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1. JUSTIFIKAZIOA

Gizarte Kontseiluak 2007-2010 Plan Estrategikoaren eta bertatik eratorritako Ekintza planen inguruan egikaritzen du bere 

jarduna. Laster indarrik gabe geratuko dela eta, beharrezkoa da Kontseiluak betetzen dituen eginkizunei eta datorren 

laurtekoari begira plantea daitezkeen erronka eta lehentasunei buruzko hausnarketa egitea.

Bi baldintza gehiagok ere behartzen dute ariketa hau une honetan egitera:

� Duela gutxi Kontseiluaren parte bat berritu egin zen; hortaz, Planaren elaborazioak kide berriekin lehendabiziko hausnarketa 

bat egiteari bidea ematen dio, aurreko lau urteotan egindakoaren balantzea eginez.

� Ekainean, halaber, Unibertsitate Sailak 2011-2014 Unibertsitate Plan berri bat prestatzeari ekingo dio, eta horregatik ere 

bertan jaso daitezkeen ekimenak proposatzeko unea da.

Dokumentu hauxe, beraz, Kontseiluaren hausnarketa kolektiboa da, bere xedearen, aldiaren erronka berrien eta jarduteko 

aukeren inguruan, berau zuzentzen duen araudiaren barnean. 

NB:

04 bertsio honek barne hartzen ditu Batzordearen 
maiatzako 19 eta 25eko saioetako proposamenak eta 
oharrak, baita Eva Ferreira, Felix Aparicio eta Enrique 
Amezua kideek aipatu azken saioa baino lehenago idatziz 
egindakoak ere. 



Abiapuntua: Egoeraren 
diagnostikoa
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2. ABIAPUNTUA

Indarrean den 2007-2010 Plana 2006ko abenduan onetsia izan zen. Identifikatutako bost jarduera-ardatzen oinarrian 2007 eta 

2008 ekitaldietan garatu beharreko ekintzen zerrenda egin zen. 2008ko urtarrilean 2009-2010 biurtekoan garatu beharreko 

proiektuak hautatu ziren eta, azkenik, 2009ko uztailean 2010erako azken jarduera-zerrenda bat adostu zen. Horrek txosten eta 

lan-jarduera bizia ekarri du, araudiaren arabera dagozkion jarduerak osatzen dituena, esate baterako Unibertsitatearen 

aurrekontu eta likidazioak onestea, beste hainbat funtzioren artean. Txosten eta jarduera horiek atxikita doan taulan zehazten 

dira. 

Unibertsitateak, bere aldetik, hobekuntza eta berrikuntza-helburua planteatzen du, ez Estatuko Unibertsitaterik onenen artean 

kokatzeko bakarrik, Europa osoko onenen artean kokatzeko baizik. Ahalegin horren zati bat, prestakuntza-eskaintza (tituluak 

eta metodoak) Bolognako eskemaren arabera egokitzean hezurmamitzen da eta, batez ere, Unibertsitatearen ikerkuntza-

potentzialaren eta bere inguruaren ekoizpen- eta gizarte-ehunaren arteko lotura hertsiagoa lortzeko ahalegin etengabean. 

Lotura honek berebiziko garrantzia hartzen du ezagueran oinarritutako gizarte lehiakor baterako benetako igarotzea 

errazteko, kritika gauzatu eta balio positiboak garatzeko askea izango dena. Honek Administrazio Publikoen zein Gizarte 

Kontseiluak baliabide eta gaitasun mugatuekin ordezkatzen duen gizartearen inplikazio sendoa eskatzen du.

Muga propioak eta inguruaren baldintzak ezagutu eta onartzea, joko-arau argiak ezartzea abiapuntu ona dira helburu 

errealistak planteatzeko; horien gainean gizartearen eta unibertsitatearen arteko konplizitateak josi daitezke, Gizarte 

Kontseiluaren eta bere kideen bitartekaritzaz.
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2007-2010 aldian, Gizarte Kontseiluaren jarduera indarrean den Plan estrategikoan ezarritako 5 ardatzen -ildoak zuzentzen 

dituztenak- eta urteko plan operatiboen -ekintza zehatzak ezartzen dituztenak- inguruan garatu da (ikus ondorengo orrialdea). 

