ITZULPEN ZIENTIFIKOA
2006-2018
Azken txostena
2019ko EKAINA

ITZULPEN ZIENTIFIKOEN ZERBITZUA (STC)

BIOEFek 2006ko otsailean ekin zion artikuluen ITZULPEN ZIENTIFIKOEN ZERBITZUA eskaintzeari,
oihartzun handiko aldizkari zientifikoetan argitaratzen laguntzeko helburuarekin.

Honakoei zuzendutako neurrietako bat da:
• Euskal Osasun Sistemako ikerketa taldeen lehiakortasuna hobetzen laguntzea, deialdi
autonomikoetan, estatukoetan eta europarretan; eta
• Euskal Osasun Sistemak egindako kalitatezko ikerketaren emaitzak komunikabide
zientifiko nabarmenetan hedatzen laguntzea
STC zerbitzua Osasun arloko Ikerketa eta Berrikuntzarako Estrategia 2020 delakoak biltzen duen
3.3 helburuko jardueren barruan, “komunitate ikertzaileak eta berritzaileak jasotzen duen
laguntza hobetzeari dago zuzenduta, bai metodologia aldetik, alderdi teknikotik eta baita
administrazio arloan ere”
Emaitzak ingelesez behar bezala aurkezteko gaitasuna, inongo zalantzarik gabe, ezinbestekoa
da gure sisteman kalitatezko ekoizpen zientifikoari ikusgarritasuna emateko orduan

PROZESUA - ITZULPENA / ZUZENKETA

HARRERA

1. EGUNA

EBALUAZIOA

EPEA

ENTREGA

1.-2. EGUNA

3.-4. EGUNA

7.-10. EGUNA

ONDORENGO LANAK

ARTIKULUAREN EGOERAREN
JARRAIPENA

ERABILTZAILEEN ASEBETETZEMAILA

ITZULTZAILE-ZORROA
MANTENTZEA

AZALPENAK

10. EGUNA

2006-2018ko ESKAERAK

160
140
120
100
80

FINANTZATU GABEAK

60

FINANTZATUAK

40

20
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0

TESTU MOTAK:

itzulpena /zuzenketa/ bietarik

Jatorrizko testuaren motan oinarrituta, horrela sailka daitezke eskaerak:

zuzenketa
itzulpena
bietarik
English)

ingelesez idatzitako artikuluak zuzentzea (English to English)
jatorriz gaztelaniaz idatzitako artikuluak (Spanish to English)
gaztelaniaz eta ingelesez idatzitako artikuluak (English-Spanish to
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JARRAIPENA:
ARTIKULUAREN EGOERA ETA ESKATZAILEEN ASEBETETZEMAILA

JARRAIPENA:
ARTIKULUEN EGOERA
Aldika, STC zerbitzuak itzultzeko edo zuzentzeko kudeaketa eta finantzazio laguntza jaso
duten artikuluen egoeraren jarraipena egiten du. % 77k bere artikuluaren egoeraren
inguruko kontsultari erantzun zion; hortik atera ditugu hurrengo datuak:

ARTIKULUAREN EGOERA
ARGITARATUA
ARGITARATZEKO ONARTUA
ZUZENTZEN
BAZTERTUA

% 74

Argitaratua

%6

Onartua

% 12

Zuzentzen
Baztertua

%8

Argitaratu direnetatik, % 33 LEHENENGO KUARTILEKO aldizkarietan izan da. % 13 baino apur bat gehiago
LEHENENGO DEZILEKO aldizkariei dagokio.

BATEZ BESTEKO KOSTUA - HURBILKETA
Itzulpen edo zuzenketa bakoitzaren kostua itzuli edo zuzendu beharko den
testuaren luzeraren araberakoa izango da. Oro har €/hitza baloratzen da.

Itzulpenaren gutxi gorabeherako kostua 0,1098 eta 0,113€/hitza ingurukoa
izaten da, testuaren konplexutasunean oinarrituta.
Ingelesez dauden testuak berrikustea edo zuzentzea 0,0693€/hitza inguru
ateratzen da.
STCak balioetsitako itzulpen edo zuzenketa bakoitzaren batez besteko kostua
280€-koa da.
Sarri, artikulu batek aldizkariaren zuzentzaileen iruzkinak izaten ditu, non jatorrizko
testuan zerbait aldatzea edo gehitzea eskatzen den. Zuzenketa bat baino
gehiago behar duten artikuluen guztizko kostua 600 € ingurura arte irits daitezke.

