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EKIMUIN DOSIERRAK: UNIBERTSITATE ERALDATZAILEA

Ekimuin prozesuaren bigarren fasearen esparruan: 
Unibertsitate Eraldatzaileko Eredu baten eraikuntzan 
aurrera eginez, lau Dossier hauek aurkezten ditugu Gizarte 
Eraldaketarako Hezkuntzaren (EpTS) paradigmatik.
Dossier hauek erantzuten dute jarduerako ardatz nagusiei, 
estrategia politiko-pedagogiko bat eraiki nahi dutenak 
unibertsitate eraldatzaile eredu batera bideratzeko, 
lurraldeari errotuta dagoen unibertsitate bat izatearen 
helburua lortzeko, gizartearekin eta gizartearentzat 
pentsatzeko gaitasuna duena.

Gai hauek aukeratzea Ekimuin lehenengo fasearen 
ondorio logikoa da, bertan ardatz hauek identifikatu ziren, 
unibertsitate-ekosistema eta gizarte erakundeen artean 
sortutako prozesu parte-hartzaile prozesuari esker.
Modu honetan, hurrengo dossierrek eremu honetako gai 
orokorrak lantzen dituzte: Komunikazio Eraldatzailea, 
Tokian Tokikoa-Globala ikuspegia, Sozial mailan Arduratsua 
den Ikerketa eta Genero Aniztasuna, Ekimuin prozesuaren 
gauzatu ziren ikerketa eta ikaskuntzetan oinarrituz garatu 
direnak.

Aurkezten ditugun dokumentuetan jarraitzen den 
argumentu eta egitura lerroak unibertsitate sistemara 
ekarpen handiago bat lortu nahi du, egun landu ezin duen 
gizarte konplexutasun horretan.

Dossier bakoitzarekin egitura bat jarraitu da, marko teoriko 
batetik abiatzen da oinarri sendo bezala balio izateko 
ondoren gai bakoitza ikuspegi kritiko, eraldatzailea eta 
testuinguratu batetik landu ahal izateko.

Hain zuzen ere dosier hau posible izan da Alejandra Boni 
Aristizabal-en lankidetzari esker (Instituto Ingenio eta 
Valentziako Unibertsitate Politeknikoa), eraldaketarako 
hezkuntzaren eremuan erreferente dena, prozesu honen 
hasieratik gurekin batera lanean ari dena. Dosier honetan 
zehar Alejandraren proposamenak eta hausnarketak 
jasotzen dira, goi-mailako hezkuntzako europar esparruak 
eskaintzen duten aukeren inguruan, metriketatik haratago, 
sozial mailan esanguratsua den ikerketa bat lortzeko.
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Unibertsitatetik eta erakunde zientifikoetatik ekoizten den 
ikerketa ezbaian dagoen une batean aurkitzen gara. Publish 
edo perish eredua finkatu dela urteak dira, bete beharreko 
arauak ezartzen dituen eredua, “oihartzuna duten” 
aldizkari zientifikoetan egiten diren argitalpenen inguruan; 
ezinbestekoak direlarik komunitate akademikoa osatzen 
duten pertsona horien promoziorako. Aldizkari horiek 
argitaletxe enpresa talde txiki batek kontrolatzen ditu, 
etekin tarte izugarriekin lan egiten dute, %40 artekoak . 

Ez da zalantzan jartzen unibertsitateko irakasleek beraien 
ezagutza gizarteari adierazi eta erakutsi behar diotela, baina 
nola egin daiteke argitaletxeen negozioa elikatu gabe eta 
sozial mailan esanguratsua izateko? Hau posible al da edo 
karrera profesional bat izateko aukerak sakrifikatu behar al 
dira?

Nire eskarmentuaren arabera ez dago bide argi eta erraz bat. 
Irakasleen promoziorako sustagarrien eta merezimenduen 
errekonozimendu sistema metrika positibistek menderatzen 
dute, argitalpenen negozioa elikatzeaz gain, kasu 
gehienetan, ekoizten dena biztanleriaren portzentaje 
gutxiengo batek irakurtzen du soilik.

Hala ere, hainbat akademiko alternatiba batzuk 
proposatzen ari dira, eta hauek ezagutzea interesgarria 
izan daiteke sozial mailan esanguratsuagoa den ikerketa 
bat egiteko konpromisoa duten pertsonentzat, gizartearen 
beharrekin, arazoekin eta asmoekin gehiago lotuta dauden 
pertsonentzat. Era berean, nagusi den erregimenaren 
barrutik ere proposamenak ateratzen ari dira, norabide 
horretan bertan eragiten ari direnak.

______________________

(1) https://www.theguardian.com/science/2017/jun/27/profitable-business-
scientific-publishing-bad-for-science

SARRERA
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Dokumentu hau laguntza bat besterik ez da goian 
aipatutako ekarpen batzuk ikustera emateko. Sistema 
bertatik datozen ekarpenak aukeratu ditut. Eztabaida 
eta proposamen oso interesgarriak daude Hegoaldeko 
epistemologiei edo proposamen de-kolonialei lotuak, hemen 
aurkeztu denetik askoz haratago doana (herritartasunaren 
partaidetza zientzian edo sozial mailan esanguratsua den 
termino horietan ). Hautatuko ekimenak unibertsitatean 
lan egiten duten irakurleentzat pentsatuta daude bereziki, 
bertan karrera egiten jarraitu nahi dutenak eta beraien 
ikerketei legezkotasun gehiago eman diezaieketen 
proposamenak eta erreferenteak ezagutzeko interesa 
dutenak, nagusi diren metrika eta irizpideetara doitzen ez 
diren ikerketei. Era berean, hautatu dira gobernuz kanpoko 
gizarte aktoreek hobeto ezagutu ahal izateko sistemak 
dituen aukerako espazioak eta horietan beraien rola zein 
izan daitekeen.

Aurreko guztia kontuan hartuta, dokumentu hau idazteko 
garaian sei helburu nagusi planteatu ditut:

- Hainbat nazioarteko ekimen erakutsi ekoizpen 
zientifikoaren ebaluazioaren eremuan, ebaluazio hori 
egiteko modu nagusia zalantzan jartzen eta gomendioak 
proposatzen dituena.

- Ikerketa eta Berrikuntza Arduratsua (RRI ingeleseko bere 
sigletan) europar proposamenak eskaintzen dituen aukerak 
adierazi, nahiz eta mugatua izan, nazioarteko irismena du.

- Ekoizpen zientifikoaren sarrera irekiko (Open Acces) 
ekimenetan sakondu.

- Hainbat ekimen deskribatu espainiar Estatu mailan, nagusi 
de erregimenaren irekiera gorakor bat adierazten dutenak.

- Lan honen egilearen hainbat ekarpen aurkeztu ikerketa 
praktikatzeko eta hedatzeko modu baten arabera 
inspiratuak, akademia kanpoko aktoreekin.

- Ekimen hauek nola ireki ditzaketen aukerarako 
espazioen inguruan hausnartu, akademia kanpoko gizarte 
aktoreentzat. 