Adostasuna dago aldi bereziki aktiboa izan dela esateko orduan, jarduera asko egin da, eta horietan, beti ere, ahal besteko 

bat-etortzea bilatu izan da unibertsitateko agintari akademikoekin.

1. Unibertsitate-kudeaketari egindako ekarpena
• Baliabideak identifikatuz
• Bere finantziazioan lagunduz
• Unibertsitatearen eta Gizartearen arteko 
harremanak
erraztuz eta sustatuz
• Gizarte-testuingurua definituz, bere gaur egungo 
eta etorkizuneko aukera eta guzti

2. Gizartearen ahotsa unibertsitatean eta 
aldaketaren katalizatzaile

• Gizartearen beharrak identifikatuz, 
lehiakortasunarekin,
berrikuntzarekin, ikerkuntzarekin, trebetasunekin 
eta
beharrezkoak diren ezaguerekin
lotuta.
• Bikaintasuna oro har eta Unibertsitatearen 
zerbitzu eta produktuen (prestakuntza, ikerkuntza 
eta kudeaketa)
ezberdintzea sustatuz.

3. Gizarte Kontseiluaren eta Unibertsitatearen arteko 
gerturatzea:

• Gizarte Kontseiluaren eta Unibertsitatearen arteko 
harremanak, elkar ulertzea eta elkarlana piztuz, 
erraztuz eta sustatuz.
• Unibertsitatearen eta Administrazio Publikoen 
arteko harremanak erraztuz.
• Gizartea bere Unibertsitate publikoarekin 
identifikatuz.

4. Unibertsitatearen ikuspenaren eta baliabideen 
hedapenaren hobekuntza Gizartearentzako

• Gizarteak Unibertsitatearen baliabideak erabiltzea
erraztuz
• Gizarteari Unibertsitatearen balioen berri
emanez
• Unibertsitatearen irudia sustatuz.
• Gizartearentzako erabilgarriak diren produktu eta 
zerbitzuak deskribatuz

5. Gizarte Kontseiluaren Kudeaketa Indartzea
• Barne-komunikazioa hobetuz.
• Plan Estrategikoa ezartzen dela bermatuz.

2007-2010 Planak honako bost jarduera-ardatzak jasotzen ditu:

2,1. Egindako jardueraren balorazioa
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2007 2008 2009 2010**

Jardueren estatistika-
urtekaria

Jardueren estatistika-
urtekaria

Jardueren estatistika-urtekaria*

Ikerkuntza-produktu eta 
zerbitzuen katalogoa*

Unibertsitate-zerbitzuen 
errendimendu-adierazleak

Unibertsitate-zerbitzuen 
errendimendu-adierazleak

Lehen enpleguaren behatokia Baliabide fisikoen inbentarioa Gizarteari Unibertsitatearen 
jardueren berri ematea

Psikologia, Kimika, Industria 
Ingeniaritza eta Filologiako 
ikasleek barneratu beharreko 
gaitasunak*

Gizarte-sarea Ikerkuntza-emaitzen hedapena Berrikuntza Foroa

Berrikuntza eta 
ekintzailetasunari loturiko 
gaitasunen eskariak*

Lehen enpleguaren Behatokiaren 
eguneratzea

UPV-EHUren nazioarteko 
hedapena

Plan Estrategikoaren 
jarraipen-tresna

Administrazioen beharrak* UPV-EHUren web gunearen 
hobekuntza

Enplegu-hobi berriak

Informazioaren kudeaketa-
sistema

Ikasleen praktiken optimizazioa Egresatuen bulegoa

Gizarte Kontseilu eta 
Unibertsitatearen arteko 
elkarrizketa Aldizkako bilerak

Multicampus unibertsitate-
ereduen identifikazioa

Unibertsitatea-Gizarte 
Kontseilua batzordea

Egresatuen etengabeko 
prestakuntza-beharrak.

