
 

 

Eusko Legebiltzarraren Hezkuntza Batzordea 

LAB sindikatuaren agerraldia 

2021eko maiatzak 17 

 

 

Egun on legebiltzarkide jaun-andreok.  

Lehenik eta behin mila esker Euskal Autonomia Erkidegoko EUNEIZ 

unibertsitate pribatu gisa onartzeko Lege-proiektuaren inguruko agerraldi 

honetara LAB sindikatua gonbidatzeagatik. 

EUNEIZ unibertsitate pribatuaren inguruko zertzeladak  

EUNEIZ Unibertsitatea 2017tik Euskal Autonomia Erkidegoan bueltaka dabilen 

unibertsitate pribatua  sortzeko egitasmoa da, kosta hala kosta ezarri nahi 

dena. 

Hasiera bateko egitasmoak ez zituen betetzen, inondik inora, Estatuko zein 

EAEko legeek ezarritako gutxieneko baldintzak. Garai hartakoak dira 

Unibertsitate Ministerioaren Idazkaritza Orokorraren zein UNIBASQen aldetik 

egitasmoaren aurkako txostenak.  

Horren ondorioz, EUNEIZ Unibertsitatearen egitasmoa sustatzen duen enpresa 

pribatuak (EUSTEIZ 2018, S.A.) orduko egitasmoa eta bere eskaria bertan 

behera uztea erabaki zuen. 

Horren ostean EUSTEIZ 2018 S.A.k hainbat aldaketa egin du, legeek eta 

unibertsitate pribatuen onarpena arautzen duen errege-dekretuak ezarritako 

gutxieneko baldintzak betetzeko.  

Azken honetan oinarrituta, jarraitu beharreko prozedura formalak beteta eta 

zenbait aldaketa sartuta heldu da Legebiltzarrera Jaurlaritzaren Hezkuntza 

Sailaren Lege-proiektua EUNEIZ Euskal Unibertsitate Sistemako aurrez-

aurreko unibertsitate pribatu gisa onartua izan dadin.  

Egungo tituluen eskaintza bera bikoiztu edo hirukoiztu 



 

 
Tituluen eskaintza honakoa izango da: 240 ETCSeko 5 Gradu (Fisioterapia, 

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientziak, Eduki Digital interaktiboa, Bideo-

joko eta Joko Aplikatuetarako Edukien Sormen Artistikoa eta Musika-

ekoizpena); Gradu bikoitz bat (Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzien eta 

Fisioterapia) -382 ECTS (ia 6,5 urte)- eta 3 Master (Jarduera Fisikora eta Kirol-

Lehiaketetara berregokitzeko unibertsitate-masterra, Kirol Teknifikazioko 

unibertsitate-masterra eta Eduki digitalen ekoizpen ekintzailetzako masterra).  

 

Eskaintza honek, egun Euskal Unibertsitate Sisteman dagoena, hein handi 

batean, bikoiztuko edo hirukoiztuko du, bere zenbait gradu eta master 

honez gero UPV/EHUn, Musikenen zein Deustuko Unibertsitatean edota 

Estatu Batuetako irakaskuntza sistemaren titulazioak eskaintzen dituen 

Digipen ikastegian eskaintzen baitira. Gainera, gaur egun eskaintzen ez diren 

ikasketak martxan jarri ahal izango lirateke UPV/EHUtik bertatik, EUNEIZ-en 

egitasmoari bide eman nahi dion Administrazioak baliabide nahikorik jarri 

ezkero. Ez dio, beraz, behar akademiko edo ikerkuntzakoari erantzuten, elite 

pribilegiatu bati eskaintza egiteari baizik. 

 

Baina, horretaz gain, Jaurlaritzaren Lege-proiektu hau urrats kualitatibo bat 

ematera dator: EAEko Unibertsitate Sistemaren baitan irabazi-asmoa duen 

beste unibertsitate bat onartuko du, Euskal Herrian goi-mailako 

prestakuntzan inolako eskarmenturik ez duen subjektu baten bidez onartu ere.  

 

Kontuan hartu behar da EUNEIZ unibertsitatea sustatzen duen EUSTEIZ 

2018 S.A. ULENI 30 Elkarte Mugatuak sortu zuela. ULENI 30ek EUSTEIZ 2018 

S.A.ren partizipazioen %90a du. Gainontzeko %10a Saski Baskonia Kirol 

Elkarte Anonimoak du. Beraz, ULENI 30ek du enpresaren kapital gehien-

gehiena. Enpresa hori (EUSTEIZ 2018 S.A.) Euskal Unibertsitate Sistemaren 

Legeak aurreikusten duen gutxieneko kapitalarekin sortu da, hots, 3.000.000 

eurorekin.  

