetan.

Irakaskuntza Batzordeak titulazio ofizial berrien es
kain
tzak sor
tzeko prozesuetan lagun
tzen du, lan
mun
duarekiko harremanak areago daitezen. Ba
tzordeak arduradun akademikoen eta enpresen eta
profesionalen arteko topaketa sektorialak bul
tza
tzen ditu, titulazio berria egiteko proiektua oraindik
zabalik denean, proiektu hauek burutu ahal izateko
irakaskuntza berriekin lotuen dauden sektore ekonomikoen une horretako, eta, ahal den neurrian,
etorkizuneko beharren gaineko informazio handiarekin.
Laguntzailea: Irakaskuntzako Errektoreordetza
Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:
Prestakuntzaren ardatza: «3.1.1. Ikasleen enplegugarritasuna
handiagotzea, dagoen ehunari lagunduz, eta Nafarroarentzat
interesgarriak izan daitezkeen bestelako sektoreak sortzeko estrategietako aintzindariak izatea».
Prestakuntzaren ardatza: «3.1.2. Erdiesten diren gaitasunak
eskatzen direnei begira jartzea».

4. Unibertsitatearen master-ikasketen eskaintza
Unibertsitatearen master ofizialetako ikasketen
oraingo eskaintza balioestea.

Espainiako master-ikasketen eskaintza berraztertzea
da Espainiako Unibertsitate Sistemaren helburuetako
bat. Nafarroako Unibertsitate Publikoan gradu ikasketen erreformari eman zitzaion tratamendua integrala izan zen: une bakar batean eskaintza guztiaren

arrazoizkotasuna eta hoberenketa lortzeko ahalegina
egin zen, eskaintza gizarte-beharrei egokitzearekin
lotutako arrazoiek garrantzia nabarmena eduki zuten prozesu baten bidez. Irakaskuntza Batzordeak
uste du komenigarria dela ikuspegi hau ere aplika
tzea master ikasketa ofizialen eremuan. Horretarako,
eskain
tzari eta uniber
tsitateetako master ofizialen
ikasketen emai
tzei buruz
ko informazio zabal bat
egon da, eta gogoeta horren ondorioz, dokumentu
bat prestatuko da, ikasketa hauen eskaintzari buruz
ko gomendioekin.
Laguntzailea: Irakaskuntzako Errektoreordetza
Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:
Prestakuntzaren ardatza: «1.1.2. EEri egokitutako unibertsitate
masterren gaurko eskaintza akademikoa berriz antolatzea».

5. Ikasleei orientabideak ematea enpleguan
sartzeko
Gradu eta masterretako prestakuntza programei
laneratzeko orientabide jarduerak gehitzea.

Unibertsitateak bere tituludunen enplegugarritasu
narekin duen konpromisoa areagotu behar da, ekonomiaren eta gazteen enpleguaren gaurko egoera
ikusirik. Gizarte Kontseiluak ikusten du beharrezkoa
dela ikasleek sakonki har ditzaten, beren prestakun
tza prozesuan zehar, lan profesionalaren mundura
lehenago eta aktiboago sartu ahal izateko gaitasunak eta trebetasunak. Kontseiluak titulazio bakoi
tzaren lan inguruneko profesionalak ikasgeletara
joan daitezela bultzatzen du. Unibertsitatearen ikasle ohiak izaten dira, ikasleen aurrean agertu eta beren eguneroko lanean baliagarrien zaizk ien gaitasun
pertsonalak eta trebetasun operatiboak zein diren
azaltzen dutenak.
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3. Titulazio ofizialen eskaintza berria sortzea

Eremu akademikoko
Laguntzailea: Irakaskuntzako errektoreordetza eta Ikasleen Gaietarako errektoreordetza
Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:
Prestakuntzaren ardatza: «1.2.1. Tutoretza Planean irakasleen
prestakuntza sustatzea».
«3.1.1. Ikasleen enplegugarritasuna areagotzea».
«3.1.2. Erdiesten diren gaitasunak eskatzen direnei begira jar
tzea».

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

Doktoretza titulua izan ohi da lan merkatu akademikoetara sartzeko mekanismoa, eta titulu honek
akademikoak ez ziren testuinguruetan eduki duten
balioa, Espainian, mugatua izan da. Espainian, sektore pribatuan doktore enplegatuen tasa OCDEko
herrialdeek duten batez besteko tasaren erdia da,
alde-aldera, eta horrek alde nabarmen bat dagoela
esan nahi du enpresen berrikuntza gaitasunari dagokionez. Gizarte eta Enpresa Foroak gogoeta egiten
du Nafarroako Uniber
tsitate Publikoko doktoreen
gaurko enpleguari buruz, akademikoak ez diren sektoreetan, eta Foro honek hainbat ekimen hartu ditu,
egoera hobetzeko asmoz.
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Laguntzailea: Ikerketako Errektoreordetza

«3.1.1. Ikasleen enplegugarritasuna handiagotzea, dagoen ehunari lagunduz, eta Nafarroarentzat interesgarriak izan daitez
keen bestelako sektoreak sortzeko estrategietako aintzindariak
izatea».

7. Lanean diharduten profesionalentzako
prestakuntza jarraitua
Unibertsitatearen prestakuntza jarraituko
jarduerak sustatzea, ingurune produktiboaren
beharretara hurbil daitezela saiatuz.

Gizarte Kon
tseiluaren zeregin bat da, Nafarroako
Unibertsitate Publikoko irakaskuntza arduradunekin
batera, prestakun
tza jarraiturako eskain
tza susta
tzea lanean diharduten profesionalen
tzat, beren
beharretara egokituko dena (Gizarte Kon
tseiluari
buruz
ko Foru Legearen 8. artikulua). Ba
tzordeak
prestakun
tza jarraituari buruz
ko hainbat txosten
aztertu du, ikusteko zer esperientzia har daitekeen
Nafarroako Uniber
tsitate Publikoaren prestakun
tza jarduera hobetzeko, arlo horretan, eta batez ere
jardunean dauden inguruneko profesionalekin eta
ekoizpen-sektore hurbilekin dauz
k an harremanak
areago
tzeko, Ikasleen Gaietarako eta Enpleguko
Errektoreordetzarekin eta Unibertsitate-Gizarte Fundazioarkein elkarlanean.
Laguntzailea: Ikasleen Gaietarako eta Enpleguko Errektoreorde
tza, Unibertsitate – Gizarte Fundazioa
Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:

Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:

Prestakuntzaren ardatza: «1.4. Ikaskuntza bizitza osoan zehar
sustatzea.

Ikerketaren ardatza: «1.2. Doktoretza indartzea, funtsezko osagaia baita kalitatezko ikerketa edukitzeko».

1.4.1. Jakintzen mapa bat prestatzea, inguruneko prestakuntza
beharren arabera.

Prestakuntzaren ardatza: «3.1.2. Erdiesten diren gaitasunak
eskatzen direnei begira jartzea».

1.4.2. Prestakuntza jarraituaren eskaintza definitzea.
1.4.3. Titulu berekien eskaintza onestea».
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1. Gizarte eta Enpresa Foroa dinamizatzea
Foro honen jarduerak eta bere kideen
inplikazioa bultzatzea.

Gizarte Kontseiluak Gizarte eta Enpresa Foroa sortu
zuen 2010eko ekainean, Kontseiluari aholku soziala
emateko, eta gizartearen tresna izan dadin uniber
tsitatean parte hartzeko. Ordutik, udazkenean eta
udaberrian, bilerak egin izan dituzte NUPeko hez
kuntza eredua eta jarduera akademikoa, orokorrean,
gizartearen beharretara hurbiltzeko moduaz eztabaida egin eta formulak proposatzeko. Foro honetatik
ateratzen diren ekimenak Gizarte Kontseiluaren lan
ildo bihurtzen dira, edo Unibertsitateko beste toki
batzuetara edo inguru instituzionalera eta enpresarialera bidaltzen dira, gomendio gisa.
Laguntzailea: Gizarte eta Kultura Proiekziorako Errektoreordetza
eta Unibertsitate-Gizarte Fundazioa
Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:
Prestakuntzaren ardatza: «3.1.1. Ikasleen enplegugarritasuna
areagotzea».
«3.1.2. Erdiesten diren gaitasunak eskatzen direnei begira jartzea».

2. Nafarroako 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 «Nafa-

rroako Unibertsitate Publikoaren eta bere ikasle ohien
arteko harremanak sustatzea, loturak iraun dezan,
eta uniber
tsitate erakundearen aldeko babesle
tza
jarduerak indartzea». Egresatuak balio handikoak dira
Unibertsitatearentzat, eta Ikasle Ohien programa on
bat Unibertsitate Komunitate guztiari dagokio, zalan
tzarik gabe, zeren gure tituludunek sentitzen duten
partaide
tza uniber
tsitatean izan duten esperien
tziaren kalitatearen eta interesaren araberakoa baita.
Lankidetzan aritzen dira gai hauetan eskumenak dituen Errektoreordetza, Unibertsitate-Gizarte Fundazioa eta Alumni Programa, arlo hori hobetzeko baliagarriak izango diren neurriak hartzeko.
Laguntzailea: Gizarte eta Kultura Proiekziorako Errektoreordetza,
Unibertsitate-Gizarte Fundazioa eta Alumni Programa
Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:
Hedapenaren ardatza: «3.3. Ikasle ohiek antolatzen diren
unibertsitateko jardueretan parte hartzeko bideak
sustatzea».

3. Nafarroako Unibertsitate Publikoak
ingurunearekin dituen harremanen mapa
Nafarroako Unibertsitate Publikoak bere
ingurunearekin daukan harremanen sarea
ezagutze aldera

Nafarroako Unibertsitate Publikoa, orain 25 urte baino gehiago, lanean hasi zenetik, irakaskuntza eta
ikerketa alorretako jardun eremua zabaltzen joan da,
eta hainbat erakunderekin, publiko zein pribaturekin,
Nafarroako Foru Erkidegokoekin edo kanpokoekin,
lankidetzan aritu da. Jardueren multzo hau ezagutarazi, ordenatu, aztertu, sailkatu eta laburki aurkeztu egin behar da, hedatua izan dadin, bai uniber
tsitatearen eremuan, baita uniber
tsitatetik kanpo
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Gizartearekiko harremanen arloko
lan ildoak

Gizartearekiko erlazioetako
ere. Ildefonso Grande NUPeko irakaslea Gizarte Kon
tseiluarekin lankidetzan ari da, mapa honen trazatuan aurreratzen joateko, dagokion ikerketa proiektuaren ezarpenaren bidez.
Laguntzailea: Unibertsitate Proiekzioko Errektoreordetza,
Ildefonso Grande irakaslea
Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:
Unibertsitateko ingurunearekin loturak ezartzen dituzten
jarduera-lerro guztiak, nahiz prestakuntza eta ikerketa
jardueren bidez, nahiz unibertsitate-hedapeneko jardueren
bidez.

4. Erantzukizun Sozial Korporatiboa
Unibertsitatearen erantzukizun sozialaren
kudeaketa integratu baterantz.

Unibertsitatearen Plan Estrategikoak erantzukizu
naren printzipioa bere balioen oinarrian jartzen du.
Unibertsitate Proiekzioko Errektoreordetzak bultzatu
egiten du Nafarroako Unibertsitate Publikoaren kudeaketan unibertsitate erantzukizun sozialaren ikuspegia sar dadin, eta adierazi egin du Gizarte Kon
tseiluarekin lankidetzan egin nahi duela, eta bereziki
Gizartearekiko Harremanetarako Batzordearekin. Lan
ildo honekin bat etorriz, Batzordeak Unibertsitate Gizarte eta Kultura Proiekziorako Errektoreordetzaren
lanak bul
tzatuko ditu, uniber
tsitate eran
tzukizun
soziala hedatzeko.
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Laguntzailea: Gizarte eta Kultura Proiekziorako Errektoreordetza
Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:
Prestakuntzaren ardatza: «3.1.1. Ikasleen enplegugarritasuna
areagotzea».
«3.1.2. Erdiesten diren gaitasunak eskatzen direnei begira
jartzea».

Ikerketaren ardatza: «2. Ikerketa jarduera inguruan eta nazioko
eta nazioarteko plan eta politiketan ezarritako lehentasunezko
eremuetan proiektatzea».
«2.4. Enpresarekin lankidetzan jarduteko formulak aurkitzea».

5. Enpresa katedra berrien sorrera bultzatzea
Unibertsitatearen eta inguruko enpresen arteko
lotura indartsuetarantz.

Uniber
tsitateak badu esperien
tzia inguruneko kideekin adostu, eta gero sortu diren gelei edo ka-
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Laguntzailea: Ikerketako Errektoreordetza
Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:
Prestakuntzaren ardatza: «3.1.1. Ikasleen enplegugarritasuna
areagotzea».
«3.1.2. Erdiesten diren gaitasunak eskatzen direnei begira
jartzea».
Ikerketaren ardatza: «2. Ikerketa jarduera inguruan eta nazioko
eta nazioarteko plan eta politiketan ezarritako lehentasunezko
eremuetan proiektatzea».
«2.4. Enpresarekin lankidetzan jarduteko formulak aurkitzea».

6. Ekintzailetza eta enpresak sortzea
Ekintzarako jarrera eta harekin loturiko
gaitasunen sustapena.

Nafarroako Unibertsitate Publikoa Foru Erkidegoko
berrikuntza sistemaren erreferentziazko eragileetako
bat da, Plan Estrategikoan biltzen den bezala. Ekin
tzailetza bere balioen artean dago: Unibertsitateko
komunitateko kideei eta bereziki ikasleei laguntzea,
gizarte osoa garatzeko ekimen berriak sortuko dituzten ekimen ekintzaileak abian jartzen». Lan ildo
honen esparruan susta
tzen diren ekin
tzek balio

behar dute (1) unibertsitate komunitatearen ekin
tzaile-espiritua sustazeko; (2) proiektuak garatzeko;
(3) ikasleen eta irakasleen ekintzailetza gaitasunak
garatzeko.
Laguntzailea: Ekimen zeharkakoa
Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:
Prestakuntzaren ardatza: «3.2. Ekintzaile-espiritua bultzatzea».

7. Babesletza eta mezenazgoa sustatzea
Gogoeta eginaraztea eta jarduera ildoak
abiaraztea unibertsitatearen jardueren aldeko
babesletza eta mezenazgoa errazteko.

Gizarte Kontseiluari buruzko Foru Legeak bere 8. i)
artikuluan dioenez, Kontseiluaren eskumenetako bat
da «Nafarroako Unibertsitate Publikoaren eta bere
ikasle ohien arteko harremanak susta
tzea, loturak
iraun dezan, eta unibertsitate erakundearen aldeko
babesletza jarduerak indartzea». Espainiako zenbait
unibertsitate publikok ekintzak egin dituzte eremu
honetan. Helburua, berez, konplexua da; hala ere,
epe luzean hobekun
tzaren bat gerta
tzeko, bidea
ibiltzeari zenbat lehenago ekin, hainbat hobe. Egokia izan daiteke baliatzea kultura arloko mezenazgoa
Uniber
tsitatearen
tzat modu mesedegarrian arau
tzen duen foru lege bat berriki onetsi dela. Gizarte
Kontseiluari buruzko Foru Legeak, aipatu artikuluan,
mezenazgoa Unibertsitatearen ikasle ohien loturarekin uztartzen du.
Laguntzailea: Gizarte Proiekziorako errektoreordea
Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:
Baliabideen ardatza: «1.2. Beste finantza iturri publiko edo
pribatuetako diru-sarrerak areagotzeko sustatzea».

29
Nafarroako Unibertsitate Publikoa
2014 Gizarte Kontseiluaren Oroitidazkia

tedrei buruz. Horrelako esperientziak nola gauzatu
diren balioetsi behar da, eta ekimen berriak sortu,
Unibertsitatearen indarrak eta enpresa eta lanbide
ingurunekoak bat egiten duten alorretan. Egitura
berri horien bidez egin nahi dena da egresatuak
sar daitezen gelak edo katedrak sustatzen dituzten enpresetan, baita I+G jarduera hasteko ekin
tzen trukea, eta izan daitezen maila handiagoko
ikasketen amaierako lanak, doktore
tza tesiak eta
I+G proiektuak. Unitate horiek ere balio behar dute
Uniber
tsitatearen jarduera akademikoak finan
tza
tzeko iturriak dibertsifikatzeko.

Gizartearekiko erlazioetako
8. Unibertsitateak bere ingurunearekin dituen
harremanen urteko plana
Urtero aurkeztea Nafarroako Parlamentuari
txosten bat Gizarte Kontseiluaren lanari
buruz unibertsitatearen eta gizartearen arteko
bitartekaritzari dagokionez.

Gizarte Kontseiluari buruzko Legearen 8. a) artikuluak
ezartzen du organo honek, gizartearekiko harremanak sustatzeko dituen eskumenen artean, honako
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». Buruak aurkezten
dio urtero Nafarroako Parlamentuari Gizarte Kon
tseiluaren jarduera plan orokorra, bere lan ildo guztiak bilduz, inguruarekiko harremanak ezartzeko baliagarriak diren lan ildoei aipamen berezia eginez.
Laguntzailea: Gizarte Kontseiluko burutza
Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:
Balioak: «Gizarte lidergoa. Gizarte ingurunearekin arduraz joka
tzeko konpromiso kolektibo eta indibiduala sustatzea Uniber
tsitate Komunitatearen jardun profesionalaren bidez».

9. Gizarte Kontseiluaren interesen eremuan balio
berezia daukaten jarduerak aitortzea
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Gizabanakoentzat eta erakundeentzat sariak,
sari ohoragarriak eta aitorpenak ezartzea.

Gizarte Kontseiluari buruzko legearen 8 k) artikuluak
dio Kontseiluaren eskumena dela «Gizabanakoentzat
eta erakundeentzat sariak, sari ohoragarriak eta aitorpenak proposatzea». Gizarte kontseiluek sariak sortu
dituzte aitortzeko, eta aldi berean sustatzeko, uniber

tsitate komunitateko kide batzuen edo bere gizarte
ingurunean daudenen jarduera nabarmenak. Gizarte
Kontseiluaren sari batzuk definituko dira, baita finan
tzaketa ere.
Laguntzailea: Zehazteko dago, aitorpenen nolakoaren arabera
Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:
Erabaki gabe.

10. Gizarte eta unibertsitate arloen arteko
hurbiltasuna ekarriko duten unibertsitateko
komunitatekoen ekimenentzako laguntza
Gizarte Kontseiluaren laguntza-programa
bat sortzea unibertsitatearen eta gizartearen
harremanak sustatzeko.

