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2022ko azaroaren 21ean eta 22an, Euskampus Bordeaux Eguna egingo da Bordelen, Euskampus-Bordeaux 
campusaren komunitatearen urteko topaketa. 

Beste behin ere, UPV/EHUren, Bordeleko Unibertsitatearen, DIPCen eta Tecnaliaren arteko aliantza estrate-
giko honen esparruan egin diren proiektuak eta kolaborazioak partekatzeko eta ikusarazteko eta horien 
balioa nabarmentzeko aukera izango dugu.

Deialdi honekin animatu nahi zaitugu “Nire bidaia Euskampus-Bordeaux campusean” osoko bilkuran (aza-
roaren 22an egingo da Bordelen) parte hartzeko zure hautagaitza aurkeztera. 

Hautatuek erakunde horien arteko lankidetza esparruan egiten ari diren edo egin duten proiektua edo 
ekimena aurkeztu ahal izango dute:  master amaierako lanak, doktoratu aurreko eta osteko proiektuak, 
egonaldiak, ikerketa eta berrikuntza proiektuak, mugaz gaindiko udako ikastaroak, erakundeen arteko 
elkarlana sustatzen duten prestakuntza edo erakunde programak, eta abar.  

Nork parte har dezake?

Ikertzaileak, proiektu eta programen arduradunak, ikasleak, Euskampusen erakunde patronoetako (Borde-
leko Unibertsitatea, UPV/EHU, DIPC, Teknalia eta Ikerbasque; baita Euskampusen patronatu osoa eta haren 
erakunde kolaboratzaileak ere) teknikariak eta administrazio eta zerbitzuetako langileak, Euskampus 
Bordeaux Campusen esparruan egin diren lankidetzei lotutako proiektu, esperientzia, ekimen edo progra-
maren batean parte hartzen ari direnak edo parte hartu dutenak.

Proiektu kolek�boen kasuan, proiektuko aurkezpen bat onartuko da, eta erakunde ezberdinetako 2 ordezka-
rik aurkeztu ahalko dute gehienez.  

Zertan datza jarduera hau?

“Nire bidaia Euskampus-Bordeaux campusean” osoko bilkuran, aurkezpenak egingo dira, zuzenean, pitch 
formatuan, gehienez ere 173 segundukoak, eta mugaz gaindiko campusaren 4 hizkuntzetako batean edo 
horietako batzuetan.  

Pitch bat iraupen mugatuko mintzaldi edo aurkezpen arin bat da, zirrara sortzeko pentsatua. Argia eta zehat-
za izan behar da, eta gako mezuez lagunduta egon behar da, publikoa konbentzitzea lortzeko.
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Antolakuntzak pitcharen aurkezpena prestatzen laguntzeko jarraibideak eta teknikak dituzten gidak eta 
tutorialak emango dizkie hautatuei. Hautatuek prestatzen laguntzeko online saio batean parte hartu ahalko 
dute. 

Azaroaren 11n, entsegu orokor bat egingo da ekitaldiaren aretoan komunikaziok adituekin batera. 

Hautatuek eta aurkezpenean parte hartuko dutenek Bordelera joateko finantzaketa izango dute: anto-
lakuntzaren kargura joango dira 2 gau (azaroaren 20�k 22ra) eta dietak. 

Jarraitu beharreko urratsak eta kontuan hartu beharreko datak

Urriak 7: hautagaitzak bidaltzeko azken eguna.

Urriak 14: onartutako hautagaitzen berri ematea eta hautatuei gidak eta tutorialak bidaltzea. 

Urriaren 14�k azaroaren 20ra:  hautagaiek aurkezpenak prestatzea antolakuntzak emango dizkien gidak eta 
tutorialak erabiliz. 

Azaroko bigarren astea (data zehazteke): prestatzen laguntzeko online saioa komunikazioko adituekin 
batera. 

Azaroak 20: entsegu orokorra Bordelen.

Zer aurkeztu behar duzu zure hautagaitzarako? 

Parte hartu nahi duzula adierazteko eta zure kontsultak egiteko, hemendik aurrera formulario hau bete 
dezakezu. 2022ko irailaren 30aren 18:00ak baino lehen, mezu elektroniko bat bidali beharko duzu
bordeaux@euskampus.eu helbidera, gaian hau adierazita: “MI TRAVESÍA/NIRE BIDAIA/MON VOYAGE/MY 
TRIP” EBE HAUTAGAITZA:

- Abstract txan�loi hau osorik.

- Gutxi gorabehera minutu bateko etxeko bideo bat, hau adierazita:  zerga�k nahi duzun kontatu proiek-
tu/esperientzia hau eta zer den transmi�tu nahi duzuna. Mugaz gaindiko campuseko 4 hizkuntzetako 
edozeinetan egin ahalko duzu.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiUoQ2bD3YBvA9BZmBCWK1bCZFpUnU87oExOs7ZdoKv84MAQ/viewform
https://euskampus.eus/eu/media/docs/abstract_euskampus-bordeaux-eguna-2022_.pdf/view
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Zure proiektua/esperientzia komunitatean hedatzea nahi baduzu, jarduera honetan parte hartzea oso 
garrantzitsua da. 

Lagun iezaguzu topaketa hau aberasten!

Inspirazio iturriak

-

-

Yixin Yin UPV/EHU Master in Innova�ve Enology (EBE 2021) 

Mónica Galar UPV/EHU Master in Innova�ve Enology (EBE 2021)

https://euskampus.eus/eu/media/videos/yixin-yin_upv-ehu_master-in-innovative-enology
https://euskampus.eus/eu/media/videos/monica-galar_upv-ehu_master-in-innovative-enology