Lanak egitura hau bera jarraitzen du: atal bat ebaluazioaren 
eremuan egindako hausnarketekin; sail bat RRI eta kasu 
irekiaren proposamenarekin; zati bat “irekierekin” espainiar 
estatuan; beste bat egilearen ekarpenekin eta azkena 
hausnarketekin akademia kanpoko gizarte aktoreentzat.

______________________

(2)   Lan honen helburua hedatzen duten hausnarketetarako, gomendagarria 
da jarraitzea justizia kognitiboa edo justizia epistemikoaren edo jakintzen 
elkarrizketa edo perspektiba de-kolonialen inguruko eztabaidak eta 
proposamenak. 
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Nazioarteko eremuan bi ekimen nabarmendu behar dira: 
San Franciscoko Adierazpena   eta Leiden Manifestua . 
Bibliometriaz arduratzen den komunitate zientifikoak berak 
idatzitako dokumentuak dira. Hau da, “oihartzuneko” 
aldizkarietan zita bibliografikoak aztertzen dituzten 
pertsona horietatik sortzen dira. Bere eremuan oso 
ezagunak diren adituek idazten dituzte eta hori dela 
eta, sistemaren barrutik sistemari egiten zaion oroigarri 
garrantzitsu bat dira, erabiltzen diren metrikak eta bere 
gobernantzan duen erabilera zalantzan jartzen ditu.

San Frantziskoko Adierazpena akademia aldizkarietako 
editore talde batek elaboratu zuen American Society for 
Cell Biology (ASCB) urteko Bileran zehar San Frantziskon, 
Kalifornian, 2012 urteko abenduaren 16an. Talde honek 
hainbat gomendio garatu zuen, Ikerketaren Ebaluazioaren 
gaineko San Frantziskoko Adierazpena bezala ezagutuak. 

Adierazpenak gogorarazten digu ikerketa zientifikoaren 
produktuak asko eta askotarikoak direla eta bertan sartzen 
dira: ikerketa artikuluak, ezagutza, datu, erreaktibo eta 
software berrien inguruko informazioa emanez; jabetza 
intelektuala eta gazte zientifiko gaituak. Hau kontuan 
hartuta, ezinbestekoa da ulertzea oihartzuneko faktoreak 
ongi dokumentatutako hutsune multzo bat duela, 
ikerketaren ebaluaziorako tresna bezala.
Muga hauek barneratzen dituzte:

A. Aldizkari barruan ziten banaketak ez dira osoak. 

B. Oihartzuneko faktorearen propietateak espezifikoak 
dira eremu bakoitzean: oso ezberdinak diren artikulu mota 
ugariren osaketa bat da, lehen mailako ikerketako lanak eta 
berrikusketak barne hartuta.

C. Oihartzuneko faktoreak argitaletxe politikaren ondorioz 
manipulatuak izan daitezke. 

D. Oihartzuneko faktorea kalkulatzeko erabilitako datuak 
ez dira gardenak; era berean, ez daude eskuragarri 
publikoarentzat modu irekian.

Ebidentzia hauetatik abiatuz gomendio multzo bat egiten 
dira:

- Erabilitako irizpideak zehatzak izatea kontratazio, 
permanentzia eta sustapeneko erabakiak hartzeko, 
bereziki beraien ibilbidea hasten ari diren ikertzaileentzat, 
garrantzitsuagoa da lan baten eduki zientifikoa argitalpen 
metrikak edo argitaratua izan den aldizkariaren identitatea 
baino.

- Ikerketa ebaluatzeko helburuarekin, ikerketaren emaitza 
guztien balioa eta eragina kontuan hartzea (datu multzoak 
eta softwarea barne), ikerketa argitalpenez gain, eta 
oihartzuneko neurri multzo zabal bat kontuan hartzea, 
ikerketaren oihartzuna duten adierazle kualitatiboak barne, 
politika eta praktika zientifikoen gaineko eragina bezala.

Beste alde batetik, Leiden-en Manifestuak gogorarazten 
du jarduera zientifikoen gaineko datuak geroz eta gehiago 
erabiltzen direla zientzia gobernatzeko. Ebaluazioak, egun, 
adierazleetan oinarrituta daude, ohiko moduan “asmo 
onekoak direnak, ez beti ongi informatuak eta askotan 
gaizki aplikatuak” (Manifestutik ateratako hitzezko zitaren 
itzulpena).

Hori horrela, Manifestu hau aurkezten da, gauzatu zen 
tokiko Hitzaldiaren izena jasotzen duena (http:// sti2014.
cwts.nl) eta komunitate zientifikoaren ebaluaziorako 
adierazle eta praktika alternatiboen erabileraren inguruan 
gomendio multzo bat adierazten dituena. Jarraian jasotako 
hainbat proposamen adierazten dira: 

______________________

(3)    https://sfdora.org/read/es/
(4)    http://www.ingenio.upv.es/es/manifiesto#.XPQRpKZS-qA

HAUSNARKETA ETA 
PROPOSAMENAK 
EKOIZPEN ZIENTIFIKOAREN 
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Bai San Frantziskoko Adierazpenak bai, bereziki, Leiden-
en Manifestuak komunitate zientifikoaren kezka azaltzen 
dute, ekoizpen zientifikoaren ebaluazioan metrika 
menderatzaileen erabilera eta gehiegiko erabileraren 
inguruan. Ikertzaileen ekoizpenaren ebaluazio kualitatiboak 
erabiltzeko deia egin da, oihartzuneko aldizkarietan aipuak 
barneratzeaz gain, beste produktu batzuk barneratzea ere, 
baita ekoizten den horren eragina ere.

Era berean, tokian-tokian esanguratsua den ikerketaren 
garrantzian arreta jartzen dute, bere bikaintasuna 
balioztatzeko beste mota bateko neurriak izan beharko ditu. 
Zalantzarik gabe, ezagutza “aditutik” laguntza bat osatzen 
dute, garrantzitsua da pentsatzea tokian-tokian eta sozial 
mailan esanguratsua den ikerketa bat nola babestu, sendotu 
eta neurtu.

______________________

(5)   Manifestuaren hitzezko edukia errespetatu da, baina nabarmendu 
behar da oihartzuneko faktorea Scopus-en indexatutako aldizkarientzat 
kalkulatzen dela ere.

-Ebaluazio kuantitatiboak babesa eman behar dio adituen 
balorazio kualitatiboari. Adierazleek ebaluazioa sendotu 
dezakete, baina erabakiak ezin dira zenbakietan soilik 
euskarritu. Adierazleek ezin dituzten ongi informatutako 
arrazoiketak ordezkatu.

- Adierazleak hautatzean eta erabiltzean kontuan hartu 
behar dira testuinguru sozio-ekonomikoak eta kulturalak. 
Ikerketaren helburuak ezberdinak dira eta beraz, ebaluazioa 
oinarritua egon daiteke industriarentzat, politiken 
garapenerako edo oro har herritarrentzat esanguratsuak 
diren merituetan, bikaintasuneko akademia nozioetan 
oinarritutako merituetan izan ordez. Ez dago testuinguru 
guztietan aplikatu daitekeen ebaluazio eredurik. 