* Web gunean. ** Onetsiak

Gizarte Kontseiluak egindakoa eta aurreikusitakoa 2007-2010

2,1. Egindako jardueraren balorazioa
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�"Beti ere agintari akademikoekiko ahal besteko bat-

etortzea bilatu" dela egia izanik ere, hein handi 

batean behintzat "baterako jarduerarik" lortu ez 

izana ere egia da.

� Unibertsitate-agintariek egiten duten kritika 

nagusia zera da, Kontseiluak indar gehiago jartzen 

duela jardueren kontrol- eta ebaluazio-jarduerak 

garatzen unibertsitatearen ekimenei sostengua 

ematen dietenetan baino eta, bereziki, "bere 

finantziazioan lagundu" edo "Unibertsitatea eta 

Gizartearen arteko harremanak erraztekoetan".

� Kontseiluari, legez, kontrol-funtzioa dagokiola 

onartuta ere, Unibertsitateak bere atsekabea 

agertzen du hainbatetan erabilitako moduak direla 

eta: etengabeko tonu kritikoa mantentzen dela uste 

du, unibertsitateko jardueretan hobetu litezkeen 

aspektuak azpimarratuz.

� Unibertsitatearen iritziz, Kontseilua unibertsitate-

bizitzatik urrun dagoen eta hura ezagutzen ez duen 

entitatea da. 

2,1. Egindako jardueraren balorazioa

�Kontseiluaren funtzioetako asko burokrazia-tramite

bilakatu dira (aurrekontuen onespena, esate 

baterako), eta zaila gertatzen da unibertsitateak 

aurkezten dituen proposamenak aldaraztea.

�Kontseiluaren iritziz, agintari akademikoek ez 

dituzte bere txosten eta jarduerak behar bezala 

hartzen.

�Zenbait kasutan unibertsitateak lanak bikoiztu 

egiten direla uste du (Estatistika Urtekariaren 

kasuan, adibidez).

� Beste batzuetan epeetan koordinazio gabeziak 

ematen dira, eta horrek auzi berdina aldi berean 

lantzea ekartzen du. Eredu deszentralizatuen 

azterketaren kasua.

�Beste hainbatetan Kontseiluaren parte hartzea 

txertatzeko zailtasuna dago, agintari akademikoek 

(graduondoko irakaskuntzaren kasuan) edota parte 

hartze akademiko-prozesuek (titulu eta edukien 

definizioa) oso araututa edo determinatuta dauden 

prozesuetan.
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2,1. Egindako jardueraren balorazioa

Ondorio modura:

�Dagozkion eta gizartearen ahots zein aldaketaren 
katalizatzaile izateko aurre egitea erabaki duen 
funtzioak betetzeari muzin egin gabe, Kontseiluak, 
gainera, Unibertsitatearentzako lehentasunezkoak 
diren beste hainbat ekintza bultzatu beharko 
lituzke.

� Kontseiluak ahaleginari eutsi egin behar dio, 
bere ekintzen programazioa Unibertsitatearekin 
epeetan eta aldietan integratu dadin, elkarrekiko 
ekimenak bat datozela bermatzeko.

�Arazo hauetako asko, hala ere, erraz gainditzekoak lirateke, 

elkarlanaz eta jarraitu beharreko prozedurak berrikusiz.
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2,2. Gizarte Kontseiluaren jarrera hartzea

Ondorio modura:

�Kontseiluak gizartearen eta unibertsitatearen 

arteko harremanaren errealitatera gehiago 

hurbildu beharra du.

�Unibertsitateak ulertu behar du Kontseiluak 

ordezkariak izendatzen dituzten entitateak 

ordezkatzen dituela eta gizarte-errealitateaz duten 

ikuspegiaren ekarpena egiten dutela.

� Gizarte Kontseiluaren osaera legeak araututa
dago. Bertako kideak Parlamentuak, Batzar Nagusiek eta
enpresari eta sindikatuak ordezkatzen dituzten
erakundeek aukeratzen dituzte. Lehendakaria
Hezkuntza Sailak 
izendatzen du. Ezin dute komunitate akademikoaren parte izan,
ezta izendatzen dituzten lege-organoetako
kide ere.