Gizarte Kontseiluak laguntza deialdi bat kudeatuko
du, Uniber
tsitateko unitateekin, beren edukietan
helburu hauek dituzten proiektuak gauzatzen badituzte: Unibertsitatearen eta gizartearen arteko harremana, jakintza bestetaratzea, ekintzailetza kulturaren
sustapena, irakaskun
tzaren berrikun
tza, Europako
Unibertsitate Eremura egokitzapena, ikasleen enplegugarritasunaren hobekuntza eta unibertsitate eran
tzukizun soziala. Parte hartzeko modua izango dute
ikastegiek, sailek, ikerketa taldeek, zerbi
tzuek edo
unibertsitatearen beste organo batzuek, eta Uniber
tsitatearekin gaur egun nolabaiteko lotura daukala
egiaztatzen ahal duen irabazi asmorik gabeko beste
edozein erakundek ere bai.
Laguntzailea: Erabaki gabe
Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:
Baliabideen ardatza: Erabaki gabe.
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Ingurune publiko eta pribatuaren beharrak ase
tzera bideratutako praktika onak.

Gizarte Kontseiluak ikerketa lanen jarduera ezagutu
behar du, eta zenbat proiektutan parte hartzen duen
eta zenbat egiten dituen, bai oinarrizko ikerketarenak, bai enpresa proiektuenak ere, horrela praktika
onen katalogo bat ezarri ahal izateko, erakunde publiko eta pribatuei zuzentzeko, eta talde hauen lotura
ezartzeko beren zerbitzuen bidez asetzen ahal diren
etorkizuneko beharrekin.
Laguntzailea: Ikerketako Errektoreordetza
Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:
Ikerketaren ardatza: «1. Ikerketa eta transferentzia arloko
kalitate jarduera hobetzea».
«1.3. Ikerketaren emaitzak bestetaratzen laguntzea».

12. Praktikak
NUPen ematen diren gradu tituluetako ikasle
guztiek praktikak egin ahal izan ditzaten
helbururantz aurrera egitea, praktikak eskatzen
duten erakundeekin konpromisoa lortzen
den neurrian.

Ikasleak praktikak, gradu amaierako lanak eta master
amaierako lanak egin ahal izateko NUPekin lankide
tzan ari diren erakundeekin hitzarmenak sustatzea.

Horretarako, Gizarte Kontseiluko kideak inplikatzea
helburu hau lor
tzeko lanean, eta beren lagun
tza
izatea, egokia denean, beren jardun profesionalaren
hurbileko eremuetan.
Laguntzailea: Ikasleen Gaietarako eta Enpleguko
Errektoreordetza
Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:
Ikerketaren ardatza: «1.3.2. Nazioko eta nazioarteko praktikak
titulu bakoitzaren errealitate profesionalerantz bideratzea».

13. Ikerketa institutuak
Unibertsitateko ikerketa institutuak abian
jartzeko laguntza ematea.

Gizarte Kontseiluak ikerketa institutuak sortzen lagunduko du, eta haiek heda
tzen saiatuko da gizartean. Nabarmenduko ditu diziplina askotarikoa
izateak ekartzen dituen aukerak, interes sozioekonomikoa izango duten etorkizuneko arloen mesedetan,
garapen politika globaletan biltzen direnetan. Institutuen jarduera bideratzen eta finantzatzen lagun
tzen duten enpresen eta erakundeen laguntza eta
parte-hartzea sustatzeko lana egingo da.
Laguntzailea: Ikerketako Errektoreordetza
Erlazioa Unibertsitatearen 2011-2014 Plan Estrategikoarekin:
Ikerketaren ardatza: «2.3. Diziplina anitzeko ikerketa jarduera
mesedetzea, ingurunearen eskaerei erantzuteko».
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11. Ikerketaren emaitzak bestetaratzen
laguntzea

2014
ko
ekitaldia

Gizarte Kontseiluaren jarduera bizia eta
urte guztian zeharreko egintza publikoko
era askotako egutegia mantendu zituen.

05

Urtarrila
uzten zuen Gizarte Kontseiluko buruak eta kargua
har
tzen zuenak –Jesús Irurre eta Román Felones,
hurrenez hurren–, hitz egin zuten, eta Julio Lafuente errektorearen eta Yolanda Barcina Nafarroako Gobernuaren lehendakariaren hitzaldiek eman zioten
amaiera ekitaldiari.

Ekitaldiaren lehendakaritza mahaia. Nafarroako Gobernuko lehendakariak eta errektoreak albo banatan dituzte kargua uzten zuen Kontseiluko burua eta kargua hartzen
zuena.

2014/01/22

Gizarte Kontseiluko buruaren kargua
hartzea
Román Felones jabetu zen Nafarroako unibertsitate
Publikoko Gizarte Kon
tseiluko buruaren karguaz
Errektoretzako eraikinean egindako ekitaldi batean.
Julio Lafuente NUPeko errektorea eta Yolanda Barcina Angulo Nafarroako Gobernuaren lehendakaria
izan ziren ekitaldiaren buru. Joan den abenduaren
13ko Gobernu Kontseiluan aukeratu zuten Felones
Gizarte Kontseiluaren buru, eta Jesús Irurre Arigita
enpresaburua ordeztu zuen.
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Román Felones Gizarte Kontseiluaren buru izenda
tzen duen erabakia irakurriz hasi zen kargu-jabe
tze ekitaldia. Gero, Felonesek berak karguaren promesa egin zuen Espainiako Konstituzioaren, Foru
Hobekuntzaren, Gizarte Kontseiluaren Legearen eta
Unibertsitatearen Estatutuen aurrean. Gero kargua

Felones, Los Arcosen (Nafarroa) jaioa, Filosofía eta
Letretan lizen
tziaduna da (Historia espezialitatea)
Zaragozako Unibertsitatean eta Hezkuntzaren Zien
tzietan doktorea Urrutiko Hez
kun
tzarako Uniber
tsitate Nazionalean «Nafarroako Unibertsitate Publikoa: proiektu baten sorrera eta ondorioak» izenburua
duen tesi batekin. Institutuko katedraduna da 1987.
urtetik.
Bere ibilbide profesionalean harreman jarraitua izan
du Nafarroako Uniber
tsitate Publikoarekin. Nafarroako Gobernuaren Hez
kun
tza eta Kultura kon
tseilari izan zen garaian (1984-91), parte-hartze aktiboa izan zuen erakundea sortzeko eta abian jartzeko
prozesuan. NUPeko Gizarte Kontseiluko kidea izan
zen 1999-2003 aldian, eta Nafarroako Unibertsitate
Publikoaren sorreraren 25. urteurrena ospatzeko hi
tzaldia eman zuen.
Bere unibertsitate arloko gaiei buruz argitaratu dituen lanen artean aipa
tzekoa dira: «Nafarroako
Uniber
tsitate Publikoa. Proiektu baten sorrera eta
ondorioak» (1997); «Nafarroako Unibertsitate Publikoaren sorrera» (1997); «Unibertsitate berriak Espainian (1987-1996). Nafarroako Unibertsitate Publikoa,
erreferentziazko eredu bat» (1998). Nafarroako hez
kuntzaren historiari, eta historia eta arteari buruzko
hainbat argitalpenen egilea da. Halaber, Ikerketako
Nafarroako Parlamentua saria (1998) eta Hezkuntza
Ministerioaren Alfontso X.a Jakintsuaren Gurutzea saria (2010) eman dizkiote.

05 2014ko ekitaldia
Urtarrila
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Felones promete independencia MédicosdelMundo
en el Consejo Social de la UPNA pidealGobiernoque
defiendalaleyde
asistenciagratuita
Ha sido recurrida por el
Gobierno central y el
Ejecutivo navarro ha
dicho que defenderá
sus competencias

ÍÑIGO GONZÁLEZ Pamplona

Román Felones Morrás (Los Arcos, 63 años) es desde ayer el nuevo presidente del Consejo Social
delaUniversidadPúblicadeNavarra, el órgano que supervisa económicamente la universidad y
busca financiación externa para el
centro. Será el tercer presidente
del Consejo tras Fernando Redón
y Jesús Irurre y el que presenta un
mayor perfil académico. Licenciado en Filosofía y Letras (especialidad de Historia) y doctor en CienciasdelaEducación,Felonescesará el próximo sábado como
presidente del PSN y como miembro de su comisión ejecutiva.
Tal y como prometió ayer en el
acto celebrado en el atrio de Rectorado, los dos principios básicos
de la actuación del veterano político al frente del Consejo Social
serán “la lealtad y la independencia”, ya que recordó que el órgano
“no tiene mandato imperativo” y
se representa a sí mismo: “No somos ni comunidad académica, ni
gobierno, ni parlamento, ni sindicatos, ni patronal ni rectorado.

EUROPA PRESS/ Pamplona

LA FAMILIA DEL PRESIDENTE. Íñigo Felones Martínez de Eulate, Carmen
Morrás, Román Felones Morrás y María Luisa Martínez de Eulate. JOSÉ A. GOÑI

Somos la representación de la sociedad navarra en la universidad”.

Condición de jubilarse
Román Felones aseguró que el
Consejo Social de la UPNA necesita dedicación plena y por ello indicó que su próxima jubilación le
permitirá cumplir con esa necesidad: “Espero que mi próxima jubilación y mi dedicación a tiempo
principal a las tareas del Consejo,
condiciones a las que me comprometí el día de mi elección, sirvan
para alcanzar los objetivos”.
En una línea parecida, Felones
apostó el martes en una entrevista

en Navarra Televisión por evitar la
profesionalización en política. “En
el Parlamento y en cualquier actividad de la vida pública hay que
aprender. Yo soy de los que nunca
ha estado más de 8 años en el mismo puesto. Soy partidario de una
clara limitación de mandatos para
que el político no haga de esto su
profesión ordinaria”.
El nuevo presidente del Consejo Social de la UPNA estuvo acompañado de su familia y de las principales figuras del Gobierno y
Parlamento, empezando por sus
respectivos presidentes Yolanda
Barcina y Alberto Catalán.

Diario de Navarra, 2014-1-23.

Kontseiluko buru berriaren bilerak
Gizarte Kontseiluko kideekin
Kontseiluko buru berriak bilerak egin zituen Kontseiluko
kideekin instituzio honi buruz daukan ikuspegia aldera
tzeko eta baita Kontseilu honetako Batzordeen buruak,
buruordeak eta kideak berritzeko hartu beharreko erabakiak zehazteko ere.

Representantes de Médicos del
Mundo reclamaron ayer en el
Parlamento que el Ejecutivo foral defienda el espíritu de la ley
de asistencia sanitaria gratuita
que aprobó el Parlamento y no
sólo la competencia navarra en
esta materia. La norma está recurrida por el Gobierno central
ante el Tribunal Constitucional.
Maite García destacó que paraMédicosdelMundoelrecurso
no fue ninguna sorpresa. No obstante, añadió que no entienden
esta postura ya que cuando en el
año 2000 en Navarra se publicó
una ley foral que garantizaba la
asistencia a todas las personas
no se presentó ningún recurso.
“No tiene sentido que en ese momento no se estimara y ahora sí”.
La representante de Médicos
del Mundo señaló que tienen

“dudas” sobre “cómo va a ejercer” el Ejecutivo foral la defensa
de las competencias. “Tememos que el Gobierno de Navarra
pretende volver al sistema de
subvenciones que propuso en el
año 2012, un sistema injusto y
arbitrario que no apoyamos
porque defendemos la asistencia sanitaria de manera universal e igualitaria para todos”, dijo. La ley ha permitido el acceso
de 1.149 personas al sistema sanitario, la inmensa mayoría en
situación irregular.

Niegan la entrada
a Sos Racismo
Sos Racismo debía comparecer
también ayer ante la comisión
de Salud. Sin embargo, se impidió la entrada a su representante, Beatriz Villahizán. El motivo
es que también forma parte de
la Plataforma en Defensa de la
Renta Básica, colectivo al que se
le ha prohibido el acceso al Parlamento tras los incidentes que
se registraron en un pleno.

Diario de Noticias, 2014-1-23.

kziorako errektoreordearekin, Ikasleen Gaietarako eta
Enpleguko errektoreordearekin, eta Lankidetzarako eta
Nazioarteko Harremanetarako errektoreordearekin.
Jesús Irurrerekin
Zenbait aldiz, kargua uzten zuen buruarekin bildu zen,
eta hark informazio oso zabala eman zion Kontseiluan
abian ziren gaiei buruz.

Errektoretza taldeko kideekin

Unibertsitate-Gizarte Fundazioaren zuzendari
kudeatzailearekin

Gizarte Kon
tseiluak dauden errektoreorde
tzen esparruan nola lagun dezakeen balioesteko xedez, Kon
tseiluko burua bildu egin zen errektorearekin, Ekonomia,
Plangintza eta Kalitateko errektoreordearekin, Irakaskun
tza Antolatzeko errektoreordearekin, Unibertsitate Proie-

Gizarte Kon
tseiluko burua gaur egun Fundazioaren
burua da, errektorearekin txandaka egiten duen aldiarekin bat. Jesús Arrondo Arbea zuzendari kudeatzaileak
hainbat agiri eman zizkion informatzeko, eta Fundazioak egiten dituen lanen lehen aurkezpena egin zuen.
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El nuevo presidente del
órgano que supervisa y
busca financiación para
la Universidad tomó ayer
posesión de su cargo

Otsaila
2014/02/05

2014/02/11

Bilera Kontuen Ganberako buruarekin

Bilera Irakasle eta Ikertzaileen
Batzordearekin

Kontseiluburua Helio Robleda Ganberako buruarekin
bildu zen lehen harremana egiteko eta mintzatzeko
berriki Kontuen Ganberak Uniber
tsitateari buruz
egin dituen bi txostenen edukiaz: 2012ko ekitaldiari
buruzko ikuskaritzarena eta Nafarroako Unibertsitate
Publikoaren kudeaketari buruzko analisiaren gaineko
Gomendioen jarraipenarena.

Kontseiluko buruak bilera bat egin zuen irakasleen
ordezkariekin eta beren kezka nagusiak azaldu ziz
kioten, horien artean aipatzekoa Espainiako Gobernuak ezarritako berrezarpen tasatik eratorritakoa,
zeinaren arabera, hamar lanpostu hutsetik soilik bat
betetzeko aukera baitago Unibertsitateko irakasleekin.

2014/02/10

2014/02/12

Ekitaldia Jesús Irurre jaunaren
omenez

Bilerak Gizarte Kontseiluetako
buruekin

Agurra eta omenaldia egiteko ekitaldi bat egin zen
2006 eta 2013. urteen artean Gizarte Kontseiluaren
buru izandakoari, 1999. urtean Kontseiluko kide gisa
hasi bazen ere. Aurreko Gizarte Kontseiluan kide
izandako asko bertaratu ziren, eta oso modu bizian
eskertu zitzaion izandako dedikazioa eta egokitasuna.

Kontseiluburuak bilerak egin ditu Errioxako eta Zaragozako Unibertsitateetako kontseiluburuekin. Badaude interes komuneko bi esparru: Campus Iberus
eta G9ko Gizarte Kontseiluen foroa, jarduera interesgarria eduki zuena duela zenbait urte, eta orain
berpiztea komeni dena. Zaragozako bisitan, era berean, Antonio Lobo irakaslearekin balioetsi zen gure
Unibertsitatearen Irakaskuntzaren kalitatea balioesteko Batzordearen funtzionamendua. Lobo irakaslea da
Batzordearen burua, Gizarte Kontseiluak izendatua.

2014/02/11

Kontseilukide berriak egunean jartzea
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Gizarte Kon
tseiluan orain
tsu sartu diren Verónica
Ferreira, María Kutz, Camino Paredes eta María José
Anaut kide berriak orientazio saio batean parte-hartu
zuten. Errektoreak ongi-etorria eman ondoren, kon
tseiluburuak eta idaz
k ariak Gizarte Kon
tseiluaren
funtzionamendua, eginkizunak eta lan ildoak azaldu
zituzten.

2014/02/18

Izendapenak
Gizarte Kontseiluko buruak lehen buruorde izendatu
zuen Alberto Alfaro, eta bigarren buruorde Helmut
Döllerer izendatu zuen. Era berean, Santiago Iraburu
izendatu zuen Gizarte Kontseiluko idazk ari.

05 2014ko ekitaldia
Otsaila

Otsaila
Bilerak Errektoretza taldeko
kideekin
Kon
tseiluburuak lan bileren erronda bukatu zuen
balioesteko nola lagun dezakeen Gizarte Kontseiluak
beren jarduera-eremuetan. Hala, otsailean idazkari
nagusiarekin, Ikerketako errektoreordearekin, kudea
tzailearekin, Tuterako campuseko errektoreordearekin, eta azkenik, errektorearekin bildu zen.

2014/02/19

Osoko Bilkura
 xostena Unibertsitatearen Plan Estrategikoari
T
betetzeari buruz
Ekonomia, Plangintza eta Kalitateko errektoreordeak
azaldu egin zituen Unibertsitatearen 2011-2014 Plan
Estrategikoa gauzatzean erdietsi ziren aurrerapenak.
Txostenean jasoak daude ardatzetan erdietsi ziren
emaitzak, ikastegiek eta sailek izan zuten inplikazioa
azaltzen da, eta Aginte Koadro Integralaren emaitzak
ematen dira.

María Kutz, Verónica Ferreira, María José Anaut eta Camino Paredes kontseilukideek
Gizarte Kontseiluaren aurkezpen saioan parte hartu zuten.

Izendapenak
Osoko bilkurak aho batez onetsi zituen hainbat izendapen. Félix Taberna Gizartearekiko Harremanetarako
Batzordearen buru izendatu zuten, eta batzordeak
berrosatzeko beste hainbat izendapen egin ziren, ba
tzordekide berriak sartzen zirela ikusirik. María José
Anaut Couso izendatu zuten Gizarte Kontseiluaren
ordezkari Gobernu Kontseiluan, eta Alberto Alfaro
Jiménez ordezk ari izendatu zuten oinarri teknologikoko enpresak sortzeko proposamenak balioesteko
Batzordean.

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Doktoretza
ikasketetako Iraupen Arauak
Osoko bilkurak aho batez onetsi zituen Nafarroako
Unibertsitate Publikoko Doktoretza Ikasketen Iraupen Arauak, doktoretza ikasketak nazio mailan eman
diren arau berrietara egokitzearen esparruan.
Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkura baten ikuspegia, Errektoretza eraikineko Jaime
Brunet Aretoan, erakundearen ohiko batzar-gelan.
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Martxoa
2014/03/13

2014/03/18

Madrilgo unibertsitateen
Nazioartekotze Jardunaldiak

Unibertsitate-Gizarte Fundazioa

Kontseiluburua eta idazkaria egon ziren Madrileko
Unibertsitate Politeknikoko Unibertsitate Politika eta
Kudeaketako Unesco Katedrak antolatu zituen jardunaldietan. Unibertsitateen jarduera nazioartekotzeko
hainbat tresna deskribatu ziren.