- Tokian-tokian garrantzitsua den ikerkuntzaren 
bikaintasuna babestu egin behar da. Munduko leku askotan, 
ikerkuntzaren arloko bikaintasuna bakarrik ingelesezko 
argitalpenekin lotzen da. Espainiako legeak, adibidez, 
berariaz adierazten du komeni dela akademiko espainiarrek 
oihartzun handiko aldizkarietan argitaratzea. Oihartzunaren 
faktorea Web of Sciencek  indexaturiko aldizkarietarako 
kalkulatzen da; Web of Science Estatu Batuetan kokaturiko 
datu basea da, eta aldizkari gehienak ingelesez ditu. Joera 
horrek arazoak sortzen ditu, bereziki, giza eta gizarte 
zientzietan, hau da, nagusiki eskualdeko eta nazioko gaiak 
ikertzen diren arloetan. Beste zientzia esparru askok 
nazioko edo eskualdeko dimentsioa izan ohi dute, adibidez, 
GIBak Saharaz hegoaldeko Afrikan duen epidemiologia. 
Ingelesez besteko kalitate handiko literaturan oinarritutako 
adierazleak baliagarri izan litezke tokian-tokian garrantzitsua 
den ikerketaren bikaintasuna identifikatzeko eta saritzeko. 

- Kontuan hartu behar da zientzia esparru batetik bestera 
aldeak daudela argitalpenak eta aipuak egiteko moduan. 
Eremu bakoitzerako normalizatutako adierazleak behar dira.

- Ikertzaileen banakako ebaluazioak oinarri izan behar 
du haren ikerketa portafolioaren balorazio kualitatiboa. 
Zientzialari asko elkarrekin alderatzean ere, hobe da 
bakoitzaren inguruko askotariko informazioa aintzat 
hartuko duen ikuspegia izatea, haien ezagutzak esperientzia, 
jarduerak eta eragina barne hartuta. 

LEIDEN MANIFESTUA
PROPOSAMENAK
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RRI zeharkako gai bat bezala sartu zen Horizonte 2020 
programan, Europar Batasunaren programa izarra ikerketa 
eta berrikuntzarako 2014-2020. RRI-k ikerketarekin eta 
berrikuntzarekin erlazionatutako arazoak azaleratu nahi ditu 
bere ondorioetara aurreratzeko eta gizarteak eztabaidatu 
dezan zientziak eta teknologiak nola lagun dezaketen 
sortzen, etorkizuneko belaunaldientzat nahi dugun mundua 
eta gizartea.

RRI ikerketa eta berrikuntza eta gizartearen arteko 
erlazioaren alderdi ezberdinak multzokatzen dituen termino 
zabal bat bezala finkatu da: herritarren partaidetza, sarrera 
irekia, genero berdintasuna, hezkuntza zientifikoa, etika eta 
gobernantza. Ikus ditzagun nola definitzen diren dimentsio 
ezberdin hauek (6):

•Etika: ikerketaren integritatean eta ikerketan praktiken 
eta onartu ezin diren ikerketen prebentzioan oinarritzen 
da; era berean, zientzia eta gizartearen arteko erlazioan ere 
zentratzen da, baita garapen zientifiko eta teknologikoen 
zalantzan jartze etikoan.

• Genero berdintasuna: genero oreka duten taldeak 
sustatzea da, erabaki hartze organoetan genero 
berdintasuna bermatu, eta ikerketan eta berrikuntzan 
genero dimentsioa beti aintzat hartzea emaitzen kalitatea 
eta gizarte pertinentzia hobetzeko.

• Gobernantza akordioak ekoizpen zientifikoan:  funtsean, 
erantzukizuna aktore guztien artean partekatzea inplikatzen 
du eta erantzukizun partekatu hori sustatzeko gobernantza 
tresnak eskaini.

• Eskuragarritasuna irekia:  informazio zientifikoa 
eskuratzeko gaiak lantzen ditu eta informazio honen 
jabetza. Eskuragarritasuna irekia izateak eta hasieratik lan 
zientifikora, ikerketa zientifikoaren kalitatea hobetu dezake 
eta erraztu berrikuntza azkarra, kolaboratzaileen arteko 
lankidetza eraikitzaileak eta elkarrizketa produktiboa gizarte 
zibilarekin.

IKERKUNTZA ETA 
BERRIKUNTZA ARDURATSUAK  
(RRI, BERE INGELESEKO HITZETATIK)

• Herritarren partaidetza: kolaboraziokoak diren eta aktore 
bat baino gehiago duten ikerketa eta berrikuntza prozesuak 
sustatzen ditu: gizarteko aktore guztiek batera egiten dute 
lan prozesu guztian zehar, beraien emaitzak baloreekin, 
beharrekin eta gizartearen espektatibekin lerrokatzeko 
helburuarekin.

• Hezkuntza zientifikoa: oinarritzen da (1) egungo 
hezkuntza prozesuaren hobekuntza, herritarrek ikerketa 
eta berrikuntzaren inguruko eztabaidetan parte hartu ahal 
izateko beharrezkoak dituzten konpetentziez eta ezagutzaz 
hornitzeko; eta (2) ikertzaile kopurua handitzea (bokazio 
zientifikoak sustatzea).  

Segurtasun osoz, RRI-k lantzen dituen gaiak ez dira berriak 
izango testu hau irakurtzen duten pertsonentzat. Zalantzarik 
gabe, RRI-k generoari ematen dion tratua, adibidez, 
edo herritarren partaidetzari ez da nahikoa. Era berean, 
jasangarritasuna edo justizia soziala RRI-ren dimentsio 
esanguratsuak (7) bezala ez barneratzea galdetu da. Hala ere, 
europar ikerketa programa handienak gai hauek zeharkako 
moduan barneratzea aurrerapen bat da. 

______________________

(6)    RRI ttps://www.rri-tools.eu/es/about-rri  
(7)    Expert Group on Policy Indicators for Responsible Research and 
Innovation. Indicators for Promoting and Monitoring Responsible Research 
and Innovation; Report from the Expert Group on Policy Indicators; 
Publication Office of the European Union: Luxembourg, 2015.
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Aurrerapen interesgarrienetako bat eskuragarritasuna 
irekiaren gaian eman da. Gai hau askotan atera ohi izan da 
ikerketa deialdietan . Horren adibide izan daiteke Europar 
Batzordeak berriki atera duen argitalpena, Eskuragarritasuna 
Irekiaren inguruko hainbat jarraibide adierazten ditu bere 
ikerketa deialdietarako (9). Hauetan ezartzen du H2020 
proiektuetako onuradun bakoitzak ziurtatu behar du pareka 
ebaluatutako argitalpen zientifiko horiek guztiak eskuragarri 
egotea: artikuluak, liburuak, aurkezpenak kongresuetan, 
etab. Honek inplikatzen du argitalpen bakoitza on-line 
irakurri, deskargatu eta inprimitu daitekeela.

Europar Batzordeak “ibilbide berdea” (Green Open Access) 
deiturikoa bultzatzen du, doan eskuratu daitezkeen 
biltegietan dauden lanen “egileen” bertsioen argitalpena 
sustatzen du (10). Instituzio izaera biltegiak existitzen dira 
normalean unibertsitateek (11) kudeatuak eta gaikako 
biltegiak, hauek egileen aukerakoak izaten dira (12). 