� Unibertsitateak Gizarte Kontseiluari eta bere kideei 
bere ikuspuntutik haren funtzioak garatzea baldintzatzen
duten hainbat muga egozten dizkie. Oro har, bere kideak (I) 
unibertsitate-mundutik at
daudela uste da, eta (II) Kontseiluaren jarduerei lanaldi
partziala eskaintzen dietela; hortaz, behar adina astirik
izan ezean, zaila dute gai estrategikoei nahi bezalako
sakontasunez eustea; (III) 
beste hainbat instantziatan
ematen den oreka politikoa
irudikatzen dute.
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2,3. Eszenatokia eta ingurua

Titulazioen mapa eraldaketa itzela jasaten ari da, 

Europar Konbergentzia prozesuaren bultzadek 

behartuta.

UPV-EHU eraldaketa-prozesu batean murgilduta dago. 

Prozesu hori dagoeneko abian den beste azpiegitura 

fisikoen modernizatze eta egokitze-prozesu bati 

gainjartzen zaio (Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabako 

campusen berritxuratzea), hainbat urterako aurrekontu 

garrantzitsua duena.

Garapen zientifiko unibertsalari egin diezaiokeen 

garapenari kalterik egin gabe, UPV-EHUk euskal enpresa-

ehunaren garapenean geroz eta paper garrantzitsuagoa 

bete beharko du, geroz eta neurri handiagoan garapen 

zientifikoa oinarri izango duena (adibidez: 

nanoteknologia, biozientziak eta neurozientziak, etab.) 

Unibertsitateak UPV-EHUko ikerkuntza-zentro eta 

taldeen eta euskal teknologia-zentroen (Tecnalia, IK4...) 

arteko integrazio handiagoa proposatzen du, baita 

horiena guztiena ere mundu osoko ikerkuntza-

taldeekiko, esparrurik nabarmenetan; dagoeneko 

proiektu garrantzitsurik diseinatu izan da dagoeneko.

Ondorio modura:

�Gizarte Kontseiluaren jarduerek bere ekintza-

planen lehentasunen isla argia izan beharko lukete.

�Hausnarketa eta diseinu-jarduerez gain, Gizarte 

Kontseiluak bere bitartekaritza-gaitasuna 

gauzatzeko gertu egon beharko luke, 

Gizartearentzako bereziki garrantzitsuak izan 

daitezkeen ekintza zehatzak bultzatzeko, EAEren 

ikuspuntu integral edo globalaz, baita ikasketa edo 

titulazio berrien gizarte-eskariak bideratzeko ere.
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2,4. AMIA

Ahuleziak (barnekoak)
• Kontseiluko kideen arduraldi mugatua
• Unibertsitate-errealitatearekiko esposizio mugatua. 
• Kontseilari karguaren iraupena mugatua izateak (kasu 
askotan), halaber, UPV/EHUko errealitatea ezagutu eta 
bertan inplikatzea zailago egiten du.
• Adierazle-sistemarik ez izateak Plan Estrategikoaren eta 
ekitaldi bakoitzeko Plan Operatiboaren konplimenduaren 
jarraipenaren eragingarritasuna mugatu egiten du.

Indarrak (barnekoak)

• Agintea eta gaitasuna 

• Unibertsitate-erakundea indartzeko interes handia
• Gizarte-errealitatearekiko gertutasuna
• Gizarte Kontseiluaren baliabide ekonomiko mugatuen 
kudeaketa efizientea.

Aukerak (kanpokoak)

• Kontseiluaren 2011-2014 Plan Estrategiko berria

• 2011-2014 Unibertsitate Plan berria 
• Unibertsitate-proiektu berriak (UPV-EHUren helburu 
estrategikoak).
• Gizarteari, nahiko modu errazean, Kontseiluaren 
jardunaren errealitatearen berri (marketin birala, blogak, 
gizarte-sareak, aldizkari birtuala...) emateko aukera ematen 
duten informazio eta komunikazio-teknologia berriak.

