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“Heziketa ekintzailea funtsezkoa da 
unibertsitarioen enplegagarritasuna 
hobetzeko”

Universidad-Empresa Fundazioak, 
izenak dioen bezala, bi arlo horien 
arteko loturak eta harremanak erraz-
tu nahi ditu. 1973. urtean sortu zen, 
beharrizan horrexek bultzatuta, eta 
zeregin horri emana ibili da orduz 
geroztik. Fernando Martinez Gomez 
du zuzendari kudeatzailea gaur egun, 
eta haren esanetan, 40.000 unibertsi-
tario inguruk parte hartu dute ikasleak 
lan-munduan abiatzeko antolatzen 
dituzten programetan, eta horietako % 
80 hasi dira lanean. Krisi garai hone-
tan ere, bi arloen arteko harremanari 
eutsi egin behar zaiola azpimarratzen 
du, enpresen esperientzia eta iritzia 
oso aintzat hartu behar dela, bide 
luze eta oparoa egin baitute ikasleak 
konpetentzietan trebatzeko, eta argi 
esaten du sustatu egin behar dela 
unibertsitarioen espiritu ekintzailea. 
Dena den, ohar bat ere egiten dio 
hezkuntza-erakundeari: “Unibertsita-
teak erakutsi egin behar die ikasleei 
nola balia ditzaketen beren gaitasun 
handiak balizko enplegatzaileekin ari 
direnean”.
Zer paper jokatzen dute unibertsita-
rioek garapenean? Ezinbesteko eragi-
leak dira garapen sozial, teknologiko eta 
ekonomikoan. Gainera, funtsezkoak dira 
lehiakortasunarentzat, eta uneotan inoiz 
baino beharrezkoagoa da hori, zeren 
susperraldiari beharrezko zaio garapen-
eredua sakon berraztertzea. Ekoizpen-
eredu berri baten aldeko apustua egin 
behar da, ezagutzan eta balio gehiga-
rria izango duten ekintzetan oinarrituko 
dena, eta hezkuntzan, ikerketan eta be-
rrikuntzan ere bai. Elkarrekin uztartuta 
egon behar dira unibertsitateetan egiten 
den ikerketa, batetik, eta ekoizpen ar-
loak eskatzen dituen berrikuntza-proze-
suak, bestetik.

Eta zer ekarpen egiten dio horri uni-
bertsitatearen eta enpresaren arteko 
lankidetzak? Indartu egin behar du-
gu hezkuntza-enpresa bikotea. Aliantza 
eta helburu estrategikoak sortu, elikatu 
eta mantendu behar ditugu, eta konpro-
miso sendoa ere behar dugu ahalik eta 
eraginkortasun eta bikaintasun gehien 
lortzeko emaitzetan. Kalkuluen arabera, 
Espainian 15.000 enpresa soilik ari dira 
unibertsitateekin lankidetzan, enpresa 
guztien % 0,45. Unibertsitate-erkidegoak 
ahalegin handiagoa egin behar du gi-
zartera zabaltzeko, batez ere enpresa 
txiki eta ertainei begira, eta hurbiltze-
ko eta sentsibilizatzeko ekintzen bitar-
tez egin behar du hori, argi gera dadin, 
lehiakortasunaren ikuspegitik. 
Zer-nolako zeregina du Universi-
dad-Empresa Fundazioak testuingu-
ru horretan? Mundu akademikoa eta 
enpresa-mundua elkarri hurbiltzea da 
gure helburua. Kanalak identifikatzea, 
erraztea eta lantzea, elkarrengana hur-
bil daitezen, elkarlanean ari daitezen 
eta elkarrizketa egon dadin. Helburu ja-
kin horrekin Espainian sortu zen lehen 
erakundea izan ginen, eta Europan ere 
aitzindari izan ginela uste dugu. 
Unibertsitatetik bertatik sustatzen al 
da jarrera ekintzailea? Unibertsita-
teek gero eta konpromiso handiago du-
te heziketa ekintzailearen alde. Badakite 
hori dela tresnarik garrantzitsuena uni-
bertsitatetik ateratzen direnen enple-
gagarritasuna hobetzeko. Gaur egungo 
egoeran, merkatuan eta lan-munduan, 
ez da aski prestakuntza ona izatea eta 
gaitasun egokiak edukitzea. Norberak 
jarrera proaktiboa eduki behar du, be-
rritzailea eta ekintzailea. 
Horiek al dira lehenbiziko lana esku-
ratzeko gakoak? Unibertsitate-bizitza 
da ikasle askorentzat beren bizi-helburu 
bakarra, eta badirudi zenbait urtez atze-

ratu egiten dutela etorkizunari buruzko 
erabakia. Baina aldi hori igarotzen de-
nean, ezagutzen ez duten lurralde ba-
tean barneratzen dira. Ikasleentzako 
praktikek zubi gisa balio dute pres-
takuntza teknikoa lortzeko, eta horri es-
ker lantzen dira merkatuak galdetzen 
dituen trebetasun eta konpetentziarik 
gehienak.
Lan-merkatuak ba al du eraginik uni-
bertsitatean? Guztiz desiragarria da 
unibertsitateko kudeatzaileak jabetu 
daitezela zer-nolako egoeran dagoen 
lan-merkatua. Batez ere, graduondoko 
programetan gertatzen da hori, non oso 
ekimen baliotsuak izaten diren merkata-
ritza elektronikoari buruz edo enpresak 
sortzeari buruz, eta bakanago gertatzen 
da graduko tituluetan. Baina sortu dira 
titulu berriak ere, industria sektoreetan 
oso zentratuak eta etorkizun ona izan 
dezaketenak. Oinarrizko arazoa hau-
xe da: ikasleei ez zaie erakusten nola 
baliatu beren gaitasun handiak balizko 
enplegatzaileekin ari direnean. Bolog-
nako Prozesuak ezarri duen metodolo-
giak, ongi aplikatuz gero, gabezia horiek 
konpontzeko balio behar luke.
INNOVACEF 2012 txostenean age-
ri denez, ikertzaile gazteek “4 puntu 
ematen dizkiote 10en gainean Espai-
niako I+G+b sistemari”. Zazpi txosten 
egin dira orain arte, eta aurtengoan 
lortu du emaitzarik apalena. Ba al da 
arriskurik gure zientzialariak galtze-
ko? 2009. urteaz geroztik aurrekontuetan 
egin diren murrizketek eragin bereziki 
handia izan dute ikerketa zientifikoan. 
Espero dugu sortu berri den Finantzake-
ta Agentziak suspertze-erritmo berria ja-
rriko duela, zientziak etorkizuna izango 
duela eta unibertsitateek estrategia sen-
doagoak landuko dituztela bere jardue-
rak merkaturatu eta autofinantzatzeko.
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