Europar Batzordearen jarraibideek jasotzen duten beste 
modu bat “urrezko ibilbidea” (Gold Open Access) deiturikoa 
da, honek aldizkari mota ezberdinak barneratzen ditu:

- Enbargo epealdi baten ondoren (6-12 hilabete) beraien 
fitxategietara sarrera errazten dutenak edo datu base 
irekietan uzten dituztenak

- Irekian argitaratzeagatik ordaintzen diren aldizkariak. 
Horietako batzuk nahikoa ezbaian jarrita daude negozio 
berri bat osatzen dutelako, eta gainera, zalantzako 
kalitatezko lanak argitaratzen direlako. Aldizkari hauek 
“predatory journals” edo “aldizkari harrapakariak”  bezala 
ezagutzen dira.  

- Aldizkari irekiak, argitalpena ordaintzen ez dena ezta bere 
eskuragarritasuna ere.

- Aldizkariak non argitalpena irekia edukitzeagatik egileak 
ordaindu dezake (adibidez, Oxford University Press, 
Springer, Blackwell, etab. bezalako argitaletxeetan) 

RRI proposamenaren beste ekarpen interesgarri bat 
itzulpena da, tokian tokiko testuinguruetara, RRI ideiaren 
esan nahi berri bat posible eginez, Europar Batzordeak 
proposatutako sei dimentsioetatik haratago joanez. 
Adibide modura, kolonbiar unibertsitate-instituzio batek 
(Universidad del Rosario) burututako interpretazio bat 
aurkezten da europar proiektu baten esparruan RRIren 
inguruan . Instituzio honentzat RRI-k inplikatzen du 
unibertsitatean burututako ikerketaren inplikazio etikoen 
gaineko hausnarketa bat. Besteak beste, mota honetako 
irizpideak barneratzen ditu: 

- Giza duintasuna, giza eskubideak eta oinarrizko 
askatasunen aldeko errespetua ziurtatu.

- Autonomia, ongintza, ez gaizki egitea eta justiziako 
printzipioak behatu.

- Pertsonaren interesak eta ongizatea lehentasuna dutela 
ziurtatu, zientziaren eta gizartearen interesaren aurretik.

- Giza ahulezia, norberaren integritatea, kultura aniztasuna 
eta pluralitatea errespetatu.

- Diskriminazioa eta estigmatizazioa ekidin.
______________________

(8)    Eskuragarritasuna irekia duten biltegien gaineko hausnarketa baterako 
Jorge Caldera Serrranoren (2018) lana kontsultatu daiteke, Repositorios 
públicos frente a la mercantilización de la Ciencia: apostando por la ciencia 
abierta y la evaluación cualitativa publicado en Métodos de Información 9, 
17 eskuragarri https://tinyurl.com/y4w6hnh2
(9)    http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_
manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
(10)    Biltegien direktorioak dituzten orrialde ezberdinak kontsultatu 
daitezke (biltegi) Open Access, horien artean Opendoar http://v2.sherpa.
ac.uk/opendoar/  edo Zenodo https://www.zenodo.org/
(11)     Adibide modura ikus daiteke Valentziako Unibertsitate Politeknikoak 
kudeatutako biltegia https://riunet.upv.es/
(12)     Hauen artean ezagunenetako bat da Arxiv https://arxiv.org/ eta Arxiv 
gizarte zientzietarako https://osf.io/preprints/socarxiv/
(13)       Mota honetako aldizkari zerrenda bat aurki daiteke https://
predatoryjournals.com/journals/
(14)     Mota honetako aldizkari zerrenda bat aurki daiteke https://doaj.org/
(15)     Velasco, D. (2017). Questions to understand and try to compare RRI in 
a global perspective. Internal New HoRRIzon Project report: unpublished.
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Aurretik adierazitako hainbat ekimen espainiar Estatuan 
sartzen hasi dira. Atal honetan horietako hiru jasotzen 
dira: 1) zientzia irekiari erreferentzia egiten diotenak 2) 
ezagutzaren transferentziako seiurtekoak eta 3) ikerketa 
deialdi bat Valentziako Unibertsitate Politeknikoko 
garapenaren lankidetzan ikerketa bat gauzatzeko.

Oso berriki (2019 otsaila) Espainiar Unibertsitateetako 
Errektoreen Konferentziak (CRUE) Open Science-ekin(16) 

konpromisoa hartzea adostu zuen, CRUEren arabera 
ezaugarritzen da:

“Ez soilik argitalpenen eskuragarritasuna (Open Access), 
baita ikerketa datuak, metodologiak, prozesuak eta 
herritarren inplikazioa ere, ikerketa eta berrikuntza 
arduratsuko ingurune batean. Azken batean, funts 
publikoen finantzatua izan den ikerketaren emaitzak 
formatu digitalean eskuragarri egitea da ekoizten dituen 
komunitate zientifikoarentzat, baita finantzatzen gaituen 
gizarte orokorrarentzat ere, Zientziaren errepikagarritasuna 
eta emaitzen berrerabilera sustatuz.”

Dokumentuan hainbat norabide jarraitzea gomendatzen 
da, beste hainbat proposamen artean, ondorengoak 
barneratzen ditu:

• Bildu eta publiko egin unibertsitateen gastua informazio 
elektronikoko baliabideak eskuratzeagatik, baita emaitzak 
argitaratzeagatik. Horrez gain, egungo ordainketa bidezko 
sarrera sistematik berehalako sarrera irekiko sistemara 
pasatzeak, unibertsitateentzat izango lukeen gainkostua 
edo aurrezkia aztertu.

• Barneratu berehalako sarrera irekia edozein 
negoziazioetan argitalpen zientifikoen editoreekin, aldi 
berean prezio ekitatibo baten ordainketa sustatuz, inolaz 
ere ezin du egungo gastua baino altuago izan, komunikazio 
zientifikoko sistema jasangarria egitea posible eginez.

(16)    http://www.crue.org/Comunicacion/Noticias/Crue%20aprueba%20
compromiso%20Open%20Science.aspx

ESPAINIAR ESTATUAREN 

1. ZIENTZIA IREKIA
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Ikuspegi nazionalean positibotzat hartzen den beste 
ekimen bat CNEAI-k (Jarduera Ikertzailearen Ebaluazio 
Batzorde Nazionala) burututako deialdia izan zen, 2018 
urtean, transferentziako seiurtekoen ingurukoa, kanpo 0 (19) 

deiturikoa.

Ezagutza eta berrikuntzaren transferentzia jardueraren 
ebaluazio proiektu pilotu bat izan zen unibertsitate-
irakasleriarentzat eta ikertzaileentzat ikerketa erregular 
tartearekin osagarria (ohiko seiurtekoak). Eskatzeko 
beharrezkoa zen aurretik seiurteko baten ebaluazio 
positiboa lortu izatea, jarduera ikertzailearen ebaluazioko 
eremu zientifikoen batean. Aparteko neurri bezala eta 
izaera pilotuaren ondorioz, aurkeztutako epealdirako aldeko 
emaitza bat lortu ez zuten ikertzaileek tarte horren beraren 
ebaluazioa eskatu ahal izango zutela finkatu zen, beste 
behin bakarrik hurrengo deialdian eta penalizaziorik gabe.