Orain Gizarte Kontseiluaren buruari dagokio Fundazioaren buru izatea, eta horregatik egun hartan lan
Jardunaldi bat izan zuen bere egoitzan eta aukera
izan zuen elkarrizketa luze-zabal bat izateko haren
zuzendari/kudeatzailearekin, Hizkuntzen Goi-mailako Ikastegia, Alumni eta Enplegu, Prestakuntza eta
Zerbitzu Orokorren arloak bisitatzeko, eta azkenik,
Fundazioaren Zuzendaritza Taldearekin biltzeko.

2014/03/24

2014/03/28

Ekonomia eta Finantza
Batzordea

Gizarte Kontseiluaren Irakaskuntza
Batzordea

Unibertsitatearen 2013ko ekitaldiko kontuen
itxieraren aurrerapena
Ekonomia, Plangintza eta Kalitateko errektoreordeak
txosten bat aurkeztu du 2013ko aurrekontuaren

betetze mailari buruzkoa abenduaren 31n, kontuen
behin-behineko aurrerapen bat dena.
Ekonomia eta Finantza Batzordearen
lan ildoei buruzko erabakiak
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Batzordeak egoki ikusi zuen 2012an ezarri ziren lan
ildoak mantentzea, ulertzen duelako Batzordearen
ahaleginak modu egokian bideratzen dituztela garrantzi handieneko gaietan. Soilik erabaki da alde batera uztea enpresa katedra berriak sortzeko proiek
tua, Gizartearekiko Harremanetarako Batzordearen
ardura izango dena.

Lan ildoen jarraipena
Lan ildoen hedapena azal
tzen duen 
txosten bat
balioetsi da. Bereziki, saioak balio du Unibertsitateak
azter
tzeko Gizarte Kon
tseiluak izan behar duen
parte-hartzeko formula graduko unibertsitate ikasketen egiaztapena berritzeko prozesuetan. Era berean,
definitu egin dira ikastegietako kalitatea bermatzeko
batzordeetan kanpoko batzordekide izango direnak
proposatzeko jarraibideak. Ikasketa berriak sortzeari
dagokionez, Batzorde honen proposamenez, bi profesional sartu dira, zeinak Bioteknologiako geroko
titulazio baterako lantaldearen ingurunekoak baitira.
Batzordearen lan ildoei buruzko erabakiak
Erabaki da Kontseiluaren Osoko Bilkurari proposatzea
jarrai dezagun Batzorde honek 2012. urtetik darama
tzan lan ildoekin.

05 2014ko ekitaldia
Martxoa

Martxoa
2014/03/31

2014 /03

Campus Iberusen Batzorde arau-emailea

Bilerak dekanoekin eta Ikastegietako
zuzendariekin
Martxoan Gizarte Kontseiluaren buruak hainbat bilera izan zuen Ikastegietako arduradun guztiekin. Esparru horretan ere lankidetzarako jarrera ona aurkitu
zuen. Gizarte Kontseiluaren jarduerak ezagutzera hobeki emateko xedez, haiekin adostu zuen hainbat bilera sustatu behar zituztela Ikastegietako Zuzendari
tzekin, Gizarte Kontseiluaren lan ildoak azaltzeko.
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Gizarte Kontseiluaren burua Zaragozako Unibertsita
tean 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 honen ordez
kariak, Kontseilu arau-emailearen idazk aria eta par
tzuergoko zuzendari exekutiboa. Beste gai batzuen
artean, onetsi egin ziren urteko kontuak eta 2012
eta 2013ko ekitaldiko par
tzuergoaren jardueren
txostena; onetsi egin zen Ekintzailetza Sarien Programa 2014 (Iberus Emprende); lankidetza hitzarmen
bat ere onetsi zen Campus Iberusen eta (CLH) Hidrokarburoen Konpainia Logistikoaren artean, Ebro
Ibarrerako pertsona ekintzaileei laguntzeko eta ekimenak susta
tzeko; eta Estatutuetan jaso
tzen den
moduan, Par
tzuergoko Ba
tzorde Exekutiboaren
presidente kargua berritu zen, maiatzaren 22tik aurrera Nafarroako Uniber
tsitate Publikoko errektoreak ordezk atuko baitu kargu horretan Zaragozako
Unibertsitateko errektorea.

Apirila
2014/04/01

2014/04

G9 Taldeko gizarte kontseiluen bilera

Bilerak titulazio berrietako
lantaldeekin

Talde honetako Uniber
tsitateetako Gizarte Kon
tseiluetako buruekin aldez aurretik hainbat harreman
izan ondoren, buruen eta idazk arien bilera egin zen
Zaragozan. Lankidetza esparru hau berpizteko erabakia hartu zen.
Adierazpen instituzional bat one
tsi zen, zeinaren
bidez Espainiako Gobernuari eta haren Autonomia Erkidegoei zuzen
tzen zaien, eska
tzeko Espainiako Uniber
tsitate Sistemaren berrikun
tzari hel
diezaioten lehenbailehen gure uniber
tsitateak lehiakorragoak egiteko; unibertsitateen urte anitzeko
finan
tzabiderako tresna autonomikoak hobe
tzeko
eska
tzen da, finan
tzabiderako horizonte egonkorra eduki dezaten, nahikotasun irizpideari ere eran
tzungo diona ; eta bereziki azaltzen da lehentasuna
daukala malguago egin behar direla neurriak uniber
tsitateei modua emateko erretiroagatik hutsik geldi
tzen diren lanpostuak ordezteko, eta irakasle berriak
sar
tzea justifikaturik dagoen arloetan autonomia
erkidegoek bila ditzaten berehala jarduteko bideak
irakaskuntza beharrei erantzun ahal izateko, irakasle
berriak kontratatzeko aukera ematen duten kontratu-formulen bidez.
Román Felones jauna hautatu zuten bi urterako foro
honetako presidente.
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Irakaskuntzari dagozkion lan ildoetako bat betetzeko,
lankidetza lanetan hasi gara irakaskuntza berriak sor
tzeko zenbait ekimenekin. Hala, Bioteknologiako
balizko gradu berri bati dagokionez, ahalbidetu egin
zen proiektu hau egiten ari den lantaldearen inguruneko bi profesional sartzea. Halaber, topaketa bat
egin da Zientzietako gradu berri bat sustatzen ari diren sailekin. Bilera hori baliatu zen adierazteko Gizarte
Kontseiluak izan behar duen ikuspegia irakaskuntza
berrien proposamenak balioestean: ingurunearen
eta jasangarritasunaren beharrei erantzutea.

Bilerak Gizarte Kontseiluaren zenbait
lan ildo bultzatzeko
Buruak hainbat bilera egin zituen Gizarte Kon
tseiluaren Lan ildoei buruz: José Miguel Múgica
irakaslearekin, Edonako zuzendaria, doktoreen en
plegagarritasuna hobetzeko lan ildoa susta
tzeko;
Ildefonso Grande irakaslearekin, Unibertsitatearen
eta bere ingurunearen arteko harremanen mapa
lan ildo sustatzeko; eta azkenik, Emilio Huerta irakaslearekin eta CEINeko ordezk ariekin, aztertzeko nola
sartu ekintzailetza Gizartearekiko Harremanetarako
Batzordearen lan ildo berri gisa.

05 2014ko ekitaldia
Apirila

Apirila

2014/04/09

Osoko Bilkura

2014/04/03

Gizartearekiko Harremanetarako
Batzordea
Gizartearekiko Harremanetarako Batzordearen
lan ildoei buruzko erabakiak
Batzordeburuak txosten bat aurkeztu du Osoko Bil
kurak Batzorde honi esleitutako lan ildoak betetzeari
dagokionez.

Kontuen Ganberako buruaren t xostenen
aurkezpena
Helio Robledak bi txostenen edukiaren berri eman
du: «Nafarroako Unibertsitate Publikoaren kudeaketari buruzko analisia»ren gaineko Gomendioen jarraipenarena, 2010. urtean egin zena; eta Nafarroako
Unibertsitate Publikoaren 2012ko ekitaldiari buruz
ko ikuskaritzarena, zeinari buruz esan behar baita
garrantzi txikiko zenbait gomendio egiten dituela,
eta gogorarazten duela beharrezkoa dela Uniber
tsitateak eta Nafarroako Gobernuak finantzabiderako
urte anitzeko hitzarmen bat adostea.

Erabaki da Osoko Bilkurari proposatzea lan ildo horiek mantentzea, eta beste berri batzuk ere sartzea,
honako esparru hauetan: Enpresen ekintzailetza eta
sorkuntza; Babesletza eta laguntzaren sustapena; NaGizarte Kontseiluaren lan ildoen onespena
farroako Unibertsitate Publikoaren nazioartekotzaren
Osoko bilkurak bere lan ildoak one
tsi ditu. Kon
sustapena; Unibertsitatearen eta bere ingurunearen
tseiluak abian jarri du aurreko aldiko helburuen jaarteko harremanetarako urteko Plana; Ikasleekiko
rraitutasuna, eta aldi berean, Gizartearekiko Harrekomunikazioa; Gizarte Kon
tseiluaren interesen es22 NAVARRA
manetarako Batzordeari
parruan balio berezia duten jardueren aitorpena; Giagindu dio bere lana
zartearen eta unibertsitatearen esparruak hurbiltzea
sendotzeko ekimen bedakarten Uniber
tsitate komunitatearenWert
ekimenei
dice que
un Real Decreto El Consejo Social de la
rriak proposatuz, hurrenUPNA aprueba el plan
laguntzea; Unibertsitatearen eta bere ikasle
ohien
acabará congoelbilera
problema
de
batean onestede actuación 2014-16
arteko loturak sendotzea; lanerako lekuen erabilera
ko. Ekonomia
Batzordeak
los
ingenieros
navarros
ciden con las comisiones de trapartekatua.
El pleno del órgano
bajo del consejo: área económica
5 lan ildoren ardura harestablece las líneas de
y financiera, área académica y
El ministro de Educación
área de relación con la sociedad.
trabajo
en
tres
áreas:
respondió en el Senado
económica, académica y En cuanto al trabajo de la comitu du, eta Irakaskun
tza
a la petición de Yanguas
económica y financiera, las
relación con la sociedad sión
(UPN) para homologar
principales líneas van a ser el seguimiento del despliegue del
los títulos pre-Bolonia
Batzordeak 7 lan ildorePlan Estratégico y la participaEl Consejo Social de la UPNA ha ción en la definición de los futuaprobado el plan de actuación ros convenios de financiación. El
na. Ildo horiek 
txosten
paraelperiodo2014-16enelárea Consejo Social también valorará
financiera, académica y de rela- la implantación de la contabiliEl ministro de Educación, José
ción con la sociedad. Estas líneas dad analítica; la puesta en marhonetako Gizarte Kon
Ignacio Wert, aseguró ayer que
de trabajo fueron aprobadas por cha del modelo económico-fiexiste “un problema de reconocilas comisiones del Consejo So- nanciero diseñado por la Confemiento” de títulos pre-Bolonia
cial en 2012 y ahora han sido rati- rencia de Consejos Sociales; y la
tseiluaren
Lan
Ildoak
izeque “no afecta sólo a los ingenieficadas para dar nuevo impulso.
revisión y mejora de los criterios
ros superiores, sino que tiene
El plan de actuación se divide que sirven de base para la elabouna dimensión general “ y que esen tres grandes áreas, que coin- ración de los presupuestos.
neko atalean deskriba
pera “encontrar una solución satzen dira.
Diario de Navarra Miércoles, 23 de abril de 2014

DN Pamplona

I.G./EUROPA PRESS
Pamplona
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16 OPINIÓN

Diario de Navarra Viernes, 2 de mayo de 2014

El G9: juntos para avanzar
Maiatza
2014/05/05

G9 taldearen gizarte
kontseiluak
Kon
tseiluburua, talde honetako ordezkari den aldetik, Santanderren bildu zen Kantabriako Unibertsitateko
errektorearekin, hura baita G9 taldearen buru gaur egun, unibertsitate
horietako errektoreen eta gizarte
kontseiluetako buruen artean komunikaziorako bideak zabaltzeko xedez.

Román Felones

L

A Universidad es
una añeja institución educativa surgida al calor del renacimiento de la vida urbana en plena
Edad Media. En nuestro país, las
hay con viejas raíces históricas
como Salamanca, Valladolid o
Alcalá (origen de la actual Complutense de Madrid), todas del
siglo XIII; otras aparecieron en
el renacimiento como Barcelona, Santiago, Valencia, Sevilla o
Zaragoza; un tercer grupo está
constituido por las nacidas en
los siglos siguientes, especialmente en el siglo XIX, época en
la que el sistema educativo público de corte liberal se consolidó en nuestro país; un grupo de
autónomas y polítécnicas nació
a finales del franquismo y primeros años de la transición; y finalmente, el quinto grupo lo
constituyen las nacidas en plena
etapa democrática, encabezadas por la Universidad Pública
de Navarra, modelo y pauta en
su puesta en práctica, en buena

medida, para las que llegaron
después.
Hoy el sistema público está
generalizado y todas las capitales de provincia disponen de su
campus universitario. Pero en la
etapa de globalidad en la que ya
estamos inmersos, estas universidades necesitan agruparse no
solamente para poder avanzar,
sino incluso para poder sobrevivir. La semana pasada, en un seminario de internacionalización
de las universidades madrileñas
en el que tuve la ocasión de participar, dos expertos internacionales fueron categóricos: la universidad del futuro deberá reunir, al menos, dos características
para subsistir: ser internacional
y esta agrupada en entes mayores. De ahí la importancia de un
proyecto en el que está inmersa
la Universidad Pública de Navarra, el campus Iberus, declarado
de excelencia internacional, en
el que participan las cuatro universidades del valle medio del
Ebro: La Rioja, Pública de Navarra, Zaragoza y Lleida.
Las universidades en España
tienden a relacionarse directamente con las de su mismo entorno geográfico. Andalucía, Cataluña, Madrid, Galicia o Castilla
y León constituyen comunidades autónomas que disponen de
varias universidades. Pero hay
algunas regiones que presentan
un particularidad: sólo disponen de una universidad pública
en su territorio, al margen de su

extensión y ubicación de sus
campus. Este es el origen del
Grupo 9 de Universidades, una
asociación sin ánimo de lucro
formada por las universidades
públicas de Cantabria, Castilla
La Mancha, Extremadura, Islas
Baleares, La Rioja, Pública de
Navarra, Oviedo, País Vasco y
Zaragoza. Estas instituciones
suman un total de 226.000 estudiantes, y representan el 20 %
del alumnado del sistema universitario español. El grupo fue
constituido en 1997. Tiene como
objetivo social común promover
la colaboración entre las instituciones universitarias asociadas,

Urge la necesidad de
abordar, sin dilación,
la agenda de reformas
del sistema universitario
español

tanto en lo que respecta a las actividades docentes e investigadoras como a las de gestión y
servicios.
Para servir de cauce a la conexión entre sociedad y Universidad, nacieron los Consejos Sociales. Constituyen, por tanto,
un órgano colegiado de participación de la sociedad, a través de
sus diversos sectores, en el gobierno y la administración de la
Universidad. Tiene importantes
funciones en materia económica, como la aprobación del presupuesto y la supervisión de las
actividades de carácter económico, y en el desarrollo institucional, como la participación en
la planificación estratégica y la
emisión de informes vinculantes para la puesta en marcha de
nuevas titulaciones. A este órgano también le compete promover la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad, y el fomento de las
relaciones de la Universidad con
su entorno social y económico
En 2008 comenzó la colaboración entre los presidentes y secretarios de los Consejos Sociales de estas Universidades, para
favorecer la comunicación entre
los mismos, debatir propuestas
comunes, propiciar la mutua colaboración, y promover iniciativas que redundaran en beneficio de todos. Con la pretensión
de relanzar el grupo, el pasado 1
de abril, presidentes y secretarios volvimos a reunirnos en la

Universidad de Zaragoza para
debatir asuntos de interés común. El diagnóstico de la situación fue global y ampliamente
compartido y quisimos concretarlo en unas primeras reflexiones del máximo interés enviadas al Ministerio de Educación y
a los gobiernos de las respectivas Comunidades Autónomas:
la necesidad de abordar sin dilación la agenda de reformas del
sistema universitario español,
la pertinencia de un horizonte
estable de financiación, y la urgencia de flexibilizar las medidas que impiden a las universidades sustituir las vacantes por
jubilación.
El buen hacer del Consejo Social de la UPNA, ampliamente
reconocido a nivel nacional, llevó finalmente a la elección de su
máximo responsable como nuevo presidente del G9 de Consejos Sociales para los dos próximos años. Sirva esto de reconocimiento a la tarea realizada por
los dos anteriores presidentes,
Fernando Redón y Jesús Irurre,
y el resto de los vocales, que nos
obliga a los actuales a continuar
y mejorar el buen camino emprendido. El trabajo y el ánimo
están garantizados. Espero que
también nos acompañe el acierto.
Román Felones Morrás es presidente
del Consejo Social de la Universidad
Pública de Navarra y presidente del G9
de los Consejos Sociales
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Omenaldia José Luis Albero Aguirre jaunari
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Gizarte Kontseiluak ekitaldi bat egin zuen José Luis
Alberoren omenez, berriki zendu baitzen 78 urterekin, eta organo honetako buruorde izan baitzen 1995
eta 2006. urteen artean. Albero Gizarte Kontseiluko
kide izendatu zuen Nafarroako Enpresaburuen Elkarteak 1995. urtean, eta buruorde lanetan lagundu
zuen Fernando Redón buru izan zen urteetan. Gizarte Kontseiluaren egoitzan egin zen ekitaldian parte
hartu zuten Unibertsitatearen organo honek eduki
dituen hiru buruak: Fernando Redón, Jesús Irurre
eta, gaur egungoa, Román Felones. Eloísa Ramírez
Unibertsitate Proiekzioko errektoreordeak familiari
helarazi zion Julio Lafuente errektorearen mezu bat.
María Albero, hildakoaren alabak, hitza hartu zuen
familiaren izenean. José Luis Alberoren familiarekin
batera, ekitaldian egon ziren José Antonio Sarría,
José Manuel Ayesa eta Javier Martinena, Nafarroako
Enpresaburuen Elkartearen ordezk ari gisa, eta José

Luis Alberoren kide izandako Gizarte Kontseiluko
zenbait kide ohi, horien artean Antonio Pérez-Prados, Nafarroako Uniber
tsitate Publikoko errektore
ohia.