 

Esku artean izan dugun dokumentazioan diotenez, EUNEIZen “negozio-planak 

ez du finantzaketa-arazorik planteatzen”. Besteak beste, gradu eta 



 

 
masterreko ikasturte bakoitzeko 8.000 euroko matrikula-prezioa 

aurreikusten baitu, eta etekin ekonomikoak hirugarren ikasturtetik aurrera, 

ia 700.000 €ko etekina lortuz eskaintza akademiko guztia indarrean egongo 

den ikasturterako. Baina ez da inon agertzen nola bermatuko den EUNEIZ-

en ez dela diskriminaziorik onartuko “jatorri-soziala dela-eta” 

unibertsitatean sartzeko eta bertan jarraitzeko, ezta ikasketarako beka eta 

laguntzak emateko ere  ze araudi edukiko duen, izango badu, eta nork edo 

nola finantzatua izango den.  

 

Aitzitik, EUNEIZ unibertsitate elitista baten egitasmoa dena zalantza 

izpirik ez dago, non, martxan jartzekotan, hemengo balizko ikasle askok ezin 

izango lukete ikasi baliabide ekonomiko nahikorik ez izateagatik, eta, 

ziurrenez, kanpotik etorritako familia dirudunen ikasleek beren ikasketak 

gauzatuko lituzketen, horrela ezberdintasun sozialak are gehiago 

areagotuz.   

 

Euskarari dagokionez, ez dakigu zein izango den eskaintza, ezta 

aipatutako graduak eta masterrak euskaraz ikasteko aukerarik ere 

egongo ote den. Aurreikusitako langile kopuru urria kontuan hartuta 

euskaraz ikasteko edo euskarazko eskaintzarik egongo ote den zalantza 

handia dugu. Ez dakigun bezala nola bermatuko zaien ustezko ikasleei zein 

herritarrei zerbitzua euskaraz jasotzeko eskubidea. 

 

Interesgarria oso den honako informazio hau ere eskaintzen dute EUNIZEeko 

sustatzaileek: 29 miloi euroko ekarpena egingo diola urteko Arabako Barne 

Produktu Gordinari. Bide beretik, 400 lanpostu berri baino gehiago sortuko 

dituela diote. Dakiguna da AZPren langile kopurua txikia izango dela oso: 5 

langile baino ez lehen ikasturtean (205 ikasle eta dokumentazioan adierazten 

ez den irakasle eta ikertzaile kopurua) eta 12 eskaintza akademiko guztira 

(gradu, master eta doktoregoa) martxan egongo den ikasturtean (hasi eta 7 

urtera). Azpimarratu beharra dago esku artean izan dugun dokumentazioaren 

arabera, unibertsitate pribatu berriaren bideragarritasun ekonomikoa eta 

negozio-plana auditoria eta lege- eta fiskalitate-aholkularitza ematen duen 



 

 
KPMG enpresak egin duela, hots, Estatuko Lehiaren Merkatuaren Komisioak 

lizitazio publikoak manipulatzeagatik 50.000 euroko isuna jarri berri dion 

KPMG aholkularitza enpresak egin duela. Beraz, fidagarritasunik  ez duen 

enpresa batek egindako azterketa batetatik eratorritako datuak dira lehen 

aipatutakoak. 

Ikerkuntzari dagokionez, dena ei dago eskatzen den gutxienekoen baitan, 

proposamena aurkeztuta (laborategiak, planak…), baina oinarrizkoa den 

unibertsitate bibliotekarik ez du aurreikusten lehen bi urteetan, araudiak 

eskatzen duen bitarteko propioaren ordez beste biblioteka batekin 

hitzartuz zerbitzu hori. Eta dokumentazioan agertzen denez, hirugarren  

urtetik aurrera EUNEIZek bere jarduna egiteko aurreikusitako eraikinaren 

egoera ez dago batere zehaztuta egun. Horretaz gain, ikerketa 

jardueretarako diru-sarrera guztien %6,1 aurreikusten da lehen ikasturtean 

eta ondorengo lauetan %4 baino ez. Berriro ere gutxieneko baldintzek ez 

dutelako gehieneko ezta gutxieneko diru-kopururik zehazten ikerkuntzari 

dagokionean. Baina gogoratu beharra dago Unibertsitate-Ministerioak 

unibertsitate pribatuak sortu, aitortu eta baimentzeko bere dekreto-

egitasmoak unibertsitate pribatuek haien urteko aurrekontuaren %5 ikerketa 

programa propioei bideratzea aurreikusten duela.  

Beste alde batetik ez da bermatzen araudiak zehazten duen lanaldi-osoko 

dedikazio-erregimenean (%60) lan egingo duten irakasleen kopurua. 