Deialdi berriaren edukia modu zehatzean jasotzeko asmorik 
gabe, hainbat ekarpen adierazten dira, niri iritziz, jarduera 
ikertzailearen errekonozimendu ezberdin batera bideratzen 
duten meritu batzuk adierazten dituzte.

1. Transferentzia ikertzaileen formazioaren bidez. Atal 
honetan sartzen ziren ikertzaileen formazioa bultzatu zuten 
jarduerak eta proiektuak. Adibidez, proiektuen ardurarako 
kontratatutako pertsonak eta I+G+B kontratuak ebaluazio 
epealdian edo tesi industrialak (sektore pribatuan burutuak 
irabazi asmoarekin edo gabe eta enpresa/elkartearentzat 
onura argi batekin).

2. Ezagutza propioaren transferentzia beste instituzioekin 
egindako jardueren bidez. Atal honetan zerbitzuen, zerbitzu 
berezien edo eszedentzien komisioak balioztatzen ziren, 
indarrean zegoen estatuko, erkidegoko eta unibertsitateko 
araudiaren aplikazioaren arabera.

(17)    https://www.uio.no/english/about/news-and-events/news/2019/
unable-to-reach-agreement-with-elsevier.html
(18)    https://www.infotoday.eu/Articles/News/Featured-News/The-
University-of-California-terminates-deal-with-Elsevier-130254.aspx
(19)    https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-16138

• Aldaketa kulturala bat bultzatu I+G-ko sistemaren 
eragileetan sentsibilizazioa eta formazioaren bidez Open 
Science-n eta portaera etikoen sustapena ikerketan. 

• Open Science finkatzea sustatzeko moduak esploratu 
egungoetatik ezberdinak diren ebaluazio eredu 
eta errekonozimenduekin, ikertzaile, unitate eta 
proiektuentzat. Horretarako, talde espezializatu bat 
sortzea proposatzen da, Crue Espainiar Unibertsitateetako 
kideek eta ebaluazioko estatuko sistema osatzen duten 
eragileek osatua. Talde honek adierazle ulergarriagoak 
finkatzea sustatu eta garatuko du, ez kuantitatiboak eta 
argitalpenen oihartzuneko adierazleetan oinarrituta soilik, 
baita kualitatiboak ere, irizpide multzo bat barneratu 
daitezkeenak, guztiz bibliometrikoak diren horietatik 
haratago, eta bere erabileraren oihartzun posibleak aztertu.

• Unibertsitate barruan Open Science-ren helburuekin 
koherenteak diren sustapen eta errekonozimendu sistemak  
finkatu, ikertzaileen, unitateen eta proiektuen ebaluazioetan 
erabilitako egungo irizpideen aldaketa daramatenak.

• Crue Espainiar Unibertsitateak multzoaren barruan izaera 
intersektorialeko lantalde bat finkatu Open Science-ri buruz, 
estatuko edozein administrazio eta ekimenekin koordinatua, 
espainiar unibertsitateetan bere finkapenaren jarraipena 
aztertzeko eta gauzatzeko.

Gomendio hauek, zalantzarik gabe, bide itxaropentsu bat 
osatzen dute ekoizpen zientifikoaren hedapen eredu berri 
baten bidean, baita atentzioa emate bat beharrezkoa den 
aldaketarako irakasleriaren sustapen eta errekonozimendu 
sisteman. Oso gomendagarria litzateke Konpromiso hau 
epe motzeko neurri zehatzetan gauzatuko balitz, Estatuko 
unibertsitate guztiak bilduta. Mundu mailan unibertsitateen 
mugimendu bat dago, argitalpenen merkatua kontrolatzen 
duten multinazional handiekin akordioak berritzen 
ari ez direnak. Berriki norvegiar unibertsitateak (17) eta 
Kaliforniakoa (18) izan dira akordiorik lortu ez dutenak 
Elsevier-ekin eta euren harpidetza bertan behera utzi 
dute. Beraz, dirudienez, oso garrantzitsua da espainiar 
unibertsitateek zientzia irekiaren beharraz hausnartzea eta 
norabide horretan neurriak hartzea.

2. EZAGUTZA-TRANSFERENTZIAKO 
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3. Transferentzia balio ekonomikoaren sortzaile. 
Adibidez, ikerketa kontratu edo hitzarmenetan parte 
hartzea enpresekin, erakundeekin eta administrazio 
publikoekin, diru-funtsak Unibertsitateetan edo ohiko 
erregulazio sistemen bidez kontratatutako ikerketa 
zentroak (Unibertsitatearen kasuan 83 artikuluak jasotzen 
du).

4. Transferentzia balio sozialaren sortzaile. Zalantzarik 
gabe, hau da deialdiko atalik interesgarrienetako bat. 
Gizarte zibilaren eta bere interes talde ezberdinen 
mesederako diren jarduera horiek barneratzen ziren. 
Adibidez:  

a) Partaidetza hitzarmen edota kontratuetan irabazi 
asmorik gabeko erakundeekin edo administrazio 
publikoekin balore sozial berezia duten jardueretarako. 
Partaidetza mota adierazi behar zen eskatzailearen 
(ikertzaile nagusia, ikertzailea formazioan) kontratuan/
hitzarmenean, bere iraupena, gauzatutako 
transferentziaren kalitate arrastoak, proiektuaren emaitzak 
eta sortutako gizarte eragina.

b) Hedapen argitalpenak (liburuak, liburu edo artikulu 
kapituluak), ikerketaren hedapen jarduerak ikus-
entzunezko komunikabideetan, difusio profesionala. 
Atal honetan barneratzen zen ere difusio profesionala: 
txostenak elaboratzea gizarte eragileentzat, protokoloak, 
gida klinikoak, praktikako kodeak, sormen edo kultura 
produktuak, partaidetza legeen eta araudien elaborazioan.

Berriz ere, bide ezberdin bat da (eta etorkizun 
handikoa) beste mota bateko ikerketa jarduera baten 
errekonozimendurako, artikuluen argitalpena beharrezkoa 
ez dela adierazten dutenak. Eskaera asko eta asko 
jaso ziren, ondorioz, deialdiaren ebazpena hilabete 
batzuk atzeratu zen. Egia da onarpen hau eskatzeko 
aukera eskaintzen zen lehenengo aldia zela eta ekarpen 
bakoitzaren kalitatearen nabaritasunak nola aurkeztu 
behar ziren ez zeuden argi, beraz, eskatzaileen hautaketa 
bat egitea ez litzateke posible izango. Hala ere, niri iritziz, 
eskaera kopuru handi horrek unibertsitateko irakasleek 
garatzen duten jarduera zabala adierazten du. Irabazi 

asmorik gabeko erakundeekin burututako kontratuak 
baloratzen uztea ere etorkizun handiko adierazle bat da. 
Deialdia argitu beharra dago, baina etorkizun handiko keinu 
bat izaten jarraitzen du, Espainian ikerketaren ebaluazio 
erregimenak norabide honetan mugitu behar du.