Gizarte Kontseiluaren hiru buruak José Luisen familiarekin eta Unibertsitate Proiekzioko
errektoreordearekin batera.

05 2014ko ekitaldia
Maiatza

2014/05/21

Bilerak ikastegietako eta
fakultateetako zuzendaritza-taldeekin
Gizarte Kontseiluaren buruak eta idazk ariak hainbat
lan-bilera egin dituzte Unibertsitateko ikastegietako
eta fakultateetako zuzendari
tzako kideekin. Egin
gabe gelditu zen Telekomunikazio eta Industria Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoarekin bilera, haren
zuzendaritza aldaketa prozesuan dagoelako. Bilera
horietan Gizarte Kontseiluaren lan ildoak aurkeztu
ziren, ikastegi bakoitzaren jardueraren zenbait datu
esanguratsuenen balantzea egin zen, eta, azkenik, iri
tziak trukatu zituzten. Gizarte Kontseiluaren lan ildoetako batzuetan beharrezkoa da ikastegiek zuzenean
parte-hartzea, eta bilerek gai hori izan zuten ardatz.

2014/04-05

Bilerak Gizarte Kontseiluko
kontseilukideak izendatzen dituzten
erakundeekin
Gizarte Kontseiluko kontseilukideak izendatzeko ardura duten erakundeen ordezk ariekin bildu izan da
kontseiluburua. Apirilaren 24an eta maiatzaren 26an
Hez
kun
tza kon
tseilariarekin bildu zen, apirilaren
30ean Parlamentuko lehendakariarekin, apirilaren
28an UGTko idazk ari nagusiarekin, maiatzaren 6an
CCOO sindikatuko idazkari nagusiarekin eta Nafarroako Enpresaburuen Elkarteko lehendakariarekin.
Azkeneko bilera horretara berarekin joan ziren Alfaro
eta Döllerer jaunak, eta López Goñi andrea CCOOekin
egindako bilerara joan zen. Bilerek bi helburu zituzten. Lehena, erakunde-mailakoa: Gizarte Kontseiluak
hurrengo urteetarako dituen helburuak jakinaraztea
erakunde horiei. Bestalde zenbait lankidetza lerro
proposatu zaizkie erakunde horietako batzuei Gizarte Kontseiluaren proiektu batzuk babesteko.

Kontratupeko irakasleak
Kontseiluko buruak bilera bat egin zuen kontratupeko
irakasleen ordezkariekin, azaltzeko zein gestio egiten
ari zen Nafarroako Gobernuarekin eta Hezkuntza Ministerioarekin, berrezarpen tasaren balizko hobetzeari,
kontratupeko irakasleen figura berriak definitzeari eta
Uniber
tsitateko kontratupeko irakasleen
tzako norbanakoen merezimenduen araberako osagarriak heda
tzeari dagokienez.
2014/05/23

Ekonomia eta Finantza Batzordea
Kontu Ikuskaritzarako urteko plana
Batzordeak, aho batez, kontu-hartzaileak 2015. urterako
proposatu zuen kontu ikuskari
tzarako planaren aldeko 
txostena egitea one
tsi zuen. Planak uniber
tsitatehedapeneko arloa aztertuko du. Arlo horretan garatzen
dira unibertsitatearen kultura eta kirol jarduerak. Kontuikuskaritzen bidez, kanpo eta barne kontroleko organoek
arlo horiei buruz egin dituzten gomendioen emaitzak analizatuko dira; barne kontrola ebaluatuko da, prozeduraren
eta ekonomiaren ikuspegitik; unibertsitate-hedapeneko
jarduerak helburuetara eta erabiltzaileen beharretara nola
egokitzen diren egiaztatuko da; eta azkenik arlo honetako diru-sarrerak eta gastuak analizatuko dituzte eta nola
egokitzen diren efizientzia eta ekonomia irizpideetara.
Doktoretza programa jakin batzuei buruzko txosten
ekonomikoa
Batzordeak aldeko txostenak egin ditu doktore
tza-pro
grama hauei buruz: Komunikazioetako, Bioingeniaritzako
eta Energia Berriztagarrietako Teknologiak; Giza eta Gizarte
Zientziak; eta Kimika Sintetikoa eta Industriala. Kasu guztietan aipatzen du ezen, ikusirik 2011ko urtarrilaren 28ko
99/2011 Errege Dekretura egokitu diren doktore
tzako
programa ofizial berrien eragin ekonomikoari buruz
ko
txostenak, programa horietako bakoitzerako zenbatesten
den kostuaren aldeko balioespena egin dela.
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Ekaina
2014/06/03

Bilera Unibertsitateetarako idazkari nagusiarekin
Gizarte kontseiluen G9 taldeko lehendakariek apirilaren 1ean Zaragozan egin zuten Biltzarrean onetsi
zuten deklarazioa aurkeztu zion kontseiluburuak Federico Morán jaunari, Unibertsitateetarako idazkari

nagusiari. Halaber, irakasleen berrezarpen tasa hobe
tzeko eskaera jakinarazi eta Talde horretako uniber
tsitateen egoera ekonomikoan murrizketek dituzten
ondorioez ohartarazi zion.

2014/06/04

Gizarte eta Enpresa Foroaren bilera
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NUPeko Gizarte eta Enpresa Forokoak enpresa nafarraren eta Doktoretza Eskolaren arteko lankide
tza sendotzearen aldeko apustua egin zuen, produkzio-ingurunearen beharrak bete
tzeko eta
doktore berrien enplegugarritasuna hobetzeko. Foroak, zenbait saiotan garatu duen gogoeta prozesu
baten bidez, hainbat ekimen abian jartzea proposatu
zuen, hala nola doktoregaien prestakuntzan enpresaren inplikazio handiagoa eta ekin
tzaile
tzarako
sarrerako lantegien sorrera. Foro honen gogoetak
errealitate hau zuten abiapuntu: halako ez etortze
bat dagoela enpresa munduaren eta unibertsitateko
doktoreen artean. Hemen doktorea unibertsitateko
irakaskuntzarekin eta ikerkuntzarekin lotzen omen
da batez ere. Aldiz, beste herrialde batzuetan, doktorea enpresa berrikuntzaren sektorearekin ere lotzen
omen da.

Gizarte eta Enpresa Foroko parte-hartzaileen ikuspegi orokorra. Jesús Irurre, Román
Felones, José Miguel Múgica eta Alberto Alfaro izan ziren mahaiburu.

Jardunaldi horietan, «Doktoreen enplegua uniber
tsitatetik kanpo» izenekoetan, era aktiboan parte hartu zuen José Miguel Múgica Grijalba jaunak, Uniber
tsitateko Doktoretza Eskolako zuzendariak. Román
Felones jaunak, Gizarte Kontseiluko buruak, zuzendu
zuen eztabaida, eta Jesús Irurre jaunak ere, aurretik
kontseiluburu izan zenak, parte hartu zuen.
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Ekonomia eta Finantza Batzordea
Kontu Ikuskaritzarako urteko plana
Kontu-hartzaileak nazioartekotze programei buruzko
kontu-ikuskaritzako txostena aurkeztu du, eta, halaber, Ikerketa Laguntzeko Zerbitzuari buruzko kontuikuskaritzako txostenaren aplikazioaren gaineko jarraipen txostena.
Doktoretzako programa ofizialen ezarpenari
buruzko txostenak
Titulazio honen bidez EDONAren esparruan emango
diren 12 doktoretza tituluei buruzko eskaintza osa
tzen da. Batzordeak aho batez onetsi zuen txosten
bat, zeinean, kontuan izanik unibertsitatearen ekonomia aurreikuspenak, eta ikusirik 2011ko urtarrilaren
28ko 99/2011 Errege Dekretuari egokitzen zaizkion
doktoretzako programa ofizial berrien eragin ekonomikoari buruzko txostena, aldeko balioespena ematen baitzaio Ingurumen Agrobiologiako doktoretza
programarako zenbatetsi den kostuari.
 xostena Osoko Bilkurari, 2013. urteko kontuak
T
ixteko Gobernu Kontseiluaren proposamenari
buruz
Batzordeak txosten bat egin du horri buruz, kontuhartzailearen txostenaren alderdi nagusiak azaltzeko.

Kontu-hartzailearen txostenean esaten da kontuak
unibertsitatearen ondarearen, finantza egoeraren eta
emaitzen benetako irudia direla alderdi esanguratsu
guztietan; kontu hauen zifra nagusiak dauzk a, beren
egitura azaltzen du, gerakin ez atxikiaren zenbatekoa
aipatzen du eta onesteko eskatzen dio Gizarte Kon
tseiluaren Osoko Bilkurari.
2013-2014 ikasturterako unibertsitatearen
prezio publikoen proposamenari buruzko
txostena
Batzordeak txosten bat egin du, zeinean aldeko balioespena ematen bai
tzaio erabil
tzaileen sailkapenari. Sailkapenak jaso egiten du zein diren uniber
tsitateko komunitateko kideak, unibertsitateko ikasle
eta adiskide ohiak, eta unibertsitatetik kanpokoak;
txostenean esaten da, halaber, Kontsumo Prezioen
Indizearen arabera proposatzen direla prezio publikoak, eta, horrenbestez, aurreko ikasturteko prezioak
ez direla aldatu. Batzordeak uste du irizpide egokia
dela, Gobernu Kontseiluaren proposamenaren aldeko txostena egin du eta onesteko eskatu dio Gizarte
Kontseiluaren Osoko Bilkurari.
Errektorearen ebazpena, 2014an
Nafarroako Unibertsitate Publikoan
antolatutako ekitaldietan parte hartzeko
prezio publikoak ezartzen dituena,
berrestea
Batzordeak aho batez berretsi du ebazpen hori.

45
Nafarroako Unibertsitate Publikoa
2014 Gizarte Kontseiluaren Oroitidazkia

2014/06/09

Ekaina
2014/06/11

2014/06/19

Bilera GIzarte Kontseiluen
Konferentziako buruarekin

Irakaskuntza Batzordea

Gizarte Kontseiluaren burua Joaquín Moya-Angeler
jaunarekin bildu zen Gizarte Kontseiluen G9 taldearen eta Konferentziaren arteko lankidetzarako bideak
zehazteko. G9 taldearen jarduerak Konferentziak berak lehentasunezkotzat hartzen dituen esparruetara
bideratzeari buruzko akordio batera iritsi ziren.

2014/06/11

Gizarte Kontseiluen Konferentzia
Gizarte Kontseiluen Konferentziaren Biltzarrak, Madrilen egin zuen bilera batean, malgutasuna eskatu zuen Espainiako uniber
tsitatearen
tzat Hez
kun
tza Ministerioak uniber
tsitateen gobernan
tzaren
esparruan erreforma garrantzitsuak egingo dituela
iragarri duenez, Biltzarrak dokumentu bat eztabaidatu zuen, unibertsitateen gobernua arautzen duen
araudian malgutasun elementuak sartzearen aldekoa dena, desberdintze baterantz urratsak ematea
ahalbidetuko duten ereduak esperimentatu ahal
izateko. Dokumentu hau, zenbait iradokizun gehitu
eta gero, Ministerioko agintariei aurkeztu zitzaien
irailean.
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Unibertsitatearteko doktoretzako programa
ofizialen ezarpenari buruzko txostenak
Beste urrats bat gehiago da Doktoretza Eskolaren jarduera berrantolatzeko bidean. Eskolak lau doktore
tza bereki eta unibertsitatearteko lau doktoretzatan
antolatuko du bere zeregina. Arlo hauetako doktore
tza-programen proposamenak balioetsi dira: Giza eta
Gizarte Zientziak; Kimika Sintetikoa eta Industriala;
Komunikazioetako, Bioingeniaritzako eta Energia Berriztagarrietako Teknologiak eta Ingurumen Agrobiologia. Denek badaukate dagokion egiaztapena. Kasu
guztietan irizpide hauek betetzearen aldeko balioespena egin da: ikerketaren esparruko prestakuntzaprozesu zorrotz bat da; doktoregaiei unibertsitateko
esparruaz gainera beste esparru batzuetan etorkizun
profesionala izatera bideratutako ikerketa jarduerako
prestakuntza curriculum bat emango dien doktoretza
prestakuntzako eredu bati erantzuten dio; kanpoko
eragileekin elkarlanean aritzeko aukera ezartzen du;
doktoregaien artean komunitate sentimendu baten sorrera bultzatuko du; nazioko eta nazioarteko
mugikortasuna sustatuko du; doktoregai kopurua
handiagotzera eta porrot indizea jaistera bideratzen
da; eta azkenik neurriak ezartzen ditu unibertsitatetik
ateratako doktoreen ibilbide profesionalaren jarraipena egiteko.
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Batzordearen lan ildoen jarraipena egitea

2014/06/23

Batzordeak jarraipen txosten bat aztertu du, eta alderdi hauek dauzka nabarmentzeko: Gizarte Kon
tseiluaren parte-har
tzearen plangin
tza graduetako
hurrengo sinestamendu prozesuetan; Kalitateko
Ba
tzordeetako kanpoko ba
tzordekide berriak har
tzeko prozedura ezartzea; edo Gizarte eta Enpresa
Foroak doktoreen enplegugarritasunari buruz egin
dituen gomendioen balioespena. Gomendio horiek Nafarroako Doktore
tza Eskolari, prestakun
tza
esparru honetan inplikatuak dauden irakasleen
tzat, doktoregaientzat, enpresentzat eta Nafarroako
Gobernuarentzat da.

Gizartearekiko Harremanetarako
Batzordea

Batzordeak proposamen bat egin du, Gobernu Kon
tseiluak gero onetsiko zuena ekainaren 23an egin
zuen bileran. Proposamenaren edukia txosten honetan dagokion tokian dago jasoa.

Gizarte Kontseiluak apirilaren 9an egin zuen bileran
bere lan ildoak one
tsi zituen 2014-2016 aldirako.
Gizartearekiko Harremanetarako Batzordearen proposamenari dagokionez, Batzordean berean 2012tik
bultzatzen ari ziren lan ildo gehienak berrestea eta
berrien onespena atzeratzea erabaki zuten, Errektore
tza Taldearekin egin beharreko eztabaidan hobeki
taxutzeko. Dagozkion elkarrizketen emaitza gisa, ba
tzordeburuak beste proposamen bat egin zuen, eta
aurkeztu, eta Osoko Bilkurari, lan ildo berri modura,
honako hauek bidaltzea onetsi zuten: Ekintzailetza
eta enpresen sorrera, babesletza eta mezenasgoaren
sustapena, unibertsitateak ingurunearekin izango dituen harremanen urteko plana, Gizarte Kontseiluaren
interesen esparruan balio berezia duten jardunen aitorpena, gizartearen eta unibertsitatearen esparruak
elkarrengana hurbiltzea ahalbidetzen duten ekimenak babestea.
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Kalitatearen Bermerako Batzordeetako kanpoko
batzordekideak izendatzeko proposamena

Gizartearekiko Harremanetarako Batzordearen
lan ildo berriak

Ekaina
2014/06/23

Osoko Bilkura
Gizarte Kontseiluaren web-aren aurkezpena
Kon
tseiluburuak gogorarazi zuen Gizarte Kon
tseiluaren komunikazioa hobe
tzea, eta, bereziki,
bere web-a abian jartzea kargu-jabetze ekitaldian
hartu zuen konpromiso bat izan zela. Web berria
Nafarroako Uniber
tsitate Publikoko Komunikazio
Zerbitzuarekin lankidetza estuan egin omen da. Beraz, eskerrak eman zizkien laguntzeagatik Ana Ollo
Zerbitzuaren zuzendariari, Pello Pellejero Komunikazio Ataleko buruari eta Cristina Juanmartiñena Zerbi
tzuko teknikariari. Gizarte Kontseiluaren web-a Nafarroako Unibertsitate Publikoaren web-aren barruan
dago. Gizarte Kon
tseiluaren idaz
k ariak web-aren
azalpen labur bat egin zuen. Izan ere ordu gutxi ziren
argitaratu zela.
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren 2013.
ekitaldiko urteko kontuak
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Nafarroako Unibertsitate Publikoaren 2013. urteko
kontuak, 2013. urteko oroitidazk i ekonomikoan jasotakoak, onetsi ditu Osoko Bilkurak aho batez. Kontabilitatearen egoera-orri hauek biltzen dituzte: Aurrekontuaren likidazio egoera, balantzea, ondarearen
ekonomia emaitzaren kontua, t xostena eta balantzea
eta Uniber
tsitate-Gizarte Fundazioaren emai
tzen
kontua. 2013. ekitaldian Nafarroako Uniber
tsitate
Publikoan izan ziren gertaera ekonomiko nagusiak
azal
tzen ditu kontabilitate agiriekin batera doan
txostenak. Hasierako aurrekontua, 68,9.6 M €-koa

zen, baina 17 M €-ko aldaketa izan zuen, funts atxikiak gehitu zirelako, eta, beraz, 85,9 M €-ko aurrekontu egonkortu bihurtu zen. Gastuen aurrekontuaren exekuzioa 71,4 M €-koa izan zen, aurrekontu
egonkortu egokituaren % 86,57. Diru-sarreren aurrekontuaren exekuzioa 70,1 M €-koa izan zen, aurrekontu egonkortu egokituaren % 84,95. Gerakina, guztira, 3,0 M € gutxitu da 2012koaren aldean;
1,8 M € ikerketa-proiektuak finantzatzeko gerakinari
dagozk io nagusiki, eta 1,2 M € gerakin ez atxikiari.
Gerakin ez atxikia 2013ko amaieran 3,9 M €-koa izan
zen.
2013-2014 ikasturterako unibertsitatearen
prezio publikoak
Osoko Bilkurak aho batez one
tsi zituen Uniber
tsitatearen prezio publikoak 2013-2014 ikasturterako ikasketa berekietarako, 2014/2015 ikasturteko
Esperientziaren Gela Programarako, Alumni Programarako, Kirol Instalazio eta Jardueretarako eta Nire
Ikasgelategirako.

Ekonomia eta Finantza Batzordeari eskuordetzea
Hizkuntzen Goi-mailako Ikastegiaren 2013-2014
ikasturterako prezioen onespena
Osoko Bilkurak aho batez onetsi zuen Gizarte Kon
tseiluaren Ekonomia eta Finantza Batzordearen esku
uztea eskumena onets ditzan Hizkuntzen Goi-mailako Ikastegiaren 2014-2015 ikasturterako prezioak.
Ekonomia eta Finan
tza Ba
tzordeak Gizarte Kon
tseiluaren Osoko Bilkurari jakinaraziko dio harturiko
erabakiaren edukia.

