
WSV SINPOSIOAREN SAIOAK 

 

1. BANAKAKO KOMUNIKAZIOAK AURKEZTEA 

Banakako aurkezpen bat aurkezteko, egileek proposamena bidali beharko dute, batzorde 

zientifikoak saio batean sar dezan, antzeko edo gai bereko lanekin batera. Lana aurkezten 

dutenek adierazi beharko dituzte izenburua, aurkezpenaren laburpena eta harremanetarako 

informazioa (izen-abizenak, kargua edo lanbidea, helbidea, telefono zenbakia eta helbide 

elektronikoa). 

 

2. TAILERRAK (Mesedez, adierazi izenburuan hiru aukera hauetako bat) 

2. 1 Panel osoa 

Panel batek aurrez ezarritako aurkezleak ditu. Bideratzaileak/antolatzaileak panelaren 

xehetasun guztiak bidali behar ditu (panelisten izen-abizenak, karguak, aurkezpenen 

izenburuak eta laburpenak). Gehienez lau panelista izango dira, antolatzaileaz gain. Panelen 

antolatzaileek konpromisoa hartuko dute aipatutako panelista guztiek parte har dezaten. 

2. 2 Mahai ingurua 

Mahai inguruetan, parte-hartzaileek eztabaida sakon bat izaten dute ikerketa, programa edota 

praktika bateko gai jakin baten gainean. Mahai inguruko antolatzaileak arduratu behar dira 

kideei parte hartzeko eskatzeaz (sei gehienez, antolatzaileaz gain) eta informazioa igortzeaz: 

saioaren izenburua, eztabaidaren laburpena eta parte-hartzaile guztiei buruzko xehetasunak. 

2. 3 Prestakuntza saioa 

Prestakuntza saio honetan, praktikaren esparruko profesionalek Biktimologiaren arloan eta 

lotutako arloetan berriki izandako garapenak azalduko dituzte. Bertaratzen direnek landa 

praktiketako eskarmentua eskuratu eta beste profesional batzuekin harremanetan egoteko 

aukera izango dute. Aurkezpenak dituzten profesional guztiek izenburua, laburpena eta 

harremanetarako informazioa bidali beharko dute. 

3. POSTERRAREN AURKEZPENA 

Poster baten aurkezpenean, gai jakin bati buruzko ikerlan, praktika edota programa baten 

laburpena aurkezten da bisualki. Egileak aukera izango du sinposioko parte-hartzaileekin bere 

ikerketaren gainean hitz egiteko. Maiatzaren hasieran aurkezpena digitalki egiteko aukera 

eskatu ahal izango da. Bestela, egileak posterra aurkezteko materialak inprimatu eta prestatu 

beharko ditu. Barne izango dira izenburua, laburpena, egilearen izen-abizenak eta elementu 

nagusien eztabaida. Izena emateko lehen epea amaitzen denean emango dira posterraren 

formatuari buruzko xehetasunak. 

4. SAIO KRITIKO BATEAN LIBURUAK ETA ARGITALPENAK AURKEZTEA 

Saio honen helburua da berriki argitaratutako liburuen edo artikuluen egileek beste hizlari edo 

panelista batzuekin eztabaidatzea. Azken horiek argitalpenari buruzko informazio 

konstruktiboa eta bestelako ikuspuntuak emango dituzte. Halako saioetako bideratzaileek 

proposamena bidali beharko dute (laburpen batean izenburua, egilea, argitaletxea eta 



argitalpenaren data eta argitalpenaren laburpena edo deskribapena). Halaber, panelaren 

antolatzailearen eta parte-hartzaileen xehetasunak bidaliko dira (printzipioz, gehienez lau). 

 

AURKEZLE GUZTIENTZAKO JARRAIBIDEAK 

A. Programaren aurkezle guztiek sinposioan erregistratu edo izena eman beharko dute. 

B. Panelek ez dute lau aurkezpen baino gehiago izango, saiora joaten direnek parte hartzeko 

nahikoa denbora izan dezaten. Tailer eta liburu aurkezpen guztietan moderatzaile bat izango 

da. Pertsona hori arduratuko da saioa ondo prestatuta dagoela eta saioan behar bezala 

garatzen dela bermatzeaz. 

C. Parte-hartzaileek denbora mugak bete behar dituzte. Moderatzaileak amaieran 15 minutu 

gutxienez erreserbatu behar ditu saiora bertaratzen direnek galderak eta iruzkinak egiteko eta 

aurkezleak galderak erantzuteko.   

Proposamena bidaliz gero, aurkezleek konpromisoa hartuko dute lana aurkezteko, onartzen 

badiete; aurkezpenen edukia originala dela aitortzeko eta egile, jabetza edota hirugarrenen 

bestelako eskubideak ez urratzeko. 