Nabarmendu nahi den azken ekimena garapenaren 
lankidetzara zuzendutako ikerketa deialdi bat da: ADSIDEO 
programa Valentziako Unibertsitate Politeknikoa (20). 
2010 urtetik dagoen programa bat da eta hasieratik bere 
helburua izan da ikerketa bultzatzea giza garapenaren 
eta garapen jasangarriaren bidean, eta berriki, Garapen 
Jasangarriko Helburuak. Zenbateko txikiak finantzatzen 
dituen deialdi bat da, bere kopuru osoa mugatua delako 
(50.000€ 2018 urtean).

______________________

(20)      Programaren informazio gehiago izatea ikusi http://www.upv.es/
entidades/CCD/infoweb/ccd/info/793201normalc.html eta Valentziako 
Unibertsitate Politeknikoko Garapenaren Lankidetzako Zentroko testua, 
eskuragarri https://riunet.upv.es/handle/10251/57461

3. IKERKETA DEIALDIA GIZA 
GARAPENA ETA GARAPEN 
JASANGARRIAREKIN 
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Interesgarria da, proposamenaren ikertzaile nagusia izateko 
sarrera irizpideak zabaltzen joan direla urteetan zehar, 
Ramon y Cajal, Juan de la Cierva, Torres Quevedo doktoreak 
eta beste zenbait programa baliokide, proiektuen arduradun 
nagusiak izan daitezke. Ikerketa deialdi gehienetan hau ez 
da baimentzen.

Beste alderdi interesgarri bat bere baremazio irizpideak dira, 
ikerketa deialdietan ebaluatzen diren alderdiak (aurrekariak, 
metodologia edo taldearen historiala izan daitezkeen 
bezala), giza garapen jasangarrira orientatutako ikerketako 
irizpide espezifikoagoekin elkartzen ditu, adibidez:

• Emaitzen atalean, Eragin ukigarriei erreferentzia egiten 
dietenak, giza garapena eta pobreziaren aurkako borroka 
terminoetan. Adibidez, ekitatea, aniztasuna, partaidetza, 
ahalduntzea, etab. terminoetan.

• Proiektuaren kontribuzioa Garapen Jasangarriaren 
Helburuetara.

• Baliabide baxuak dituzten Unibertsitateen partaidetza 
edota laguntza sistemaren beste aktore batzuk (GGKE, NE, 
etab.)

1 taulan ikerketa proiektuen baremazio irizpide guztiak 
adierazten dira.

Azken atal hau bi ekarpen mota aurkeztera bideratuta 
dago, lan honen egileak parte hartzen duen ekarpenak. 
Biak lan kolektibo batean lerrokatuta daude, Instituto 
Ingenio-ko(21). ikertzaileek garatu dira. Institutu hau mistoa 
da CSIC eta Valentziako Unibertsitate Politeknikoaren 
artean, berrikuntza eta ikerketa dinamikak eta praktikak 
esploratzera bideratua. 

Ingenio Institutuan talde bat sortu da Gizarte Berrikuntza 
Kolektiboan (aurrerantzean ISC) sakondu nahi duena, 
ulertua “behetik irtenbide berriak sortzen dituzten aktibista 
sareek eta erakundeek aurrera eramaten dutena bezala, giza 
garapen eta jasangarri baten alde egiteko; irtenbide hauek 
gizarte kolektibo partaideen interes eta baloreei erantzuten 
diete, giza garapenaren balore zentralekin lerrokatzen 
direnak” (Pellicer-Sifres et al., 2017) (22).

Talde honen jardueren barruan, lan honen helburuetarako 
bereziki interesa izan dezaketen bi nabarmendu nahi dira:

- Komunikazio jarduerak audientzia ez zientifikoei 
zuzenduak.

- Ikerketa-ekintza proposamenak.

______________________

(21)        http://www.ingenio.upv.es/es
(22)        Pellicer-Sifres, V., Belda-Miquel, S., López-Fogués, A., & Boni 
Aristizabal, A. (2017). Grassroots social innovation for human development: 
An analysis of alternative food networks in the city of Valencia (Spain). 
Journal of Human Development and Capabilities, 18(2), 258-274.

KOMUNIKAZIOA ETA 
IKERKETA-EKINTZA
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Taula #1: Adsideo programaren baremazio irizpideak, Valentziako Unibertsitate Politeknikoko Garapeneko 
Lankidetzaren Zentroa.
Iturria: CCD- UPV eskuragarri http://www.upv.es/entidades/CCD/infoweb/ccd/info/U0781842.pdf
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Orientazio politikoa duten txostenak (25) edo policy briefs 
saiatzen dira adierazten modu argi, zehatz eta eskuragarri 
batean inplikazio nagusienak politika publikoarentzat, 
gauzatutako ikerketa proiektuen emaitzetatik. Aurkikuntza 
nagusiak adierazten dituzte, ikerketen emaitzak eta hainbat 
proposamen edo gomendio politiko. Bereziki zuzenduta 
daude administrazio publikoentzat eta erabaki politikoak 
hartzen dituzten pertsonentzat. Policy brief adibide argi bat 
2 irudian ikus daiteke.

Irudia 2: Policy Brief 4. Iturria ISC (2018) eskuragarri: http://innovacion-soci.
webs.upv.es/images/pdfs/Publicaciones1/PolicyBrief_EpD-no-formal.pdf

      
Ikerketa proiektuez gain, ISC-k ezagutzako sormeneko 
beste prozesu kolektibo batzuk sortzen ditu gizarte aktore 
ezberdinekin batera. Berehalako praktikotasuna duten 
elkarrekin sortutako prozesuak dira, ekintza eraldatzailerako 
ezagutzaren ekoizpeneko prozesuak hasi eta laguntzen 
dutenak. Prozesu hauetan taldea bereziki berritzaileak eta 
erabilgarriak diren metodologiak erabiltzen saiatzen da, 
hausnarketarako eta ekintzarako.

Sare sozialetan presentzia handia izateaz gain (23), ISC 
material erabilgarria, egokia eta aproposa sortzen 
saiatzen da gizarte erakunde eta gizarte zibilaren eremuan 
hedatzeko, baita instituzio publikoen, akademia munduaren 
eta oro har interesa duen publikoaren eremuan. Ezagutzaren 
irekiera, demokratizazio eta jendarteratze ikuspegi 
batetik abiatzen da, bere ekoizpenean parte hartu duten 
pertsonentzat eskuragarri, hedatua eta partekatua izan 
behar duena, baita interesa izan dezaketen beste pertsonen 
artean ere.

Artikulu, liburu eta liburuko kapitulu formatuan argitalpen 
zientifikoak egiteaz gain, ISC-k bi motatako dokumentu 
osagarriak ekoizten ditu, helburu ezberdinekin eta publiko 
ezberdinei zuzenduak: ikerketa laburpenak eta orientazio 
politikoak dituzten txostenak.

Ikerketa laburpenek(24) gauzatutako ikerketa proiektuen 
emaitzak modu argi, zehatz eta eskuragarri batean 
aurkezten saiatzen dira. Ikerketen pertinentzia eta 
zentzua adierazten dute, aurkikuntza nagusienak eta 
ekintzarako inplikazioak. Laburpen bakoitzak gizarte 
berrikuntza kolektiboarekin erlazionatutako gai, 
eztabaida, metodologia edo alderdi bat lantzen du. Gizarte 
erakundeetako, administrazio publikoetako eta interesa 
duen edonorentzat zuzenduta daude. Ikerketa laburpen 
adibide bat hurrengo irudian ikus daiteke.