05 2014ko ekitaldia
Ekaina

Ekaina

Osoko Bilkurak aho batez onetsi zuen Gizarte Kon
tseiluaren Ekonomia eta Finantza Batzordearen esku
uztea eskumena bana ditzan Hezkuntza Ministerioaren
lankidetza bekak 2014-2015 urterako. Ekonomia eta
Finantza Batzordeak Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurari jakinaraziko dio harturiko erabakiaren edukia.
Doktoretzako programa ofizial berriei buruzko
txostenak
Ikusirik zein txosten eman zituzten Irakaskuntza Ba
tzordeak eta Ekonomia eta Finan
tza Ba
tzordeak
doktore
tza-programa berriak ezar
tzeari buruz Gobernu Kontseiluak aurkeztu zituen proposamenen
gainean, Osoko Bilkurak, aho batez, doktoretza programa hauen aldeko txostenak onetsi zituen: Giza
eta Gizarte Zientziak, Kimika Sintetikoa eta Industriala, Komunikazioetako, Bioingeniaritzako eta Energia
Berriztagarrietako Teknologiak eta Ingurumen Agrobiologia.

Ikastegietako Kalitate Bermerako Batzordeetako
kideen izendapenak
Osoko Bilkurak aho batez one
tsi zuen, ikusirik
Irakaskun
tza Ba
tzordeak egin zuen proposamena,
honako hauek izendatzea Ikastegietako Kalitate Bermerako Batzordeetako kide:
• José Antonio Arrieta Garnica jauna, Zientzia Juridikoen Fakultatea.
• José Juste Pallarés jauna, Telekomunikazio eta industria Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoa.
• Ignacio Aramendía Remírez de Ganuza jauna,
Nekazaritza Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoa.
• Unzu María Isabel Rodrigo Rincón andrea, Osasun
Zientzien Fakultatea.
• Tomás Rodríguez Garraza jauna, Giza eta Gizarte
Zientzien Fakultatea.
Halaber, Gizarte Kon
tseiluak emandako zerbi
tzuengatik eskerrak eman zizkien honako hauei: Juan
María Zuza Lanz jauna, Miguel Iturralde Goñi jauna,
Delia Sola Jiménez andrea, Pablo José de Miguel
Adrián jauna eta Juan Ramón Loitegui Aldaz jauna.
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Ekonomia eta Finantza Batzordeari eskuorde
tzea Hezkuntza Ministerioaren lankidetza beken
banaketa

Ekaina
2014/06/25

Agerraldia komunikabideen aurrean
Kon
tseiluburua eta idaz
k aria komunikabide talde
ugari bati aurkeztu zioten Gizarte Kontseiluaren web
berria. Erakundearen izaera, eginkizunak, osaera eta
egungo lan ildoak ere azaldu zitzaizkien. Komunikabide hauek parte hartu zuten bileran.

Komunikabideen aurreko agerraldiaren irudia. Gizarte Kontseiluaren egoitzan egina.
Diario de Noticias, 2014-6-26.
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Uztaila/Abuztua
2014/07/01

2014/07/07

Campus Iberusen I. Doktoretza
Jardunaldiak Jakan

CYD t xostenaren aurkezpena

Campus Iberuseko doktoregaien arteko harremanak
sustatzeaz gainera, lehenengo edizio honen xedea
izan zen, halaber, unibertsitateko ikerketa karrerarekin loturiko aukera profesionalak erakustea, batez ere
doktoreek ekin
tzaile
tzan eta enpresa berrikun
tzan
duten zeregina.
Nafarroako Uniber
tsitate Publikoa ordez
k atua
egon zen «Enplegugarritasuna eta enpresa» izeneko
mahai-inguruan. Eztabaida horretan parte hartu zuten Santiago Iraburu, organo honetako idazk aria, Jesús Irurre, Unibertsitateko Gizarte Kontseiluaren buru
ohia eta Grupo Meper-en lehendakari dena, eta José
Juste Pallarés, BSHko zuzendari teknikoa.

Jardunaldietako parte-hartzaileak: haien artean zeuden, Múgica irakaslea, Nafarroako
Doktoretza Eskolako zuzendaria eta Gizarte Kontseiluko hizlariak.

Madrilen CYD Fundazioaren txostena aurkeztu zen,
Espainiako uniber
tsitateak garapenari egindako
ekarpenari buruzkoa. Ekitaldian izan ziren Ekonomia
Lankidetza eta Garapenerako Antolakundeko idaz
kari nagusia, Hezkuntza Ministroa eta Fundazioko
lehen
dakaria, beste hainbat parte-har
tzaileren artean. Gizarte Kontseiluaren burua joan zen.

2014/07/08-10

Unibertsitateko gobernantzari
buruzko biltzarra
Kon
tseiluburuak mintegi batean parte hartu zuen
«Benicàssim-eko udako ikastaroetan». Unibertsitateko
Kudeaketa eta Politikako UNESCO Katedrak Uniber
tsitateen gobernuari buruz antolatzen duen mintegi
bat da. Bileraren emaitzak dokumentu batean jaso ziren,
eta dioenez (1) adostasun zabal bat dago Espainiako
unibertsitate sisteman, unibertsitate-gobernuaren sistema arautzen duen egungo esparrua erreformatzeko
beharrari buruz; (2) esparru erregula
tzaile berri bat
garatzeko beharra dago, unibertsitateen artean gobernu-ereduen aniztasun bat egoteko eta unibertsitate
bakoitza pixkanaka egokitzeko eredu berrira bere berezitasunen arabera, eta (3) adostasun zabala dago sistema dual bat proposatzeko, erakunde exekutiboago
(board) eta murriztuago batean, eta erakunde partehartzaileago batean (senate) oinarritua, politika eta ildo
estrategikoak eztabaidatzeari begira. Bi erakundeetan
akademiako ordezkariak dira gehiengoa, eta uniber
tsitatetik kanpoko pertsonen kopuru esanguratsu bat
sartuko li
tzateke, propor
tzioan handiagoa board-en
senate-n baino.
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Ebro Ibarreko Nazioarteko Bikaintasuneko Campus
Iberus partzuergoa osatzen duten unibertsitateek I.
Doktoretza Jardunaldiak egin zituzten uztailaren 3 eta
4an Jakan (Huesca). Bilera helburu hauekin egin zen:
Campus Iberuseko doktoregaien arteko harremanak
sendotzea, eta unibertsitateko ikerketa karrerarekin
lotutako hainbat aukera profesional erakustea.

Uztaila/Abuztua
2014/07/04

Ekonomia eta Finantza Batzordea
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren 2015eko
aurrekontuaren prestatzeko irizpide orokorrak
«Gizarte Kontseiluak ekonomia gaietan aldizk a egiten dituen jardunen antolaketa» dokumentuaren I.1
idatz-zatian xedatzen denarekin bat etorriz, aurrekontuak egiteko prozesua urte bakoitzeko ekainean
hasiko da, eta horretarako Gizarte Kon
tseiluaren
Ekonomia Batzordeak onetsi egingo du hurrengo
ekitaldirako aurrekontuaren irizpide orokorrak jasoko
dituen dokumentu bat. Ba
tzordeak one
tsi zituen
2015erako oinarriek ekonomia testuinguruaren elementu nagusiak deskribatzen dituzte, eta zehaztu
egiten dute, horrenbestez, aurrekontua osatzen duten gastuen eta diru-sarreren kapitulu bakoitzaren
aurreikuspenak egiteko balioko duten irizpideak. Aurrekontua Betetzeko Oinarrietako oinarrizko elementuak eta izango duen dokumentazioa ere definitzen
dira.
Hizkuntzen Goi Mailako Ikastegiaren prezio
publikoak
Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkuraren eskuordetzaz,
Hizkuntzen Goi Mailako Ikastegiaren prezioak onetsi
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ziren 2014/2015 ikasturterako prezioak 2013/2014
ikasturtekoekin konpara
tzen badira, ikusten da
Uniber
tsitateko Komunitatekoek, Ikasle Ohiek eta
Kanpokoek ordaindu beharreko prezioak lehengo
berak direla eta Unibertsitateko Lagunen prezioak
% 3,2 jaisten direla.
Hezkuntza Ministerioaren lankidetza-bekak
Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkuraren eskuorde
tzaz, one
tsi egin da Hez
kun
tza Ministerioaren
lankide
tza-beken banaketa uniber
tsitateko sailen
artean. Beka esleituen kopurua ez denez iristen
Nafarroako Unibertsitate Publikoan dauden sailen
kopurura, lehenengo sailei beka bat esleitzen zaie
lehentasun ordena jakin baten arabera. Ordena hori
osatzeko baremo bat erabiltzen da; baremo horretan kontuan hartzen dira unibertsitateko irakaskidegoetako sail bakoitzeko irakasle atxikiek dauzk aten
seiurtekoak eta 2009ko urtarriletik hona defendatu
diren eta sail bakoitzeko irakasle atxikiek zuzendu
dituzten tesien kopurua, bi kasuetan sail bakoitzeko
irakaskidegoetako irakasleen kopuru osoari dagokionez.

05 2014ko ekitaldia
Uztaila/Abuztua

2014/07/22

2014/08/27

Gizarte Kontseiluaren bilera
errektorearekin eta bere taldeko kideekin

Bilera Nafarroako Gobernuko
Hezkuntza Departamentuarekin

Bilera bat egin zen, eta bertan parte hartu zuten Gizarte Kontseiluko buruak, 1. eta 2. buruordeek eta
idazk ari nagusiak, bai eta errektoreak, kudeatzaileak,
idaz
k ari nagusiak eta errektorearen Kabineteko
buruak ere. Prozedura praktikoak jarri ziren Gizarte
Kontseiluaren eta Unibertsitatearen barne erakundeen eta Errektoretzaren arteko harremanak hobe
antolatzen laguntzeko. Igarotako hilabeteetan egindako lana ebaluatzeko ere balio izan zuen. Eremu berrietan lan egiteko beharra zegoela ikusi zen: ikasleen
praktikak sustatzea, ikerketarako funtsak lortzea eta
finantzaketa gaietan gizartearen laguntza sustatzeko
ekimenak, bereziki foru administrazioaren transferen
tzien bidezko finantzaketan.

Gizarte Kon
tseiluko burua Hez
kun
tza kontseilariarekin bildu zen Uniber
tsitatearen eta Gizarte
Kon
tseiluaren aurrekontuei buruz eta industriako
doktoretza-programa bat sustatzeari buruz hitz egiteko, Gizarte eta Enpresa Foroak iradokizun hori
egin bai
tzuen. Nafarroako Gobernuak Informatika
Ingeniaritzako Unibertsitate Masterrerako ezarritako
prezioa aldatzeko ere eskatu zion kontseilariari Gizarte Kontseiluko buruak, prezio hori profesio arautuetan lan egitera zuzendutako masterretarako ezarritako preziora egokitzeko.
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A Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas
Españolas es una asociación que
aglutina a los órganos de participación de la sociedad en los centros de Educación Superior del
Estado: los Consejos Sociales”. Así inicia su presentación la flamante páginas web de esta institución, recientemente remodelada.
Actualmente forman parte de ella 47 de las
48 universidades públicas existentes en España. La Asociación se constituyó en 2005 en Las
Palmas de Gran Canaria con el objetivo de facilitar la colaboración entre los diferentes Consejos Sociales y promover el diálogo y la reflexión
sobre la Educación Superior. La Conferencia
está dotada de plena personalidad jurídica y capacidad de obrar. Entre sus funciones, de acuerdo a sus Estatutos, destacan:
- Apoyar la actuación de los Consejos Sociales como interlocutores entre las universidades
y la sociedad.
- Promover la colaboración e intercambio de
experiencias entre estos órganos, en particular
en lo que se refiere al EEES (Espacio Europeo
de Educación Superior)
- Impulsar actividades que permitan reforzar la presencia y participación de los Consejos
Sociales, tanto en la sociedad como en la universidad.
En definitiva, su finalidad principal es unir
fuerzas para impulsar políticas que refuercen
el papel social de las universidades públicas españolas.
Pero, aunque los objetivos estén claramente
enunciados, su puesta en práctica no es sencilla. La diferente cultura de cada universidad,
desde las pluricentenarias a las recientemente
creadas; las diferencias en número de alumnos, profesores, centros y titulaciones; la mayor
o menor proclividad al cambio y la modernidad;
las formas de hacer existentes, tan distintas en

las diecisiete comunidades autónomas; y las
rémoras de un modelo tendente a la burocracia
y la escasa delimitación de responsabilidades,
hacen que el papel de los Consejos Sociales sea
muy distinto también, en cantidad y calidad, en
cada una de las universidades. Y que, en consecuencia, el inaplazable proceso de modernización, camine con lentitud, continuos vaivenesy
velocidades diversas.
El pasado 11 de junio, tuve la oportunidad de
visitar, junto con Ladislao Azcona, presidente
del Consejo Social de la Universidad de Oviedo, a Joaquin Moya-Angeler, presidente de la
Conferencia de Consejos Sociales de España.
Se trataba de presentar
nuestra asociación, el G9
de los Consejos Sociales Román
recuerdo que lo conformaFelones
mos Cantabria, Castilla La
Mancha, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, País Vasco, Oviedo y Zaragoza-, comunicar al presidente nuestras intenciones
y ponernos a su disposición
para trabajar conjuntamente en la mejora de la Universidad española, objetivo común que todos perseguimos. La acogida fue amable y el eco positivo.
Esa misma tarde, en la Universidad Carlos
III de Madrid, tuvo lugar la Asamblea General
de la Conferencia. La presencia no fue especialmente nutrida y la asamblea tuvo un carácter
básicamente informativo. Y eso que la nómina
de asistentes contenía nombres rutilantes de la
economía, las finanzas, la comunicación y la
Academia, todos ellos presidentes de los distintos Consejos Sociales de España.
Aproveché una breve intervención en “Ruegos y preguntas” para presentar al G9, dar
cuenta de la reunión de relanzamiento de Zara-

goza y ponernos a disposición del resto de los
colegas. Inmediatamente después, saltó la sorpresa. Joaquín Moya-Angeler comunicó la renuncia al cargo de presidente del Consejo Social de la Universidad de Almería y, en consecuencia, su cese como presidente de la
Asamblea de Consejos Sociales. Y anunció que
la próxima asamblea general del otoño, que tendrá lugar en Jaén, deberá proceder al nombramiento de nuevo presidente.
Creo sinceramente que, pese a los indudables avances alcanzados en los últimos años, la
Conferencia necesita un nuevo impulso. Debe
definir con claridad los objetivos que persigue,
dotarse de un sistema operativo y participativo,
abordar los grandes temas pendientes de la
universidad española y convertirse en un interlocutor legitimado ante las instituciones por
origen, argumentos y razones a fin de aportar
criterios y propuestas en el proceso de reformas ya inaplazables. En definitiva, debe creerse
su función y ejercerla con firmeza, responsabilidad y rigor. Y eso requiere conocimiento, tiempo, ganas, dedicación y contactos.
En la búsqueda de estos objetivos, el G9 de
los Consejos Sociales pretende ser un instrumento activo, tratando de converger con los
que, como nosotros, aspiren a estos cambios
imprescindibles. Confiemos en que, de aquí al
otoño, seamos capaces de articular el proceso,
definir objetivos y procedimientos, y encontrar
el equipo adecuado para liderar la nueva etapa
que se abre. El Consejo Social de la Universidad
Pública de Navarra, por responsabilidad y convencimiento, apoyará este proceso. Ese futuro
que se adivina y que entre todos tenemos que
conseguir no nos es ajeno, también es el nuestro.
Román Felones Morrás es presidente del Consejo
Social de la Universidad Pública de Navarra y
presidente del G9 de los Consejos Sociales

Luis del Val

TERRORISMO
SIN TERROR

H

UBO un tiempo en
que la aparición del
encapuchado de
ETA en la pantalla
del televisor se convertía en la
noticia del día. Hubo un tiempo en que cada comunicado de
ETA era analizado, estudiado,
escudriñado e interpretado
hasta alcanzar los límites de la
epistemología. Hubo un tiempo, en fin, en que los terroristas
se dedicaban a lo suyo, al terror, y cualquier manifestación de su cúpula captaba la
atención de todos los estamentos sociales.
Cuando quedó demostrado
que los utópicos fines de los
criminales, la independencia
del País Vasco, no podrían conseguirse con el amedrentamiento de los asesinatos continuados, se produjo un cambio
cualitativo en su trayectoria,
que fue la decisión de dejar de
torturar y matar.
Sin embargo, ETA no se disolvió, sino que quiso transfor-

Diario de Navarra,
2014-7-22.
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La Conferencia de Consejos Sociales de España

Iraila
2014/09/15

2014/09/18

Ekonomia eta Finantza Batzordea

Ekonomia eta Finantza Batzordea

Master programa ofizial berriei buruzko
txostenak

Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurarako
proposamena, Nafarroako Unibertsitate
Publikoko Gizarte Kontseiluak Adierazpen
bat egin dezan unibertsitatearen egoera
ekonomikoari eta bere finantzabideari buruz

Batzordeak aho batez onetsi zuen aldeko txostenak
egingo zituela Gizarte Kon
tseiluak irailaren 29an
egingo zuen Osoko Bilkurara aurkeztuko ziren
unibertsitate masterrei buruz, eragin ekonomikoari
buruzko t xostenak aztertu eta gero.
Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurarako
proposamena, bidezkoa bada, Nafarroako
Unibertsitate Publikoko Gizarte Kontseiluak
Adierazpen bat egin dezan unibertsitatearen
egoera ekonomikoari eta bere finantzabideari
buruz
Ba
tzordeburuak gogorarazi zuen Ekonomia eta
Finan
tza Ba
tzordea 2014ko ekainean bildu zela
unibertsitatearen 2013ko kontuak balioesteko, eta
gogoeta bat hasi zuela Nafarroako Uniber
tsitate
Publikoaren finantzaketak, gastuek eta jarduerek az
ken urteetan izan duten bilakaerari buruz. Gizarte
Kon
tseiluak erakunde-adierazpen bat egin dezan
komeni dela ikusi dute kontseiluburuak eta batzorde
honetako buruak gogoeta horren bidez. Bilera hartan
lehen zirriborro bat idatzi zen, eta epe bat ireki zen
testuaren zuzenketak aurkezteko.
Nafarroako Unibertsitate Publikoa
2014 Gizarte Kontseiluaren Oroitidazkia
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Aurrekontuaren exekuzioaren norainokoa
2014ko ekainaren 30ean
Aurrekontuaren exekuzioa lehen seihilekoan norainokoa izan zen aztergai zuen txostena aztertu zen,
Kudeatzaileak aurkeztu ondoren.