Mugak (kanpokoak)

• UPV-EHUren ikuspegi negatiboa; gainditu gabeko irain eta 

unibertsitatearen autonomian eskua sartzeko pertzepzioa, 
bere proposamenen harmen eskasa ekartzen duena. 
• Kontseiluaren gizarte-ikusmen eskasa, ia ikusezina da 
Gizartearentzako eta baita, neurri handi batean, 
unibertsitate-munduarentzako ere.
• Aurrekontu-egoera (makroekonomia-koadro gogorra, 
balizko aurrekontu murriztaileak).
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2,5. Aldi berrirako erronkak eta ildoak

Halaber, honako gomendio edo ildoak atera 

daitezke proposatuko diren ekintzen exekuzioa zuzentze 

aldera:

HURRENGO PLAN ESTRATEGIKORAKO 
ERRONKAK:

�Unibertsitatearekiko (eta Gobernuarekiko) 
benetako artikulazioa lortu bere funtzioen 
garapenean.

�UPV-EHUren erronka estrategikoak lortzeko 
ekarpena egin, bere garapenak euskal gizartean 
planteatutako behar eta lehentasunei erantzun 
diezaien.

Aurreko AMIAri begiratuta, plan estrategiko berrian 

Gizarte Kontseiluaren lehentasunezko erronkak 

honakoak direla ondoriozta daiteke:

HURRENGO PLAN ESTRATEGIKORAKO ILDOAK:

Kontseiluaren gizarte-proiekzioa indartu

Unibertsitateari lagundu EAEko eragile estrategiko 

gisa.

Unibertsitatea-Gizartea elkarrekiko gerturatzea 

bilatu.

UPV-EHUren Gizarte Kontseiluarekiko informazio-

jarioa bermatu, lan-ildo gisa proposatzen diren gai 

berdinetan. 

Unibertsitate-finantziazio egokiari eta baliabideen 

kudeaketa eraginkor eta efizienteari sostengua 

eman



GIZARTE KONTSEILUAREN XEDEA
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3. GIZARTE KONTSEILUAREN XEDEA

2007-2010 Planean honela definitzen da Gizarte Kontseiluaren Xedea (egitekoa, nortasun-deklarazioa, misioa)

Kontseilua - Unibertsitatea lotura:
•Bere Gobernuak proposatutako Unibertsitatearen ekintza eta planak gauzatzen lagundu eta bere eskura Unibertsitatearen 
xedea egikaritzeko baliabideak eta eragina jarri.
•Unibertsitatearen finantziazioan parte hartu eta eragin, enpresen eta gizartearen aldetik, oro har.

Unibertsitatea - Gizartea lotura
•Unibertsitatearen eta Gizartearen arteko lotura gisa aritu, Unibertsitateari Gizartearen kezkak eta beharrak azpimarratuz 
(igorriz) eta Gizarteari Unibertsitatearen gaitasunak, kezkak eta beharrak eramanez.

Kontseilua - Gizartea harremana
•Autonomia Erkidegoaren ordezkari diren ekonomia-, kultura-, gobernu- eta antolakuntza profesionalekiko harremana 
mantendu, baita nazio eta nazioarteko hainbat erakunderekin ere, Kontseiluaren egitekoa erraztuko duen informazioa bildu eta 
helarazte aldera, Unibertsitatearen eta Gizartearen arteko uhal eragile gisa.

Bestalde, honako Balio hauek azpimarra daitezke:

• Ulermena eta elkarlana, Unibertsitatearen ongizatea helburu.
• Jarrera positiboa, Unibertsitatearen kudeaketa errazteko gertu.
• Kontseiluaren eta Unibertsitateko gobernu-taldearen arteko elkarrekiko konfiantza.
• Unibertsitateko Errektoreari sostengua eta laguntza.
• Unibertsitate-autonomia errespetatzen duen elkarrekiko leialtasuna suposatzea.