1. KOMUNIKAZIO JARDUERAK 
AUDIENTZIA EZ ZIENTIFIKOEI 

Irudia 2: Laburpena ikerketa 1. Iturria ISC (2016) eskuragarri: http://innova-
cion-soci.webs.upv.es/images/pdfs/Resumenes1/Informe-investigacion-1.-
Innovacion-Social-Colectiva-para-el-Desarrollo-Humano.pdf

2. IKERKETA-EKINTZA PROPOSAMENAK
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Metodologia ezberdinen artean bi nabarmendu nahi dira:

- Bideo parte-hartzailea 
- Ikaskuntza ekintzarekin

Bideo parte-hartzaileak (BP) talde baten edo komunitate 
baten partaidetza lortzea bilatzen du bere film propioaren 
diseinuan eta sorreran, eta bertan gaiak moldatu ditzakete 
lehentasunen inguruan duten beraien ikuspegiaren arabera 
eta nola izango diren antzeztuak kontrolatu. Taldeari utzi 
egiten dio bertan sortutako arazoak konpontzen edota 
dituzten beharrak eta ideiak komunikatu erabakiak hartzen 
dituzten pertsonei edo beste talde eta komunitateei. Hau 
da, BP-k herritarrei aukera eskaintzen die beraien historiak 
kontatzeko eta garapen jasangarriago bat bilatzen duten 
esperientziak, baloreak eta portaerak partekatzeko.

BP ikerketa-ekintza parte-hartzailearen eremuaren barruan 
kokatu daiteke eta bere helburua errealitatea eraldatzea 
da, partaidetza demokratikoaren bidez. Partaideen 
ahalduntzea sendotu dezake sustatzen delako ikus-
entzunezko antzezlana beraren kontrola sortzeko eta 
kudeatzeko gaitasuna. Era berean, gizarte boterea garatzen 
du, ekintzak negoziatzeko elkarrizketa estimulatzen 
duelako agentzia eginez kolaborazio-ekoizpenaren bitartez 
eta agenda sozialetan eragiten.

ISC-ren web gunean bideo parte-hartzaileen prozesu 
ezberdinen argitalpenak (26)  eta adibideak (27) aurki daitezke, 
ISC-ko kideek eskainiak.

Beste alde batetik, ISC taldeak proposamen pedagogiko 
bat garatzen du ikaskuntza ekintzan (IA) deitua. 
Ikaskuntza prozesu bat dezala definitu daiteke, partaideak 
arazo konplexuei aurre egin eta aukera berriak esploratuz 
ikasten doazen egoeretara aplikatu daitekeena, aurre 
ezarritako sistemen errutinak aplikatu ordez (Pedler eta 
Burgoyne, 2008 (28)). 

Mota honetako ikaskuntzak dimentsio etiko bat du ere 
(De Carli eta Kinnear, 2015(29)), partaideen esperientziak 
jarduera mota zabal baten parte dira eta modu positiboan 
egin dezakete ekarpena IA laguntzen dituzten tokiko 

erakundeen ekimenetara. Ekarpen hori izan daiteke 
produktuak sortzea (ikerketa txostenak), prozesuak 
hastea (adibidez, elkarrizketa eta mobilizaziokoak), 
erakunde parte-hartzaileen beharrentzat eta helburuentzat 
garrantzitsuak direnak. 

Proposamen pedagogiko honetatik abiatuz, ISC-k interesa 
du bereziki: sortutako ezagutzaren koprodukzioa tokiko 
taldeekin lankidetzan, ekintzaren bitartez eta ekintzaren 
zerbitzura; eta parte-hartzaileen auto-hausnarketa 
errealitate konplexu eta gatazkatsu batean sartzeagatik 
sortua, garapen prozesuak ematen diren errealitate batean. 

IA-ko hiru prozesu garatu dira Valentzia hiriko bi auzotan 
(Benicalap eta Na Rovella) EHUko Garapenerako 
Lankidetzan Masterreko ikasleriarekin. Lehenengo bi IA-en 
emaitzak ikus daitezke 2 argitalpenetan, eskuragarri: http://
innovacion-soci.webs.upv.es/index.php/aprendizaje-en-
accion. 

______________________

(23)            ISC-ren lana Twitteren jarraitu daiteke: @ISColectiva Facebook: 
https://www.facebook.com/ISColectiva YouTube-eko kanalean: 
https://www.youtube.com/channel/UCQwQewWe5_VYIk9JlM0H6Lg/
videos eta
Flickair-eko argazki albumean: 
https://www.flickr.com/photos/153111905@N04/albums
(24)            Laburpen ezberdinak ikus daitezke http://innovacion-soci.webs.
upv.es/index.php/resumenes-de-investigacion
(25)            Orientazio politikoa duten txostenak ikus daitezke http://
innovacion-soci.webs.upv.es/index.php/policy-brief
(26)            BP-ko esperientzia ezberdinen laburpen argitalpen bezala 
gomendatzen dugu, “Relatos para la transición. Experiencias de 
investigación mediante video participativo con enfoque global” 
eskuragarri: https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/114885/
Cuaderno%20Docentes%20Digital%20-%202018%20-%20Digital.
pdf?sequence=3&isAllowed=y
(27)            https://www.youtube.com/channel/UCQwQewWe5_
VYIk9JlM0H6Lg/videos
(28)            Pedler, M. y J. G. Burgoyne (2008. Action learning. The SAGE 
handbook of action research, 319-332.
(29)            De Carli, B. eta M. Kinnear (2015) Learning amidst urban 
practices: reflections on Architecture Sans Frontières, Charrette 2(1) 
Autumn, 46-56 or. 46-56. 



EKIMUIN DOSIERRAK: UNIBERTSITATE ERALDATZAILEA

desberdinkerietan indarra jartzen duten beste ikuspegi 
batzuk) ere, lankidetza handiago baterako sarrera izan 
daiteke akademia eta gizarte erakundeen artean, gai hauek 
lantzen dituztenen artean.

Azkenik, RRIn jasotako herritarren partaidetza dimentsioa 
dei argi bat da, kolaboraziokoak eta hainbat aktore dituzten 
ikerketa eta berrikuntza prozesuak sustatzeko. Berriz ere, 
gizarte erakundeek paper garrantzitsua izan dezakete zer 
ikertu eta nola ikertu behar den horren inguruan.

Ikerketa nola planteatu adierazten duten printzipio orokor 
hauek dokumentu honetan bezala idatzi diren ekimen 
konkretuetan irudikatuak izan daitezke. Horien artean 
nabarmendu ditzakegu:

- Giza garapenaren eta garapen jasangarriaren sustapena 
edo Garapen Jasangarriaren Helburuak edo antzeko 
izaerako helburuak dituzten ikerketa deialdiak. Valentziako 
Unibertsitate Politeknikoaren Adsideo programaren 
deialdian ikusi dugun bezala, mota honetako deialdietan 
gizarte zibilaren partaidetza modu berezian baloratzen da.