Hilaren 15eko bileran adierazpen zirriborro bati
buruzko eztabaida izan zen, eta zuzenketak egiteko
eskatu zitzaien batzordekideei. Zuzenketak aztertu
eta gero, aho batez onetsi zen adierazpen proposamen bat egitea, eta Osoko Bilkurak irailaren 29an
aztertu zuen.

2014/09/24

Gizarte Kontseiluaren Irakaskuntza
Batzordea
Master programa ofizial berriei buruzko
txostenak
Ba
tzorde honi dagokio Osoko Bilkurari txostenak
proposatzea ikasketa ofizial berriei buruz, irakaskun
tza-gaiei dagokienez, eta Titulazio ofizial berriei
buruzko txostenak egiteko Gizarte Kontseiluaren irizpideei buruzko erabakian dauden balioespen parametroen arabera. Gizarte Kontseiluaren proposamenei buruzko txostenak aho batez onetsi ziren.

05 2014ko ekitaldia
Iraila

Iraila
Osoko Bilkura
2012 eta 2013ko Gizarte Kontseiluaren
txostenaren aurkezpena
Kontseiluburuak txosten hau aurkeztu zuen. Lehenengo aldia da Gizarte Kontseiluan egiten dena, eta
Jesús Irurre kontseiluburu izandako bi jarduera-urte
hartzen ditu barnean. Web-aren aurkezpenean aipatu bezala, Gizarte Kontseiluaren lanak gizarteari ezagutaraztea lehentasunezko helburu bat da.
Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte
Kontseiluaren aldarrikapena Unibertsitatearen
egoera ekonomikoari eta finantzaketari
buruz
Ekonomia eta Finantza Batzordearen proposamenez,
Osoko Bilkurak Adierazpen bat onetsi zuen, eta Nafarroako lehendakariari eta Hezkuntza kontseilariari

igorri zi
tzaion. Nafarroako egoera ekonomikoa
hobetzen ari zenez, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren finantzaketa publikoak azken urteetan izan
zuen joera aldatzeko eskatzen zitzaion. Adierazpenean Nafarroako Gobernuari, eta hazkunde bidean
urratsak emateko eta hobekuntza horrekin batera
unibertsitatearen jarduera nafar gizartearen lehentasunetara egoki
tzeko balioko duten finan
tzaketa
formulak ezarriz. Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioari ere bidali zi
tzaion adierazpena irakasleen
birjarpen tasa hobetzeko eskaerarekin batera, tasa
hori baita Uniber
tsitatearen kudeaketak krisi ekonomikoaren esparruan duen zailtasun nagusietako
bat. Nafarroako Parlamentuko lehendakariari eta
Parlamentuan ordezk aritza duten indar politikoei ere
bidali zitzaien erabakia, eta Nafarroako Unibertsitate
Publikoko Gizarte Kontseiluaren Foru Legearekin bat
etorriz Gizarte Kontseiluko kideak izendatzen dituzten beste erakundeei ere bai.
Aldarrikapen hau txosten honen bukaeran azaltzen
da eranskin moduan.
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Iraila
Masterreko programa ofizial berriei buruzko
txostenak
Osoko Bilkurak aho batez, eta Irakaskun
tza Ba
tzordearen eta Ekonomia eta Finantza Batzordearen
txostenak kontuan hartuz, onetsi egin zuen honako
unibertsitateko master hauen ezarpena:
• Osasunaren Garapena eta Sustapena
• Modelizazio eta Ikerketa Matematikoa, Estatistika
eta Konputazioa
• Telekomunikazio Ingeniaritza
• Informatika Ingeniaritza
• Industria Ingeniaritza
• Nekazaritza Ingeniaritza
• Enpresen Zuzendaritza
• Sistema Integratuen bidezko Prozesuen Kudeaketa
(ERP)

• Babesletza eta mezenasgoa sustatzea.
[Hausnarketa sustatzea eta unibertsitateko jardueren
aldeko babesletza eta mezenasgoa errazten duten jarduera ildoei ekitea].

• Unibertsitateak bere ingurunearekin dituen harremanen urteko plana.
[Nafarroako Parlamentuari urtero txosten bat aurkeztea Gizarte Kontseiluak daukan unibertsitatearen eta
gizartearen artean bitartekari izateko lanari buruz].

• Gizarte Kon
tseiluaren interesen esparruan balio
berezia daukaten jardueren aitorpena.
[Pertsona eta erakundeentzat zenbait sari, sari ohoregarri eta aitorpen ezartzea].

• Gizarte eta uniber
tsitate esparruak hurbil
tzea
dakarten Unibertsitateko komunitatearen ekimenei laguntzea.
[Unibertsitate-gizarte harremanak sustatzeko Gizarte
Kontseiluaren laguntzen programa bat sortzea].

• Ingurumen Nanoteknologia
Gizartearekiko Harremanetarako Batzordearen
lan ildo berriak
Osoko Bilkurak aho batez onetsi zuen Gizarte Kon
tseiluaren lan ildo berriak hartuko zirela, Gizartearekiko Harremanetarako Batzordearen proposamenez.
• Ekintzailetza eta enpresak sortzea.
[Jarduera ekin
tzailea eta hari lotutako gaitasunak
sustatzea].
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Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultateko
Kalitate Bermerako Batzordeko kide baten
izendapena
Osoko Bilkurak aho batez onetsi zuen proposamen
bat Juan Manuel Gorostiaga Ayestarán jauna izenda
tzeko Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultateko
Berme Batzorderako kide Aldi berean, Francisco Javier Garde jaunari eskerrak eman zizkion bere zerbi
tzuengatik.

05 2014ko ekitaldia
Urria

Urria
2014/10/01-02

Topaketak Parlamentuko lehendakariarekin eta Nafarroako Gobernuko lehendakariarekin
Kontseiluburuak bilera bana eduki zuen Alberto Catalán eta Yolanda Barcinarekin, haiei azaltzeko Gizarte
Kontseiluaren Aldarrikapen instituzionalaren edukia

Uniber
tsitatearen egoera ekonomikoari eta finan
tzaketari buruz. Era berean, Gizarte Kon
tseiluaren
2012-2013ko txostena eman zien.

Nafarroako Parlamentuko lehendakaria eta Gizarte Kontseiluaren burua lehenbizi
koaren bulegoan.

Nafarroako Parlamentuko lehendakaria eta Gizarte Kontseiluaren burua.

2014/10/03

G9 taldearen Gizarte Kontseiluen idazkarien bilera
Lanaldia baliagarri izan zen taldeko buruek azaroaren
7an Madrilen izango zuten bilera prestatzeko. Batez
ere bi gai interesgarri aztertu ziren: arauen erreformak
bultzatzea, G9 taldearen unibertsitateak dauden Autonomia Erkidegoetan mezenasgoa lantzeko gaietan
aurreratzeko, eta G9 taldearen zenbait jarrera komun
definitzea Gizarte Kontseiluen Konferentziaren Bil
tzarrean aurrean agertzeko.
G9 taldearen Gizarte Kontseiluen idazkariak eta Gizarte Kontseiluaren burua Nafarroako
Unibertsitate Publikoaren campusean egindako argazki batean.
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El Consejo Social se pronuncia

2014/10/24

Campus Iberusen Batzorde
Exekutiboaren bilera
Campus honetako Batzorde Exekutiboa Zaragozan bildu zen, funtsean,
bere estatutuen aldaketa sustatzeko,
taldeko ekimen honi eraginkortasun
handiagoa emateko xedez. Gizarte
Kontseiluaren burua ere egon zen
bileran.

Román Felones

D

ESDE que en diciembre de 2013
mis compañeros
del Consejo Social
de la Universidad
Pública de Navarra
me eligieron como presidente de
este órgano, el Consejo ha ejercido las tareas que le son propias: la
supervisión de las actividades
económicas, la supervisión del
rendimiento y la calidad de los
servicios, y la promoción de la colaboración de la sociedad en la financiación de la Universidad. Ha
aprobado también el presupuesto
de la UPNA para el año 2014 y las
líneas de trabajo de las tres comisiones del Consejo para los próximos dos años. Y ha hecho un serio
esfuerzo para dar a conocer la institución al conjunto de la sociedad
navarra.
Pero un Consejo Social, atento
a las demandas y necesidades de
la sociedad y de la universidad debe también otear el devenir de los
acontecimientos y, si lo juzga
oportuno, expresar su opinión sobre asuntos relevantes que afec-

ten a la universidad. Esto es lo que
ha sucedido cuando hace pocos
días el Consejo ha aprobado una
declaración institucional sobre la
situación económica de la universidad, que ahora pretendo glosarles brevemente.
La Comisión Económica del
Consejo, en una reunión celebrada antes del verano, revisó la evolución de la aportación de los poderes públicos a la UPNA en los últimos años y constató la
importante disminución de los
fondos. Consideraron oportuno
profundizar en la cuestión y vieron la necesidad de elaborar una
propuesta de declaración institucional sobre la situación económica de la universidad y sobre su financiación para elevarla al Pleno
del Consejo. El debate en la comisión fue rico y las aportaciones de
interés. Tras dos reuniones se pulió el primer borrador, se hicieron
aportaciones nuevas y se llegó a
un consenso generalizado entre
sus componentes. El debate en
Pleno resultó también positivo.
Varios consejeros defendieron la
oportunidad y ecuanimidad de la
reflexión, mientras que a otros el
documento, que todos calificaron
de interesante, les pareció demasiado suave. En consecuencia,
tres vocales se abstuvieron en la
votación, que terminó con el resultado de 10 votos a favor y 3 abstenciones.
El documento contiene una
amplia introducción que sirve para justificar las peticiones finales.

Por un lado pone en evidencia la
buena gestión económica realizada por la universidad, que ya había sido señalada en el informe de
auditoría de la Cámara de Comptos de enero de 2014. Después
subraya la buena posición de la
UPNA en los rankings de más
prestigio de nuestro país: aparece
en el grupo de cabeza de las universidades públicas españolas en
la productividad del conjunto de
actividades, y también en cuanto
al ajuste entre su oferta de titulaciones de grado y las necesidades
del entorno y a la eficiencia con
que los estudiantes superan sus
titulaciones. Estos rankings, en el
ámbito de la investigación, sitúan
a la UPNA entre las primeras en
los indicadores “Porcentaje de excelencia con liderazgo en producción científica” y en la dimensión
innovación y desarrollo tecnológico, que habla del impacto en el entorno productivo. En el terreno
económico, por un lado señala
que entre 2009 y 2013 la financiación pública ha bajado 10,3 millones, un descenso del 12,6%, y por
otro reconoce que los poderes públicos de Navarra han realizado
un esfuerzo económico generoso
y constante a lo largo de la vida de
la UPNA.
Y, en consecuencia, el Consejo
Social solicita al Gobierno de Navarra que, “en línea con la mejora
de la situación económica en Navarra, cambie la tendencia que la
financiación pública de la Universidad Pública de Navarra ha veni-

do experimentando en los últimos
años, de modo que comience una
senda de crecimiento, acompasando esta mejora con la introducción de fórmulas de financiación que sirvan para alinear la actividad de la Universidad con las
prioridades de la sociedad navarra”. La declaración se dirige también al ministro de Educación,
Cultura y Deporte, “con la solicitud de que se mejore la tasa de reposición del profesorado, que
constituye una de las principales
dificultades a la que se enfrenta la
gestión de la universidad en el
marco de la crisis económica”.
Esta misma semana se ha recibido en el Consejo la respuesta del
ministro. Agradece nuestra preocupación y sugerencia y nos recuerda la decisión del Gobierno
de España de aumentar la tasa de
reposición desde el 10 hasta el
50%. Los días 1 y 2 de octubre presenté la declaración al presidente
del Parlamento y a la presidenta
del Gobierno de Navarra con buena acogida por parte de ambos.
Aunque seguimos en época de
rigor presupuestario, la apuesta
por el futuro de Navarra debe llevar a la educación como punta de
lanza. Por eso confiamos que esta
declaración pueda ser atendida
por los poderes públicos. Es Navarra y su futuro lo que está en juego.
Román Felones Morrás es presidente
del Consejo Social de la Universidad
Pública de Navarra

Francisco Muro de Iscar

LA HIPOCRESÍA
DE OCCIDENTE

C

ON el dinero que están invirtiendo España, Europa, Estados
Unidos y otros países para frenar posibles o reales contagios del ébola, se habría evitado para siempre que
este virus fuera una amenaza
mortal para millones de ciudadanos de África y del resto
del mundo. La cadena de fallos que ha hecho posible esta
epidemia empieza por la
OMS, no por los Gobiernos de
España o de Estados Unidos
-que también-. Los primeros
casos surgieron en enero y en
marzo, la Organización Mundial de la Salud ya decretó la
existencia de la epidemia. Pero no hizo nada para afrontarla. La burocracia impidió incluso, que llegara una primera ayuda de 400.000 euros
para empezar a luchar contra
la amenaza. La carrera contra
reloj se inició tarde y ese error
ha costado ya más de
10.000 contagios, más de

Diario de Navarra, 2014-10-21.
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2014/10/27

2014/10/29

Bilera Nafarroako Enpresaburuen
Elkartearen presidentearekin

Nafarroako Parlamentuaren aurrean
azaltzea

Bertan bildu ziren presidentea, lehen presidenteordea eta Gizarte Kontseiluaren idazk aria. Enpresaburuen ordezk ariari lankidetzarako hainbat proposamen helarazi zitzaizkion, aurrenekoz prestakuntza
jarraituaren arlorako eta enpresetan ikasleek praktikak egiteko.

Gizarte Kontseiluaren Foru Legearen agindu bat betez, burua Parlamentuko Hez
kun
tza Ba
tzordearen
aurrean azaldu zen, Unibertsitateak bere ingurunearekin dauzk an harremanak sustatzeko jardueren plana aurkezteko. Aurkezpenean saiatu zen jakinarazten
zein den Gizarte Kontseiluak egiten duen lana, bere
txostenaren eta lan ildoen aurkezpena eginez.

05 2014ko ekitaldia
Urria

Urria
2014/10/30

Gizarte Kontseiluaren Gizartearekiko Harremanetarako Batzordea

Batzordeburuak Jakintza bestetaratzeari buruzko eta
uniber
tsitate-gizarte harremanei buruz
ko analisia
eta lanerako proposamenak izeneko agiria aurkeztu
zuen, Alberto Alfaro Gizarte Kontseiluaren buruordeak egina. Agiri horretan, esparru kontzeptuala eta
proposamenaren helburuak azaldu ondoren, buruordeak zenbait jarduera-eremu eraku
tsi zituen, eta
haietarako lehentasunak eta kronograma bat proposatu zituen. Ekimen hau ikusirik, Batzordeak erabaki
zuen Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkurari proposa
tzea lan ildo berriak hartzea ikerketak bestetaratzeko
esparruan, ikasleen praktiken esparruan eta ikerketa
institutuen esparruan.

azaldu zuen zergatik bideratu diren izendapen horiek
zenbait esparru profesional espezifikotara, eta zergatik diren pertsona horietako batzuk gure Uniber
tsitateko ikasle ohiak. Aho batez erabaki zen Foroan
sartzea honako pertsona hauek:
• Águeda Tortajada Fernández. NAFARCOren finan
tza-zuzendaria.
• Enrique Abad Martínez. Intermon Oxfamen arduraduna Nafarroan.
• Héctor Barbarin Requetibate. CNTAren kudea
tzailea.
• Rafael Loscos Sanz. Axium Solucionesen kudea
tzailea.
• Javier Osés Navaz. ACRren presidentea.

Gizarte eta Enpresa Foroaren kide berrien
izendapena

• María José Ballarín Domeque. Grupo Obras Especiales taldeko kontseilari delegatua.

Batzorde honi dagokio, Osoko Bilkurak eskuordeturik, Gizarte eta Enpresa Foroko kide berriak izenda
tzea. Hautagai izan daitezkeen batzuekin izan diren
elkarrizketen berri eman zuen batzordeburuak, eta

• Miguel Ángel Carrero Espinosa. Jofemar S. Aren
zuzendari nagusia.
• Ascensión Cruchaga Lasa. Zuzendari nagusia.
Orbital Aeroespace Systems.
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Gizartearekiko Harremanetarako Batzordearen
lan ildo berriak

Azaroa
2014/11

Bilerak Errektoretza Taldeko kideekin
Buruak azaroan zehar hainbat bilera egin zituen
errektoreordeekin, helburu komunak susta
tzeko.
Irakaskun
tza Antola
tzeko errektoreordearekin, Gizarte Kontseiluaren lan ildoa betetzeko prozedura
definitzeko. Lan ildo horretan zehazten da kanpoko
profesionalen parte-har
tzea graduko titulazioen
egiazta
tze prozesuetan. Ikasleen Gaietarako eta

2014/11/03

Ekonomia eta Finantza Batzordea
Aurrekontua Betetzea 2014ko irailaren 30ean
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Ba
tzordearen jardueren urteko egutegiarekin bat
etorriz, hirugarren hiruhilekoan Uniber
tsitatearen
Aurrekontuaren Betetze mailari buruzko txostenaren
edukia balioetsi zen. Kudeatzaileak agiriaren alderdi nagusiak deskribatu zituen. Ondorio gisa, azaldu
zuen zuhurtasun irizpidea ain
tzat hartuz, egokitu
egin dela gastuaren exekuzioa diru-sarreren aitorpenaren eta diruzaintzaren egoerara, erabilgarritasun ezaren atxikipenak eginez hiru hilabetetik behin
liberatzeko, eta islatu egin dela Nafarroako Gobernuaren finantzabidearen murrizketa urteko gastuan,
erabilgarritasun ezaren erreserba batez. 2014ko hirugarren hiruhilekora arteko aurrekontuaren betetzea
aurreko urteetako mailan kokatu da.
Unibertsitatearen 2015eko aurrekontuaren
proiektua prestatzeari buruzko txostena
Kudeatzaileak 2015eko aurrekontua prestatzeko lanen
berri eman zuen. Ekainean Batzorde horrek Irizpide
Orokorrak aurkeztu ondoren, irailean hasi ziren aurre-

Enplegurako
errektoreordearekin,
Nafarroako
Enpresaburuen Elkartearekin, ikasleen prestakun
tza jarraituaren eta praktiken arloetako lankidetzan
aurreratzeko xedez. Eta Unibertsitate Proiekziorako
errektoreordearekin, hari Gizarte Kontseiluaren ekimen baten berri emateko, mezenasgoa sustatzeko
Unibertsitatearen zenbait jarduera kulturalen alde,
eta, bestalde, Errektoreorde
tzak susta
tzen duen
mezenasgo proiektua ezagutzeko ere bai.

kontu lanak. Aurrena I. Kapituluaren kostua kalkulatu zen, oraingo plantillaren proiekzio bat eginez, eta
gero gehitu egin zitzaizkion urtea bukatu aurreko eta
hurrengo ekitaldiko sarreren kalkulua eta kontzeptu
garrantzitsu batzuk. Era berean, deskribatu egin zituen
ondasun korronteen, inbertsioen, pasibo finantzarioen
eta beste batzuen kontusailen gastuak zenbatesteko
kontuan hartzen diren faktoreak. Ondoren deskribatu
zuen nola aurreikusten den gastu horien finantzaketa.
Gastuei eta diru-sarrerei buruzko datuak ikusirik, azaldu
zuen nola kalkulatu zen Nafarroako Gobernuari bidali zitzaion zifra, Unibertsitateak 2015. urterako zeukan
finantzabide beharrari buruz. Aurreko guztia jasotzen
duen dokumentu bat eman eta aztertu zen, Finan
tzaketa Beharrak. Nafarroako Uniber
tsitate Publikoa.
2015. urtea, Nafarroako Gobernuari kudeatzaileak igorria 2014ko urriaren 17an.
Ordainketa osagarriak norbanakoei bananbanan esleitzeko Gobernu Kontseiluaren
proposamenari buruzko txostena
Ba
tzordeak Gobernu Kon
tseiluaren proposamenari
buruzko aldeko txostena egin zuen, proposamena
erabat egokitzen baizitzaion ordainketa osagarri horiek arautzen dituzten foru arauek xedatzen dutenera.