(2006ko abenduaren 18ko Planaren aurkezpen-dokumentuan jasotzen den definizioa doitzen duen Gizarte Kontseiluaren 
2010eko urtarrileko "2007-2010 plan estrategikoaren eboluzioa, errealizazioak eta aurreikuspenak" dokumentuan 
idatzitakoaren arabera)



IKUSPEGIA ETA HELBURUAK 2011-2014 
ALDIRAKO
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4. IKUSPEGIA

Ikuspegia Gizarte Kontseilua bere interes-taldeek nola ikusi edo errekonozitu behar duten baldin bada, honako formulazio 

hauxe planteatzen da:

2011-2014 PLANAREN HELBURU ESTRATEGIKOAK:

1.Gizarte Kontseiluaren ospea/aitorpena indartu 

2.Unibertsitatearekiko kooperazio-mekanismoak indartu, Kontseiluaren 
kontrol eta gainbegiratze-funtzioa eta gizartearentzako nabarmenak diren 
unibertsitate-proiektu estrategikoen bultzada errazteko.

3.Unibertsitate-finantziazio egokiari eta unibertsitate-baliabideen kudeaketa 
eraginkor eta efizientea bultzatu.

4.Unibertsitateak Gizartean duen presentzia bultzatu (gizarte-elkarrizketari 
eta Unibertsitatearen sormen-jardueren hedapenari lagunduko dieten Foroak 
eta elkarguneak sortuz)

Gizarte Kontseilua Unibertsitatearen gobernu-organo gisa aitortua eta 
balioetsia da, unibertsitatearen eta gizartearen arteko harremanean 
erreferentea; bere baitan gizartean ospea eta garrantzia duten kideak dauzka, 
Unibertsitatearen irudia eta gizarte-proiekzioa bultzatze aldera, haren 
finantziazio egokia ezartzen laguntze aldera, baita gizarte-erantzukizun eta 
gizarteari kontu-arrazoiak emateko kudeaketa korporatiboa bultzatzeko ere.



JARDUERA ARDATZAK ETA ILDOAK
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5. JARDUERA ARDATZAK/ILDOAK

Bertan inplizituki jasotzen diren Ikuspegi eta helburu estrategikoak lortzeko, Plana 3 ardatzen inguruan antolatzen da 

2011-2014 PLANAREN ARDATZAK:

1.UPV-EHUren GARAPEN ESTRATEGIKOA. Kolaborazio eta sostengua 
unibertsitate-proiektu estrategikoetan.  

2.UNIBERTSITATEAREN PROIEKZIOA GIZARTEAN. Unibertsitatearen 
presentzia eta elkarrekintzaren mekanismoak indartu Gizartean.

3.KONTSEILUAREN INBRIKAZIOA UNIBERTSITATEAN. Kontseiluaren 
parte-hartzea hobetu Unibertsitateko Gobernuan.

Ardatzetako bakoitza hurrengo orrialdeotan azaltzen da.
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1. ARDATZA:

UPV-EHUren GARAPEN ESTRATEGIKOA. Kolaborazioa eta 
sostengua unibertsitate-proiektu estrategikoetan, gizarte-
eragileen parte hartzea indartuz proiektu horien formulazioan.

EKINTZAK:

1.Unibertsitatearekiko kolaborazioaren indartzea, 
haren helburu eta proiektu estrategikoen 
formulazioan eta garapenean.

2.Graduondoko irakaskuntzaren diseinu eta 
antolakuntza. Antolaketa-ereduen azterketa 
konparatua. 

3.E-Unibertsitatearen bultzada, bertaratu gabeko 
tituluen eskaintzarako ereduari dagokionez, IKT 
teknologiak oinarri hartuta. Bertaratu gabeko 
tituluen ereduen azterketa konparatua. 

4.Europako Goi Heziketako Espazioarekiko 
konbergentzia-prozesuaren emaitzen eta gizarte-
zein ekonomia-beharrei emandako erantzunen 
jarraipena. Aldizkako ebaluazioa. 

5.Unibertsitatearen integrazio-eredua Euskadiko 
Zientzia eta Teknologia sisteman.

� Unibertsitateetako Parke Zientifikoak
� 100 enpresa, 100 doktoretza-tesi

proiektua.