- Audientzia ez akademikoei zuzendutako komunikazio 
jarduerak. Mota honetako komunikazioen hartzaileak 
izateaz haratago, gizarte erakundeek ikerketen emaitzan 
hedatzen dituzten komunikazio jardueren definizioan eta 
praktikan jartzen modu aktiboan parte hartu dezakete, 
modu egokiago batean eta gizartearen arazoekin, 
beharrekin eta aspirazioekin konektatuago. Dokumentu 
honetan zientzia irekiaren eremutik datozen hainbat 
proposamen aurkeztu da, hemen proposatzen denetik 
urrun egon arren, sarbide interesgarri bat osatu dezakete. 
Era berean, Gizarte Berrikuntza Kolektiboko lanetik abiatuz, 
hainbat komunikazio produktu azaldu dira, praktika hauen 
adibide erakargarriak izan daitezke.

- Azkenik, ikerketa-ekintza parte-hartzaileak eskaintzen 
dituen aukera sorta zabala existitzen da, bertan gizarte 
erakunde askoak akademia munduak baino eskarmentu 
gehiago dute. Hemen aurkeztu dira bideo parte-
hartzailearen esperientzia eta ikaskuntza ekintzan. Beste 
metodologia asko daude esperientzien sistematizazioa 

Dokumentu honetan islatutako ekimen ezberdinek aukera 
espazioak ikusteko aukera ematen dute, ezagutzaren 
sorrerarako kolaborazioko praktikak sustatu ahal izateko 
akademia eta gizarte erakundeen artean. Lehenengo biak 
izaera orokorrago bat dute, hirugarrenak eta laugarrenak, 
aldiz, instrumentalagoak diren proposamenak islatzen 
dituzte.

Lehenengo, ekoizpen zientifikoaren ebaluazio sistema 
jasotzen ari den kritikek ikustera ematen dute beste 
norabide bat hartu behar duela, aldizkarietan egiten diren 
argitalpenak ikerketaren beste ekoizpen mota batekin 
uztartu behar direla. Ezagutzaren sorreraren jarduerek 
eragin sozial bat izateak irizpide kualitatibo bat izan 
behar du, unibertsitate sisteman txertatu beharko dena. 
2018 urteko transferentziako seiurtekoen deialdian mota 
honetako irizpide bat barneratu da. Ekimen honetan soilik ez 
gelditzea espero da, haratago joatea baizik.

Beraz, gizarte balioa duen ezagutzaren sorreran gizarte 
erakundeak funtsezko aktoreetan bihurtzen dira eta lehen 
ordenako aliatuetan bihur daitezke kolaborazioko ikerketa 
bat gauzatzeko.

Bigarren lekuan, Europar Batzordetik bultzatutako Ikerketa 
eta Berrikuntza Arduratsuaren proposamenak, ikerketaren 
eta berrikuntzaren erdigunean kokatzen du etika, genero 
eta herritarren partaidetzako gaien garrantzia. Hiru atal 
hauetan gizarte erakundeak aktore garrantzitsuak ere izan 
daitezke.

3 atalean aurkeztutako kolonbiar unibertsitatearen 
interpretazioak islatzen duen bezala, ikerketan eta 
berrikuntzan etikak giza duintasunarekiko, giza 
eskubideekiko eta oinarrizko askatasunekiko errespetua 
barneratu ditzake edo pertsonaren interesak eta ongizatea 
lehentasuna izatea ziurtatu, zientziaren eta gizartearen 
interes esklusiboaren aurrean. Ikerketan etikaren 
interpretazio honetan, gizarte zibilaren partaidetza 
oso esanguratsua izan daiteke ikertu beharreko gaiak 
aukeratzeko garaian eta nola ikertu daitezkeen.

Ikerketan genero ikuspegia barneratzea (eta aukera 

AUKERAKO ESPAZIOAK 
GIZARTE ERAKUNDEENTZAT 
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bezala, edo ikerketa kooperatiboa, gizarte kartografia, 
etab. aktore akademiko eta ez akademikoen artean 
kolaborazioko moduan burutu daitezkeenak (30). 

Testu honen indarra izan da akademia ekimenak irakastea, 
sozial mailan esanguratsuagoa den jarduera ikertzaile bat 
sustatzera bideratuak. Proposamenak idatzi dira global 
mailan, politikan eta unibertsitatean erabakiak hartzen 
dituztenei aldaketa esanguratsu bat gomendatuz jarduera 
zientifikoaren ebaluazioan. Kualitatibo motako ebaluazioak 
beharrezkoak direla dirudi, beste eragin bat eta beste 
produktu mota bat jasotzen dituztenak, “oihartzuneko” 
aldizkarietan artikuluen erabilera gehiegizkoak izaten ari 
den joera eta mugen aurrean, ekoizpen zientifikoaren 
kalitatean eta karrera akademikoan.

Era berean, Europar Batzordearen proposamena azaldu 
da, mugatua izan arren ikerketa eta berrikuntza arduratsu 
baten garrantzia planteatzen du, inoiz sistema zientifiko 
eta unibertsitatearen erdigunean egon ez diren etika, 
genero berdintasuna edo herritarren partaidetza bezalako 
ikerketaren dimentsioak jasotzen dituena.

Horrez gain, zientzia eskuragarria izateko gai horretan ere 
sakondu da, RRIren dimentsioetako bat sistema zientifiko 
global eta nazionalean protagonismo berria izaten ari 
dena, testu honetan aurkeztutako CRUEren dokumentuak 
adierazten duen bezala.

Unibertsitateentzat inspiratzeko adibide izan daitezkeen 
ekimen zehatzak ere aurkeztu dira. Adibidez, 2018 urteko 
transferentziako seiurtekoen deialdi esperimentala, gizarte 
balorea duten jarduerak burutzea ikerketaren meritu bezala 
hartzea.

Ildo horretan, ADSIDEO ikerketa proiektuen deialdia 
aurkeztu da, Giza Garapenaren eta Garapen Jasangarriaren 

Helburuak sustatzen dituzten ikerketak finantzatzen ditu.

Azkenik, komunikazio eta ikerketa praktika zehatzak 
azaldu ditugu, gizarte kolektiboen eta oro har herritarren 
partaidetza ikerketa prozesuaren zati ezinbestekoa da, 
kendu ezin daitekeen zatia.

Horrek guztiak bide interesgarriak adierazten ditu akademia 
eta gizarte zibilaren arteko lankidetza baterako, sozial 
mailan esanguratsuagoak diren ikerketak bideratzeko, 
unibertsitate sistemak eta sistemak zientifikoak neurri 
handiago batean onartu behar dituenak. Lan honen 
egilearen nahia da hasi diren bideak sendotzen eta 
zabaltzen joatea. 

______________________

(30)            Mota honetako praktiken mugen eta aukeren adibide 
interesgarri bat Sinergias aldizkariaren bi ataletan ikusi ahal da, 
eskuragarri:  http://www.sinergiased.org/index.php/revista/itemlist/
category/33-revista-3-fevereiro-2016 eta http://www.sinergiased.org/index.
php/revista/itemlist/category/64-revista-5 
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