05 2014ko ekitaldia
Azaroa

Azaroa
2014/11/07

Espainian teknologia eta ezagutza bestetaratzeko eredua hobetzeko gomendioak
izeneko azterlanaren aurkezpena
Gizarte Kontseiluko burua Madrilen egon zen t xosten
horren aurkezpenean, Gizarte Kontseiluen Konferen
tziak eta Unibertsitate Fundazioen Sareak sustatua.

Ekitaldian izan ziren bi instituzioetako buruak eta Estatuko I+G+b burua, Carmen Vela, eta Hezkuntzakoa,
Montserrat Gomendio.

2014/11/10

Kontseiluak, Gizarte Kontseiluari bere proposamena
egin ziona. Proposamenak zioena bat etortzen zen
aipatu Foru Dekretuaren aginduekin.

Unibertsitatearen Plan Estrategikoaren hedapena
Ekonomia, Plangintza eta Kalitateko errektoreordeak
jarraipen 
txostena aurkeztu zuen, Plan Estrategikoaren ardatz eta jardueren betetze mailari buruz
koa.
Ordainketa osagarriak irakaskidegoetako
irakasleentzat
Osoko Bilkurak aho batez onetsi egin zuen 2009ko
apirilaren 20ko 37/2009 Foru Dekretua. Dekretu horretan arau
tzen da Nafarroako Uniber
tsitate
Publikoan lanaldi osoko irakasle eta ikertzaile fun
tzionarioen norbanakoaren merezimenduei lo
tzen
zaizkien ordainketa osagarrien esleipena. Ekonomia
Batzordeak Gobernu Kontseiluaren 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, Irakasleen
Gaietarako Errektoreordetzak eta azkenik, Gobernu

Gizartearekiko Harremanetarako Batzordearen
lan ildo berriak
Osoko Bilkurak aho batez onetsi zituen lan ildo berri
horiek, zeinekin burutu baitzen Gizartearekiko Harremanetarako Batzordearen urte osoko hausnarketa.
Izan ere, Batzorde hori zen berritzeko eta jarduera
eremuak zabaltzeko behar handiena zuena. Gizartearekiko Harremanetarako Batzordearen proposamen
hura lehen buruordeak, Alfaro jaunak, egin zuen
txosten batean oinarritzen zen. lan ildo berriak hauek
ziren:
1. Ikerketa taldeak.
Ingurune publikoaren eta pribatuaren beharretara
bideratutako praktika egokiak.

2. Praktikak.
NUPen ematen diren gradu tituluetako ikasle guztiek praktikak egin ahal izan ditzaten helbururantz
aurrera egitea, praktikak eskatzen duten erakundeekin konpromisoa lortzen den neurrian.

3. Ikerketa institutuak.
Unibertsitatearen ikerketa institutuak abian jartzen
laguntzea.
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Osoko Bilkura

Azaroa
2014/11/17

2014/11/26

Campus Iberus

Nazioartekotze jardunaldiak

Zaragozan bildu ziren hura osatzen duten lau uniber
tsitateetako Gizarte Kontseiluen buruak, partzuergo
horren Estatutuen eraberritze proposamen bat balioesteko xedez. Kontseiluburuek aldeko balioespena
eman zieten aldaketa nagusiei, beste helburu ba
tzuen artean errektoreei protagonismo handiagoa
emateko baitziren partzuergo honen egunez egunekoan, eta horrek beren ustez funtzionamenduaren
hobekuntza ekarriko baitzuen. Kontseiluburuek zenbait aldaketa proposatu zituzten Estatutu berri horien idazketan.

Unibertsitateko Nazioarteko Harremanetarako Errek
toreorde
tzak Erasmus Plus programaren aukerak
ezagutzera emateko antolatu zuen Jardunaldi batean
parte hartu zuen Gizarte Kontseiluko buruak. Zenbait
aditu min
tzatu ziren mugikortasunari, lankide
tzari
eta berrikuntzari buruz goi mailako hezkuntzaren esparruan.

2014/11/20

Lan bilera Nafarroako Enpresaburuen
Elkartearekin
Presidentea bildu egin zen, Ikasleen Gaietarako eta
Enplegurako errektoreordearekin batera, CENeko presidentearekin eta idazkari nagusiarekin, prestakun
tza jarraituaren eta praktiken arloetako lankidetzan
aurrera
tzeko xedez. Enpresa erakundearen ordez
kariek ardura hartu zuten zenbait ekin
tza zeha
tz
proposatzeko bi alorretan.
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05 2014ko ekitaldia
Abendua

Abendua
2014/12/01

2014/12/03

Ekonomia eta Finantza Batzordea

Nafarroaren Eguna

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren 2015eko
aurrekontuaren aurreproiektuaren aurkezpena
Kudea
tzaileak Aurreproiektuaren aurkezpen xehea
egin zuen. Finantzaketa Beharrak. Nafarroako Uniber
tsitate Publikoa. 2015. urtea. izeneko agirian agertzen
ziren zifretan oinarrituz, Unibertsitateko aurrekontu
globala osatzeko lana egin zen, Gastu Unitate Fun
tzional bakoi
tzaren beharrak eta Ba
tzorde honek
one
tsi zituen irizpide orokorrak kontuan hartuz.
Dokumentuaren oinarrian dauden erabakien berri
eman zuen bere azalpenetan. Era berean, Aurrekontua Betetzeko Oinarriei gehitu asmo dizkion aldaketak deskribatzen dituen dokumentu bat ere aurkeztu
zuen, eta eta horien zergatiko nagusiak ere azaldu
zituen.

Burua Nafarroaren Egunaren ekitaldi instituzionalean
egon zen Gizarte Kontseiluaren ordezk ari gisa.

2014/12/09

Topaketa Nafarco enpresan
Harako hartan bisitaldia Nafarco farmazien enpresa
kooperatibora izan zen. Haren ordezkari dira Juan
Jesús Hernández zuzendari kudeatzailea, eta Águeda
Tortajada Fernández finantza-zuzendaria, artean berriki sartua Gizarte eta Enpresa Foroan, eta Nafarroako
Unibertsitate Publikoan graduatua dena. Enpresak
lehentasunezkotzat hartzen dituen zenbait esparrutan Unibertsitatearekin berehala hainbat lankidetza
ildo berri ezartzeko prozedura definitu zen.

2014/12/02

Topaketa BSH enpresan
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enpresaren bulegoetan.
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Gizarte Kontseiluaren buruak eta idazk ariak, Gizarte
Kontseiluak artean zuela gutxi onetsi zuen lan ildo
berri baten arabera, hainbat bisitaldi egiten hasi ziren enpresetara harreman berriak egiteko, batez ere,
teknologia bestetara
tzearen alorrean, baina baita
prestakuntza jarraiturako ere, eta bai enpresarentzat
bai Unibertsitatearentzat onuragarriak izan daitez
keen beste lankide
tza harreman ba
tzuk egiteko
aukerak izateko. José Juste Pallarés BSH enpresako
zuzendari teknikoa izan zen,haren arduradun goren
gisa, enpresaren ordezk aria.

Abendua
2014/12/10 eta 15

2014/12/20

Irakaskuntza Batzordea

Lan bilera Nafarroako Enpresaburuen
Elkartearekin

Gizarte Kontseiluaren Gomendioak Nafarroako
Unibertsitate Publikoaren masterreko ikasketa
ofizialen eskaintzari buruz
Batzordearen bi bileretan erabaki proposamen bat
prestatu zen Osoko Bilkurara igor
tzeko, Uniber
tsitatearen masterreko ikasketen egungo eskaintzari
buruz. Agiri horren berri ematen zen abendu amaierako Osoko Bilkuraren txostenean.

Presidentea bildu egin zen, Ikasleen Gaietarako eta
Enplegurako errektoreordearekin batera, CENeko presidentearekin eta idazkari nagusiarekin, prestakun
tza jarraituaren eta praktiken arloetako lankidetzan
aurrera
tzeko xedez. Enpresa erakundearen ordez
kariek ardura hartu zuten zenbait ekin
tza zeha
tz
proposatzeko bi alorretan.

2014/12/23

Ekonomia eta Finantza Batzordea
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren 2015eko
aurrekontuaren aurreproiektuari buruzko
txostena
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Batzordeak txosten bat onetsi zuen, zeinaren bidez
Unibertsitatearen ekonomia taldeak garatu aurrekontuen lanetan bere laguntza amaitzen baitzuen.
Txostenak aurrekontua tramita

tzeko prozedura
azaltzen du, eta Aurrekontuaren helburu nagusiak
deskribatzen ditu, bai eta haren testuinguru ekonomikoa ere. Aurrekontuaren Proiektuari buruzko
kontu-hartzailearen txostenak agerian jartzen duenez, 2015eko Aurrekontuaren Aurreproiektua egiteko 2014ko uztailaren 4an Gizarte Kontseiluaren
Batzorde Ekonomikoak onetsi zituen irizpide orokorrak aplikatu ziren, eta egiaztatzen du hartan azal
tzen den dokumentazio guztiak eta gastu politiken
analisiak Gizarte Kontseiluaren Batzorde Ekonomi-

koak adostu zituen irizpideak bete betean islatzen
dituela. Zifra nagusiak nabarmendu eta proposamenaren berritasun aipagarrien alde azaldu ondoren, Batzordearen txostenak Exekuzio Oinarrietako
aldaketak deskriba
tzen ditu, eta Uniber
tsitateGizarte Fundazioaren aurrekontua gehi
tzen dela
dio. Aurrekontu hori onesteko, hartzen zituen langileen kostuari zegokion aldeko t xostena eman behar zuen Hezkuntza Departamentuak, eta txosten
hura Nafarroako Gobernuak onetsi zuen abenduaren 17an. Proiektuarekin batera bi dokumentu zeuden: Unibertsitateko kontu-hartzailearen txostena
eta Zerbitzu Juridikoen txosten bat, Aurrekontuen
Exekuzio Oinarrietan xedatzen dena bermatzeko.
Aurreko guztiagatik, Ekonomia eta Finan
tza Ba
tzordeak Aurrekontu Proiektuaren aldeko txostena
egin zuen eta Gizarte Kontseiluaren Osoko bilkurari
onesteko gomendatu zion.

05 2014ko ekitaldia
Abendua

Abendua
2014/12/23

Osoko Bilkura
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren aurrekontua 2015 ikasturterako
Osoko Bilkurak Nafarroako Unibertsitate Publikoaren
2015. urteko aurrekontua onesten duen erabakia hartu zuen, bere diru-sarreren eta gastuen egoera-orrien

arabera. Aurrekontua 64.715.354,07 eurokoa da, eta
honela dauzk a banatuta gastuak eta diru-sarrerak:

GASTUAK
I. kapitulua

Langileak

49.167.244,87

II. kapitulua

Ondasun eta zerbitzu arrunten gastuak

11.317.028,14

III. kapitulua

Finantza gastuak

IV. kapitulua

Transferentzia arruntak

VI. kapitulua

Inbertsio errealak

3.173.253,70

VIII. kapitulua Finantza-aktiboak

5.000,00

IX. kapitulua

Finantza-pasiboak

Gastuak osotara

39.601,00
716.849,85

296.376,51
64.715.354,07

DIRU-SARRERAK
11.666.814,42

IV. kapitulua

Transferentzia arruntak

52.712.415,04

V. kapitulua

Ondarezko diru-sarrerak

216.254,61

VII. kapitulua

Kapital transferentziak

119.870,00

Diru-sarrerak guztira

64.715.354,07
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III. kapitulua	Tasak, prezio publikoak eta bestelako
diru-sarrerak

Abendua
Halaber, Gizarte Kontseiluaren erabakiak Nafarroako
Uniber
tsitate Publikoko langileen ordainketen
gehiketa zehazten zuen, eta hainbat zuzendaritzaposturen ordainketa finka
tzen zuen. 2015. urtean
unibertsitateak edukiko duen aurrekontuaren Bete
tze-oinarriak onetsi ziren, baita Unibertsitate – Gizarte Fundazioaren aurrekontua ere. Beste alde batetik,
nazioko lurralde guztian baliagarriak diren titulu ofizialak lortzera bideratutako ikasketen prezio publikoak ordaintzeko salbuespen erregimena ezarri zen
eta norberaren merezimenduengatiko Irakaskidegoetako ordainketa-osagarrien gehieneko zenbatekoa finkatu zen.
Gizarte Kontseiluaren gomendioak, Nafarroako
Unibertsitate Publikoaren masterreko
irakaskuntza ofizialei buruzkoak
Gizarte Kontseiluak aho batez onetsi zuen Irakaskun
tza Ba
tzordeak proposatu zuen dokumentua.
Irakaskuntza Antolatzeko Errektoreordetzak bere
laguntza eman zuen dokumentua idazteko. Jarduera
honek zerikusia du Unibertsitatearen 2011-2014 Plan
Estrategikoarekin, zeinak esaten baitu, Prestakun
tza Ardatzeko 1.1.2. puntuan, «gaurko Unibertsitate
masterren irakaskuntza eskaintzaren berrantolaketa,
EUEri egokitua» ekintza egin behar dela. Erabakiak
eremu honetako prestakuntza eskaintza nola burutu
zen gogorarazi eta gero, eta gaurko egoerari buruz
ko diagnostiko bat egin eta gero, hainbat gomendio
egiten ditu:
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Lehenengoa. Joan diren urteetan eskaera nabarmen
txikia eduki duten masterrak berriz azter

tzea, eta
aztertzea, baita ere, zer nolako ikasketa-batzeak egin

daitezkeen, egoki denean, edo are eskaera hobetuko
dutelako espektatibarik ez daukatenak desagerraraztea ere.
Bigarrena. Komeni da master-eskaintza, bere osotasunean, bat ote datorren inguruaren beharrekin.
Horretarako, beharrezkoa litzateke prospekzio lana
egitea, enpresen, erakundeen, lan merkatuaren eta
profesionalen beharrak zein diren ezagutzeko. Prospekzio lan hau egin eta gero masterrak egiteko ideia
berriak sor litezke, burura eramaten ahalko lirate
keenak finantzatzeko aukerak dauden heinean.
Hirugarrena. Berrantolaketa honi ekiteko komenigarria dirudi Unibertsitateak lantzen dituen diziplinekin
harreman handiena daukaten inguru enpresarial
eta profesionalekin harremanak izatea, prestakun
tza-beharrei buruzko informazio zuzena izateko, eta
master ofizialen titulazio berriak eskaintzea litekeena
ote den ikusteko.
Laugarrena. Halaber, ikusten da komenigarria dela
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren master eskain
tza inguruko erkidegoetan eskain
tzarekin aldera
tzea, atzemateko ea eskaerarekin aski justifikatzen
diren eskaintza bikoiztuak ote dauden. Hala dagokionean, unibertsitateen arteko titulazioaren formula aztertu beharko litzateke, titulu erakargarriagoak
eskaini ahal izateko, hainbat ikastegi batera aritzeak
daukan potentzialtasuna probesteko, eta eraginkortasun handiagoa lortzeko. Lan honi ekiteko Nafarroako Doktore
tza Eskolak eta Campus Iberusek
eskaintzen dituzten metaketa-eremuak baliatu beharko lirateke.

05 2014ko ekitaldia
Abendua

Abendua
Unibertsitateak Nadetech enpresan parte
hartzea
Osoko Bilkurak aho batez onetsi zuen Nafarroako
Unibertsitate Publikoak Nadetech Innovations, S. L.
enpresaren gizarte-kapitalaren handiagotzean parte
hartzea; aitortzea enpresa hau Nafarroako Uniber
tsitate Publikoaren Oinarri Teknologikoko Enpresa
dela, eta «Nafarroako Unibertsitate Publikoaren spin
off» aitortzea; Nafarroako Unibertsitate Publikoaren
eta enpresa honen arteko harremanak arautuko dituen lankide
tza hi
tzarmena onestea; eta, az
kenik,
partizipazio sozialak hartzeak sortzen duen gastua
baimentzea eta errektoreari eskumena ematea erabaki hau betetzeko beharrekoak diren dokumentu
guztiak gauza ditzan.
Aldez aurretik Ekonomia Ba
tzordeak proposamen
honen aldeko txostena egin zuen.
Unibertsitateak Naudit enpresan parte hartzea
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Osoko Bilkurak aho batez onetsi zuen Nafarroako
Unibertsitate Publikoak «Naudit High Performance
Computing and Networking, S.L.» enpresaren hainbat partizipazio sozial erostea; aitortzea enpresa hau
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Oinarri Teknologikoko Enpresa dela, eta «Nafarroako Unibertsitate
Publikoaren spin off» dela aitor
tzea; Nafarroako
Unibertsitate Publikoaren eta enpresa honen arteko
harremanak arautuko dituen lankidetza hitzarmena
onestea; eta, azkenik, partizipazio sozialak hartzeak
sortzen duen gastua baimentzea eta errektoreari eskumena ematea erabaki hau betetzeko beharrekoak
diren dokumentu guztiak gauza ditzan.