Hezkuntza sailak Lege-proiektuaren 7.5 artikuluak Euskal Unibertsitate 

Sistemaren 3/2004ko Legeak jasotzen dituen kontrol eta araudia lausotu 

egiten ditu unibertsitate pribatuaren mesedetan. Euskal Unibertsitate 

Sistemaren 110. artikuluak hiru hilabeteko epea gehienez aurreikusten du 

hautsitako konpromisoak edota bete beharreko baldintzen apurketak 

erregularizatzeko. Aldiz, Hezkuntza Sailaren Lege-proiektuaren arabera, 

Jaurlaritzaren sailak “unibertsitateari eskatuko dio egoera erregularizatu dezala 

horretarako emango zaion epean. Epe hori ikusitako akatsaren neurriaren 

araberakoa izango da, eta unibertsitatea eskatu zaiona bete gabe amaitzen 

bada, Eusko Jaurlaritzak, unibertsitateari eta Euskadiko Unibertsitate 

Kontseiluari entzun ondoren, egoeraren berri emango dio Eusko 



 

 
Legebiltzarrari, unibertsitateari emandako onarpena ezeztatzea ala ez 

erabakitzeko”.  

Eragile ezberdinen eta LABen iritzia EUNEIZ unibertsitatearen egitasmo 
berriarekiko  

Beraz, nahiz eta prozedura formala bete den eta derrigorrezko txostenak eta 

eragile ezberdin zenbaitenak eskatu diren, adierazgarria da oso Euskal 

Unibertsitate Sistemaren barruko bi unibertsitatek, UPV/EHUk eta 

Mondragon Unibertsitateak, Lege-proiektu honen kontrako iritzia azaldu 

izana.  

Adierazgarria den bezala aldeko iritzia azaldu dutenen artean, 

Jaurlaritzarekin batera, Confebask enpresaburu handien elkargoa eta beste 

unibertsitate pribatu bat izatea. 

LABen ustez, Lege-proiektu hau zenbait gauzaren adierazle da: 

 Prozesu osoan zehar sumatu dugun Unibertsitate publikoaren zein 

Euskal Unibertsitate Sistemaren beraren defentsa argiaren 

gabeziarena. Ekimen pribatu honek, lehia ezarriko du jada eskaintzen 

diren zenbait ikasketa ezarrita duten unibertsitateekin, batez ere 

UPV/EHU kaltetuz eta goi hezkuntza sistemaren merkantilizazioan eta 

pribatizazioan urrats kualitatibo bat emanez euskal gizartearen 

behar eta kohesioaren kaltetan.   

 

 Euskarazko irakaskuntza, ikerketa eta arreta inolaz ere bermatuta 

egon ez izanarena. EUNEIZen izaera eta lehentasunak ikusita, ekimen 

honek aurrera egitekotan, euskara galtzaileetako bat izango 

delakoan gaude. Globalizazioaren eskutik, homogeneitatea etorriko da, 

hizkuntz eskakizunik gabeko kontratazioekin.  

 

 Lan-talde urriarekin eta lan baldintza eskasekin jardungo duen 

“unibertsitate pribatua” izango da EUNEIZ. Bide batez, lan-

harremanen esparru propioa alboratuta geratuko da, Unibertsitate 

pribatu, unibertsitate ikastegi pribatu  eta graduondokoen formakuntza 



 

 
ikastegien VIII. Hitzarmen nazionalaren bitartez Estatuko araudia ezarriz, 

zeinak hemen ditugun baldintzak baino dexente kaskarragoak diren. 

 

 Estatuko oinarrizko Legeek eta Errege-Dekretuek (Konstituziotik hasi 

eta LOMLOU eta 450/2015eko Errege Dekretutik igaroz) Goi Hezkuntza 

sistema duala bedeinkatzen dute, norbanakoek zein enpresek 

“unibertsitate” pribatuak martxan jartzeko eskubidea aitortuz eta 

horretarako erraztasun guztiak emanez, finean, kapital eta funts 

handien mesedetan dauden “unibertsitateei” sarbidea besterik ez diete 

ematen.   

 

> Globalizazioa ardatz, burujabetzaren kontrako eraso zuzena da. Euskal 

Herrian eraiki eta behar dugun Euskal Unibertsitate Sistema Publiko 

Propioa inoiz baino beharrezkoagoa dugu, ezen EAEko Estatutuaren 

egungo eskumenek ez baitute balio Euskal Unibertsitate Sistema 

Publiko Propioa eratu eta babesteko, menpekotasunera eta herren 

ibiltzera kondenatzen gure egitasmo eta araudi propioak.  

 

 Hala ere, badira egoera horretan eroso dabiltzanak, eta Unibertsitate 

Lege propioa izateko egitasmoa 2030 urtera arte atzeratu dutenak. 

Bien bitartean Estatu espainoleko unibertsitate pribatuen “pagotxari” 

EAEren ateak zabaltzen eta bideak errazten dizkiete.  

 

Horrenbestez, LABek ez du Lege-proiektu hau begi onez ikusten, eta bertan 

behera uzteko aldarrikatzen du. Ildo horretan, horrekin bat egiten dutenekin 

mobilizatzeko beharra azpimarratzen du, ekimenak adostuz eta aurrera 

eramanez.  

 

Euskal Herrian, 2021eko maiatzaren 17an 

 

  


