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Bioraba 2018ko XIX. berrikuntza eta ikerketa jardunaldiko sarien deialdiaren oinarri 

orokorrak 

 

 

OINARRI OROKORRAK 

1. HELBURUAK 

Ikerketa sariak antolatzen dira erakundeak eta pertsonak suspertzeko; izan ere horien 

dedikazioa herritarren bizitza kalitatean eta osasunaren hobekuntzan eragiten baitute ez 

bakarrik erabateko lan zientifikoaren edo asistentzialaren bidez, baita kontribuzio sozial egoki 

bategatik ere. Sari horiek urteko urtero antolatzen dira. 

 

2. HAUTAGAI-ZERRENDAK 

 Eskaera motak edo kategoriak: 

 Egindako ikerketa lanak: artikuluak, posterrak eta aho komunikazioak 

 Ikerlari berria 

 ARABA ESIKO-BIORABAKO profesionalentzat. 

 ·Talde berritzaile sanitarioa eta ez sanitarioa 

 Denbora bonoak 

   

 Hautagaien aurkezpenerako baldintzak, eskaini beharreko dokumentazioa eta ebaluazio 

baldintzak oinarrietan bertan azaltzen dira kategoria bakoitzeko atal zehatzetan. 

 

 Aurkezten diren lanak soilik ikerketa jardunaldietako hautagaitza bakar batera aurkez 

daitezke.  
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3. SARIAK 

7 sari modalitateren deialdia egiten da: 

1. Espainiar indize Medikuaren artikulu nazional onena. 

2. UPV/EHUko nazioarteko artikulu hoberena  Science Citation Index (SCI) eta Araba 

ESIko nazioarteko artikulu onena Science Citation Index (SCI) en arabera. 

3. Araba ESIko ikerlari berri onena eta UPV/EHUko ikerlari berri onena. 

4. UPV/EHUko Arabako kanpuseko doktorego- aurreko ibilbide onena. 

5. Nazioarteko jardunaldi poster/komunikazio onena 

6. Jardunaldi Nazionalerako poster/komunikazio onena.  

7. Berrikuntza talderik onena: bi azpikategoriekin 

A. Sanitarioak 

B. Ez sanitarioak: 

 

Kategoria ezberdinetara aurkeztutako finalista lanak, hala nola poster/ komunikaziorik onena 

ohorezko izaera dute eta Jardunaldien batzorde antolatzaileak egiaztatutako diploma jasoko 

dute.  

Saria lortzeko, hautagaiek edo taldeko kideren batek Europako biltzar eta erakusketa jauregiko 

(Gasteiz ibilbidea, 85, Vitoria-Gasteiz) San Francisco Vitoria gelan egingo den Sari emate 

ekitaldira joan beharko dute, 2018ko urriaren 25ean arratsaldeko 19:30etatik aurrera. 

 

4. HAUTAGAIEN AURKEZPEN TOKIA ETA EGUNA 

Aurkezpen epea 2018ko ekainaren 18tik aurrera izango da 00:00etan 2018ko irailaren 17ra 

arte 23:59an. 
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Hautagaitzak igortzea lineako plataforma bidez egingo da honako helbide honetan: 

· HYPERLINK " http://jornadas.bioaraba.org/ 

Jardunaldiei buruzko informazioa Bioarabako web orrian www.bioaraba.org duzue eskura eta 

zehatzago XIX. Ikerketa Jardunaldietako web orrian: 

 

Edozein zalantza argitzeko, deitu BIOARABAko idazkaritzara 945 007336 telefonora. 

 

5.  BALORAZIO BATZARRA 

1.  Osatua egongo da Jardunaldiko batzorde antolatzaileko kideez eta XIX. Ikerketa 

jardunaldiak egituratuko diren mahai tematiko bakoitzeko batzorde zientifikoko 

kideez, eta honako eremu hauek hartuko ditu kontuan  

 

1. NEUROZIENTZIAK (Oinarrizkoak eta aplikatuak) 
2. NUTRIZIOA, OBESITATEA ETA ERLAZIONATURIKO GAISOTASUNAK  

GARAPEN FARMAZEUTIKOA (FARMAKOEN KONTROLPEKO LIBERAZIOA) MEDIKUNTZA 
ERREGENERATZAILEA ETA PERTSONALIZATUA 

3. GAISOTASUN INFEKZIOSOAK, MIKROBIOLOGIA, INMUNOLOGIA ETA ALERGIAK 
4. ONKOLOGIA  
5. OSASUN ZERBITZUAK, BIG DATA, GAILU MEDIKUAK ETA PAZIENTEEN ZAINKETA 
6. GAISOTASUN ARRAROAK ETA BESTE PATOLOGIA BATZUK 
7. TEKNOLOGIA ANALITIKO BERRIAK 

  

http://www.bioaraba.org/
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8. Epaimahaiak saria hutsik utz dezake ,bere ustez, hautagaiek ez badituzte meritu egokiak 

biltzen. 

 

9. Epaimahaiak ezetsi dezake hautagaitza,  berak uste badu , ez direla egokitzen kategoria 

bakoitzeko eskakizun eta baldintzetara.  

 

Talde Sanitario ez Sanitario Berritzailearen talde onenera aurkeztuz gero, hala nola DENBORA 

BONOAK deritzenetara, dituen ezaugarriengatik ARABA ESIKO UNIBERTSITATE 

OSPITALEKO/BIORABAKO profesionalei mugatuak daudenak, deialdiak zehazten duenari 

jarraituz, ESIKo Ikerketa Batzordeak aztertuko ditu proiektu horiek . 

 