Gizarte Kontseiluaren
Osoko Bilkuraren
Erabakiak

06

Akordioak
2. E- Gizarte Kon
tseiluaren erabakia, Nafarroako
Unibertsitate Publikoko doktoretza ikasketen iraupen
arauak onesten dituena.
3. E- Gizarte Kon
tseiluaren erabakia, Félix Taberna Monzón jauna Gizartearekiko Harremanen Ba
tzordeko burua izendatzen duena.
4. E- Gizarte Kon
tseiluaren erabakia, haren ba
tzordeetako kideak berritzen dituena.
5. E- Gizarte Kon
tseiluaren erabakia, María José
Anaut Couso andrea izendatzen duena Gizarte Kon
tseiluaren ordezk ari Unibertsitatearen Gobernu Kon
tseiluan.
6. E- Gizarte Kontseiluaren erabakia, Alberto Alfaro Jiménez jauna izenda
tzen duena Gizarte Kon
tseiluaren ordezk ari oinarri teknologikoko enpresak
sortzeko proposamenak balioesteko batzordean.
8. E- Nafarroako Uninertsitate Publikoaren Gizarte
Kontseiluaren erabakia, 2014-2016 eperako lan ildoak
ezartzen dituena.
10. E- Gizarte Kontseiluaren erabakia, 2013ko Ekitaldiko t xosten Ekonomikoa onesten duena.
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11. E- Gizarte Kontseiluaren erabakia, Unibertsitateak
2014-2015 ikasturtean edukiko dituen prezio publikoak onesten dituena.

12. E- Gizarte Kontseiluaren erabakia, 2014-2015 ikasturtean Hizkuntzen Goi-mailako Ikastegiak emango
dituen ikastaroen prezioak onesteko zeregina Ekonomia eta Finantza Batzordeari delegatzen diona.
13. E- Gizarte Kontseiluaren erabakia, 2014-2015 ikasturtearen Hezkuntza Ministerioaren lankidetza beken
banaketa Ekonomia eta Finantza Batzordeari delega
tzen diona.
14. E- Gizarte Kontseiluaren erabakia, LOUko 8. artikuluak Giza eta Gizarte Zientzien doktoretza programari buruz ezartzen duen t xostena onesten duena.
15. E, 16. E eta 17. E- Gizarte Kontseiluaren erabakia, LOUko 8. artikuluak doktoretza programa hauei
buruz ezartzen dituen t xostenak onesten dituena:
• Sintetiko eta Industriala
• Komunikazioetako, Bioingeniaritzako eta Energia
Berriztagarrietako Teknologiak (TECOMBER)
• Ingurumen Agrobiologia
18. E Gizarte Kon
tseiluaren erabakia, Nafarroako
Uniber
tsitate Publikoaren Ikastegietako Kalitatea
Berma
tzeko Ba
tzordeetako kideen izendapena
proposatzen duena.
19. E- Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Gizarte Kontseiluaren erabakia, Nafarroako Unibertsitate
Publikoaren Gizarte Kon
tseiluaren aldarrikapena,
Uniber
tsitatearen egoera ekonomikoari buruz
koa,
onesten duena.

06 Gizarte Kontseiluaren Osoko Bilkuraren Erabakiak
Akordioak

Akordioak

• Osasunaren sustapena eta garapena
• Modelizazio eta Ikerketa Matematikoa, Estatistika
eta Konputazioa
• Telekomunikazio Ingeniaritza
• Informatika Ingeniaritza
• Industria Ingeniaritza
• Nekazaritza Ingeniaritza
• Enpresen Zuzendaritza
• Informazio Sistema Integratuen bidezko Prozesuen
Kudeaketa (ERP)
• Ingurumenaren nanoteknologia
29. E-Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Gizarte
Kontseiluaren erabakia, Gizartearekiko Harremanen
lan ildoak ezartzen dituena, 2014-2016 eperako.
30. E- Gizarte Kontseiluaren erabakia, Juan Manuel
Gorostiaga jauna Ekonomia eta Enpresa Zientzien
Fakultateko Kalitatea Bermatzeko Batzordeetako kide
izendatzea proposatzen duena.
31. E- Gizarte Kontseiluaren erabakia, Gobernu Kon
tseiluak Unibertsitateak 2014-2015 ikasturtean edukiko dituen prezio publikoak zuzentzea onesten dituen proposamenari buruzkoa.

34. E.-Gizarte Kontseiluaren erabakia, irakaskidego
etako norberaren merezimenduengatiko lansari osagarriak, 2015. urterako, banaka esleitzeko.
35. E- Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Gizarte
Kontseiluaren erabakia, Gizartearekiko Harremanen
Batzordearen lan ildoak ezartzen dituena, 2014-2016
eperako.
37. E- Gizarte Kontseiluaren erabakia, 2015. urteko
Nafarroako Uniber
tsitate Publikoaren aurrekontua
onesten duena.
38. E- Gizarte Kon
tseiluaren erabakia, Nafarroako
Unibertsitate Publikoaren master ikasketa ofizialen
eskaintzari buruzko gomendioak onesten dituena.
39. E- Gizarte Kontseiluaren erabakia, zeinaren bidez proposa
tzen baita Nafarroako Uniber
tsitate
Publikoak, Nadetech Innovations S.L. (NADETECH)
enpresan parte hartzea, oinarri teknologikoko en
presaren aitorpena egiten baitzaio eta «Nafarroako
Unibertsitate Publikoaren spin off» dela deklaratzen
baita.
40. E- Gizarte Kontseiluaren erabakia, zeinaren bidez proposatzen baita Nafarroako Unibertsitate Publikoak, Naudit High Performance Computing and
Networking S. L. enpresan parte hartzea, oinarri teknologikoko enpresaren aitorpena egiten baitzaio eta
«Nafarroako Unibertsitate publikoaren spin off» dela
deklaratzen baita.
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20. E, 21. E, 22. E, 23. E, 24. E, 25. E, 26. E, 27. E eta 28.
E- Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Gizarte Kon
tseiluaren erabakiak, LOUko 8. artikuluak doktoretza
programa hauei buruz ezar
tzen dituen txostenak
onesten dituena:

Gizarte
Kontseiluaren
aurrekontua

07

07 Gizarte Kontseiluaren aurrekontua
Gizarte Kontseiluaren aurrekontua

Gizarte Kontseiluaren aurrekontua
2014
146.825,87

110.00 Behin-behineko langileak

50.499,68

120.02 A.Z.L.-ren oinarrizko ordainsariak

28.647,08

120.02 A.Z.L.-ren ordainsari osagarriak

14.837,06

160.00 Gizarte Segurantza

19.676,76

220.00 Bulegoko materiala. Gastu arruntak

700,00

220.01 Prentsa eta beste argitalpen batzuk

100,00

221.09 Beste hornidura batzuk

100,00

222.01 Postalak

100,00

226.00 Kanonak eta kuotak organismoei eta bestelako erakundeei

3.000,00

226.01 Protokolo gastuak

2.500,00

226.06 Bilerak eta biltzarrak

1.800,00

226.19 Gizarte Kontseiluaren bileretara joatea eta ordainsariak

17.570,00

230.00 Dieta orokorrak

2.295,29

231.00 Joan-etorrietako gastuak

5.000,29
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10. Gizarte Kontseilua

Eranskina

08

Eranskina
Nafarroako Unibertsitate Publikoaren
Gizarte Kontseiluaren aldarrikapena
Unibertsitatearen egoera
ekonomikoari buruz
2014ko iraila
2014ko ekainean Nafarroako Uniber
tsitate Publikoaren
Gizarte Kontseiluaren Ekonomia eta Finantza Batzordeak bilera bat egin zuen, Unibertsitatearen 2013ko kontuak azter
tzeko, eta bide batez gogoeta bati hasiera eman zion, azken
urteetan Nafarroako Unibertsitate Publikoaren finantzaketa,
gastuak eta jarduerak nola bilakatu diren balioesteko. Gogoeta honen ondorioz aldarrikapen-proposamen bat sortu
da, Gizarte Kontseiluaren osoko Bilkurak, 2014ko irailaren
29an bilduak, bere egiten duena eta Nafarroako Gobernuari,
ordezk ari politikoei, eragile sozial eta ekonomikoei eta gizarte osoari jakinarazi nahi diena.
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1. Unibertsitatearen gobernu eta administrazioan parte har
tzeko duen erakunde kolegiatua da Gizarte Kontseilua. Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte Kontseiluaren uztailaren 2ko 15/2008 Foru Legeko 3. artikuluak ezartzen du Gizarte Kontseiluaren helburuak hauek direla: lehena, Nafarroako
Unibertsitate Publikoaren jardun ekonomikoak; bigarrena,
ematen dituen zerbitzuen errendimendua gainbegiratzea;
eta hirugarrena, gizarteak Nafarroako Unibertsitate Publikoa
finantzatzen lagun dezan lortzea. Aldarrikapen honen bidez,
Gizarte Kontseiluak Unibertsitatearen jarduera ekonomikoen
gainean egindako gainbegiratze-lanaren berri eman nahi du,
eta informazioa eman Nafarroako Unibertsitate Publikoak goi
mailako hezkuntzari ematen dizkion zerbitzuen errendimenduari buruz, eta aurrekoaren ondorioz, beharrezkotzat jotzen
du eskaera egitea alda dadin joera Nafarroako Unibertsitate
Publikoak azken urteetan izan duen finantzaketa publikoan,
Nafarroako egoera ekonomikoarekin bat letorkeen haz
kunde-bide bati ekin diezaion.
2. Jarduera ekonomikoen gainbegiratzeari dagokionez, Gizarte Kontseiluak aldioro egiten du azterketa sistematiko

bat diru-sarreren eta gastuen kudeaketari buruz, eta hori
Unibertsitatearen jardun-eremu guztietan. Lan hau urtez
urte egiteak bidea ematen dio Gizarte Kontseiluari baiezta
tzeko Unibertsitateak legearekin guztiz bat datorren kudeaketa ekonomikoa egiten duela, eta duela zenbati urtetatik hona eutsi egiten zaiola barne-kudeaketa prozesuak
berrazter
tzeko eta hobe
tzeko eginkizunari. Honek ekarri
duen ondorioetako bat da 2014ko urtarrilean Kontuen Ganberak Nafarroako Unibertsitate Publikoari buruz egin zuen
ikuskaritza-txostenak garrantzi gutxiko gomendio batzuk
baizik ez ematea. Hala ere, garrantzi handiko gomendio bat
ere badago: beharrez
koa dela Uniber
tsitateak eduki
tzea
hainbat urtetako finantzazio hitzarmen bat.
3. Uniber
tsitatearen errendimenduari dagokionez, eta
unibertsitateei buruzko rankinak kontu handiz balioetsi behar direla kontuan hartuta, egoki da esatea Valentziako Ikerketa Ekonomikoetako Institutuak egindako Rankings ISSUE
2014 dokumentuak eskaintzen duen koadro orokorrak Nafarroako Uniber
tsitate Publikoa jar
tzen duela Espainiako
unibertsitate publikoen lehen multzoan, irakaskuntzaren,
ikaskuntzaren, ikerketaren, berrikuntzaren eta garapen teknologikoaren produktibitateari dagokionez.
Irakaskuntza jarduerari dagokionez, Nafarroako Unibertsitate
Publikoak egokitasun handia erakusten du eskaintzen dituen
gradu tituluen eta inguruko beharren artean. Unibertsitate
publiko presentzialei buruzko 2013ko CYD txostenean, 20122103 ikasturteko matrikularen, jakintza arloaren eta autonomia erkidegoaren eskaintzaren araberako ratioan, Nafarroako
Unibertsitate Publikoa bigarrena da Espainia osoan.
Beste alde batetik, Unibertsitate honetan ikasketak egiten
dituztenek era eraginkorrean egiten dituzte. CRUEk egin
ohi duen Espainiako uniber
tsitatea zenbakietan izeneko
txostenaren az

ken edizioan, Kataluniako uniber
tsitateek
baizik ez dute erakusten Nafarroako Unibertsitate Publikoak
baino emaitza hoberik matrikulatutako kredituen eta kreditu ebaluatuen arteko ratioan, eta matrikulatutako kredituen
eta kreditu gaindituen arteko ratioan. Ratio hauek, gainera,
ikasle eta ikasturte bakoitzeko matrikulatutako kreditu-bolumenaren gainean aplikatu behar dira; Katalunian batez beste 55 dira, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan, aldiz, 62,5,
eta hau Espainiako bigarren markarik onena da.

08 Eranskina. Aldarrikapen instituzionala
Eranskina

Bere aldetik, Rankings ISSUE 2014 
txostenak Nafarroako
Unibertsitate Publikoa 6. postuan jartzen du unibertsitate
publikoen artean berrikuntza eta garapen teknologikoari
dagokionez. Gizarte Kontseiluaren aburuz datu hau bereziki
esanguratsua da, Unibertsitateak, ezagutzaren eta teknologiaren transferentziaren bidez, inguru produktiboan eragiteko gaitasunaren neurria ematen duelako.
4. Gero eta positiboagoa den jarduera honen garapena gertatu da, azken urteetan, aurrekontu-murrizketa handi baten
esparruan. 2013an exekutatu zen gastua 3,7 milioi euro
gutxiago izan da lehenagoko urtean baino, 6,9 milioi euro
gutxiago 2011n baino, eta 10,6 milioi euro 2009an baino.
Azken urteetan (2009-2013), langileen kapituluaren ehunekoa pasatu da % 64tik % 72ra. Ohiko gastuen jaitsiera, aldi
honetan bertan, % 26,2 izan da.
Gizarte Kontseiluaren kideen ustez, Unibertsitateko arduradunek ongi kudeatu duten finantza egoera zail hau, uneoro
bilatu baita krisiaren ondorioak ikasleen prestakuntzaren eta
ikerketa proiektuen kalitatean eraginik txikiena daukaten
gastu-kapituluetan sentiaraztea.
Nafarroako botere publikoek, eta beraz gizarteak berak,
ahalegin ekonomiko handia eta eskuzabala egin dute, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren historian zehar, honek
behar zituen baliabide guztiak eduki zitzan. Ahalegin honi
esker posible izan da krisialdi hau zeharkatzea zerbitzuaren
kalitatean eragin okerrik izan gabe. Baina murrizketek, Gizarte Kontseiluaren ustez, Unibertsitatearen etorkizuna kolokan jartzen ahal dute.

G-9 taldeko Gizarte Kontseiluen buruek 2014ko apirileko
komunikatuan esaten zuten bezala, «azken urteetan uniber
tsitatearen eremuan hartu behar izan diren gastu publikoa
murrizteko neurriek zailtasunak sortu dituzte unibertsitateek
beren prestakuntza eta ikerketa jardueran behar duten kalitate mailari eusteko. Gure ekonomia ziklo aldaketa batean
sartu denez, itxura batean, beharrezkoa da hainbat urtetako
finantzaziorako tresna autonomikoak hobetzea, hauek eduki dezaten finantzaketa eremu egonkorra, eta gainera finan
tzazio hau aski izan dadin».
Horregatik, honako hau da Nafarroako Unibertsitate Publikoko
Gizarte Kontseiluak, Ekonomia eta Finantza Batzordeak proposatuta, 2014ko irailaren 29an egindako bileran, hartu duen
erabakia:

ERABAKIA
19/2014
Lehena.- Aldarrikapen hau Nafarroako lehendakariari eta
Hezkuntza kontseilariari bidaltzea, Nafarroako Gobernuari eskatzeko, Nafarroako egoera ekonomikoa hobetzen ari
denez, Nafarroako Unibertsitate Publikoak azken urteotan
eduki duen finantzaketaren joera alda dezaten, eta haz
kunde bide bati ekin diezaion, eta aldi berean, hobekuntza
hau egitearekin batera, finantzaketa-formula egokiak bila
ditzatela, Unibertsitatearen jarduera Nafarroako gizartearen
lehentasunekin etorrarazteko.
Bigarrena.- Erabaki hau Hezkuntza, Kultura eta Kirola Ministerioari bidaltzea, irakasleen birjartze-tasa hobe dadin eska
tzeko, horixe baita Unibertsitateak egun daukan zailtasun
handienetako bat, bere kudeaketarako, krisi ekonomikoaren
esparruan.
Hirugarrena.- Erabaki hau Nafarroako Parlamentuko buruari
bidaltzea, baita Parlamentuan ordezk aritza daukaten indarrei ere.
Laugarrena.- Erabaki hau, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Gizarte Kontseiluari buruzko Foru Legeak ezartzen
duenarekin bat etorriz, Gizarte Kontseiluko kideek egoki jo
tzen dituzten gainerako erakundeei ere bidaltzea.
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Ikerketari dagokionez, 2013ko CYD Fundazioaren txostenak
datu esanguratsu bat ematen du Espainiako unibertsitateek
garapenaren alde egiten duten lanari buruzko atalean. Izan
ere, Nafarroako Uniber
tsitate Publikoa Espainiako hamar
onenen artean dago adierazlerik esanguratsuenean: «Espainiako unibertsitateen produkzio zientifiko osoa (2008-2012),
lidergodun bikaintasunaren ehunekoa», zeinak, txostenak
berak dioen bezala, «produkzio zientifikoaren ikusgarritasun
handia ez ezik, erakunde bateko ikertzaileen protagonismoa
eta ekimen-gaitasuna islatzen baititu».

Arau
esparrua

09

09 Arau esparrua
Arau esparrua

Nafarroako Unibertsitate Publikoko Gizarte
Kontseilua
15/2008 Foru Legea, uztailaren 2koa, Nafarroako
Unibertsitate Publikoko Gizarte Kontseiluari
buruzkoa (BON, 87 zk., uztailaren 16koa).
Nafarroako Uniber
tsitate Publikoko Gizarte Kon
tseiluaren Antolaketa eta Funtzionamendu Erregelamendua (BON, 23 z
k., 2010eko o
tsailaren
19koa).

Estatuko esparrua
Araudi orokorra
6/2001 Lege Organikoa, 2001eko abenduaren 21ekoa
(BOE, 397 z
k., 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 (BOE, 318 zk., 201eko abenduaren
31koa).

14/2012 Errege Lege Dekretua, 2012ko apirilaren
20koa, hezkuntzaren esparruan gastu publikoa
razionalizatzeko presako neurriei buruzkoa (BOE,
96 zk., 2012ko apirilaren 21ekoa).

Unibertsitate ikasketa ofizialen antolamendua
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.).
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,
unibertsitate 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.).
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Arau esparrua