HELBURUA:

�Ardatz honen barruan Unibertsitatearen proiektu 
estrategikoekiko kolaborazio eta sostengu-jarduerak jaso 
nahi dira, bai honek proposatuta, baia ekimen propioaz 
garatuta, baina beti ere Unibertsitatearen Plan 
Estrategikoaren barruan bat etor daitezkeenak.

�Normalean kontzeptualizazio eta lehen diseinuko 
ekintzak izango dira; horietan gomendagarria izango da 
eztabaida irekia eta konplizitateak izatea, foro akademiko 
zehatzetik harago, eta ekintza propio eta ez araututako 
tokia izanez.
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2. ARDATZA:

UNIBERTSITATEAREN PROIEKZIOA 
GIZARTEAN. Unibertsitatearen presentzia 
eta elkarrekintzaren mekanismoak indartu 
Gizartean.

EKINTZAK :

1.Tituludunen inguruan
� Enpleguaren behatokia. Egailanen prestakuntza 

jarraituari eta enplegu-emaileek egresatuei buruz 
egiten duten balioespenari buruzko inkestaren 
emaitzen ustiapen eta analisiaren hobekuntza.

� Enplegatze-zerbitzua (Lanbiderekin elkarlanean).
� Ikasle Ohiekiko harremanak.

2.Iritzia, kultura eta unibertsitate-balioen eztabaida sortzeko 
ekarpen sistematikoari sostengua, UPV-EHU Foroa abian jarriz: 
Zientziarekiko Topaketak. Humanitateak... eta bestelako 
aldizkako sektoreko topaketak.

3.Finantza-baliabideen bilketa:
� Mezenasgoa susta dezaketen aukera, sari, ekintza eta 

irudi juridikoen azterketa. 
� Ondoriozko bilketa-plana.

1.Informazioa eta komunikazioa.
� Unibertsitatearen gizarte-erantzukizunaren memoria-

ereduen azterketa eta proposamenak
� Aldizkako irudi-azterketak

1.Gizarte-eskari berrien azterketa eta erantzuna
� Gradu berriak eta zentroen-egitura
� Enplegu-hobi berriak eta titulazio zehatzak
� Ekintzailetasun-programak eta balio-heziketa
� Bizi osoko prestakuntza

1.UPV-EHUk euskal ekonomiari egiten dion ekarpenaren 
aldizkako balorazio-ikasketak.

HELBURUA:

�Ardatz honen barruan oso jarduera-
sorta zabala jaso nahi da, unibertsitatearen 
eta gizartearen arteko loturak indartzeko 
helburua dutena, guztiek ere, hainbat 
ikuspuntutatik: 

o Baliabide eta jardueren 
komunikazioa

o Ezaguera gizartean 
proiektatu/ekarpena egitea.

o Gizarte-behar edo eskarien 
erantzuna

o Finantza-baliabideen bilketa
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3. ARDATZA:

KONTSEILUAREN INBRIKAZIOA 
UNIBERTSITATEAN. Kontseiluaren kudeaketa eta 
parte-hartzea hobetu Unibertsitateko Gobernuan.

EKINTZA POSIBLEAK:

1.Unibertsitatearen eta Gizarte Kontseiluaren 
arteko informazio-topaketen sistematizazioa, 
proiektu estrategikoen garapenari lotuta batez 
ere.

2.Kontseiluko Lehendakariaren agertze 
boluntarioak Eusko Legebiltzarraren eta 
Unibertsitateko Gobernu Kontseiluaren aurrean, 
bere jardueren berri emateko.

3.Plan estrategikoaren emaitzen eta UPV-EHUko 
helburu globalen jarraipen sistematikoa, aginte-
koadroa eta adierazle globalen sistema bat 
ezarriz.

4. Kontseiluaren jardueren aldizkako ebaluazioa, 
kanpo-irizpide objektiboen bitartez.

HELBURUA:

�Ardatz honen barruan barne izaerako eta 
prozesuzko ekimenak gauzatu nahi dira; Kontseiluak 
eta Unibertsitateak elkar eragiteko moduari eragiten 
diete, kolaborazio proiektua egi bilakatzeko modua 
emanez.