ESKATZAILEEN ASEBETETZE-MAILA
Zerbitzuaren kalitatearekiko asebetetze-mailari buruzko inkestan ikus daiteke erabiltzaileek oso ontzat
ematen dutela BIOEFek artikuluak idazten emandako laguntza. Iritzia zerbitzuaren kudeaketari zein
itzulpen/zuzenketen kalitateari aplikatzen zaio.
Erantzun zuten erabiltzaileen % 97k bi alderdi horiek ONTZAT baloratu dituzte. BIOEFen STCren kudeaketa
eta baliagarritasuna soilik aztertzen baditugu, % 67k bikain baloratzen du, eta % 30k ontzat ematen du. %
2k ‘erdipurdikoa’ dela adierazi du eta % 1k, aldiz, ‘txarra’.
Artikuluen itzulpenei/zuzenketei dagokienez, % 54k ‘bikaina’ dela adierazi du, % 41baino apur bat gehiagok
'ona', % 4 baino apur bat gehiagok 'erdipurdikoa', eta % 0,2k 'txarra'.
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ESKATZAILEEN ASEBETETZE-MAILA

“Oso pozik nago egindako lanarekin; artikulu honetan eta lagundu zidaten beste batean ere, lan oso ona egin
dutela iruditzen zait. Zalantzarik gabe, berriz ere eskatuko diet argitalpenak zuzentzea etorkizunean”
“Artikulua bidali nahi dudan aldizkariarentzat ingeleseko editoreek iruzkinetan gehitutako berariazko xehetasunak
eskertzen ditut. Oso baliagarriak izan dira”
“Zerbitzua bizkorra eta efikaza izan zen, azalpenak emateko eta iruzkinak jasotzeko beti prest. Artikuluak presentzia
irabazi zuen zuzenketaren ondoren”
“Ekimen bikaina osasun arloan kalitatezko ikerketa indartzeko”
“Aparteko zerbitzua, oso lagungarria ikertzaileentzat. Ingeles maila altua duten eta sarri argitaratzen
dituztenentzat ere. Zoragarria da zerbitzu hau erabili ahal izatea. Eskerrik asko”
“Zerbitzu erabakigarria eragin handiko aldizkarietan argitaratzea lortzeko. Eskerrik asko”
“Goraipatzekoa da itzulpenaren kalitatea eta formaturako iradokizunak, eta baita datuen transkripzioan
aurkitutako akatsak jakinaraztea ere”
“Oso pozik geratu ginen itzulpen zerbitzuarekin. Artikulua lehenengo kuartileko aldizkari batean plazaratu zuten.
Eskerrik asko berriz ere”

TALDE TXIKIENTZAKO PRESTAKUNTZA: HITZALDIAK
PRESTATZEA ETA EKITALDIETARA JOATEA

CONFERENCE
PREPARATION
WORKSHOP IN ENGLISH
(KONFERENTZIAK
PRESTATZEARI
BURUZKO MINTEGIA

INGELESEZ)

CONFERENCE PREPARATION WORKSHOP IN ENGLISH
(KONFERENTZIAK PRESTATZEARI BURUZKO MINTEGIA
2009an, ikertzaileen eta itzulpen zerbitzuen hornitzaileen arteko elkarrizketen ondorioz,
INGELESEZ)

ikertzaileen artean oso harrera ona izan zuen ekimen bat gauzatzeko ideia sortu zen,
CONFERENCE PREPARATION WORKSHOP IN ENGLISH delakoa, alegia. Talde txikiekin egiten
diren saio hauetan (8tik behera) adituen eskutik hitzaldietan parte hartzeko, posterren
ahozko aurkezpenak egiteko eta beste profesionalekin dituzten harremanetan sortzen
diren elkarrizketetan –networkinga- lagungarri izan daitezkeen erreminten inguruko
prestakuntza hartzen dute.
Mintegia 2010 eta 2012 urteetan errepikatu zen, eta horietan ere, ikertzaileen interesa piztu
zuen

CONFERENCE PREPARATION WORKSHOP IN ENGLISH
(KONFERENTZIAK PRESTATZEARI BURUZKO MINTEGIA
INGELESEZ)

Hitzaldietan beharko dituzun gaitasunak landu, posterrak azaltzeko, ahozko aurkezpenak emateko edo
nazioarteko zure arloko lankideekin networking-ean aritzeko
Taldean egin lan hurrengoetan:
 Hitzaldietako rolak, hau da, ordezkaria, hizlaria, moderatzailea, presidentea
 Aurkezpenen fluxua: ideiak lotzea eta datuak deskribatzea
 Entzuleen iruzkinak eta galderak tratatzeko teknikak
 Sozializazioa
 Ahoskatzeko gomendioak

HITZALDIAREN INGURUKO MINTEGIA – FEEDBACK

Balorea
DOAKOTASUNA

ESPERIENTZIA

Egileentzako jarraibideak

EPEAK
KALITATEA

Amerikako ingelesa edo Britainiarra:
Garrantzirik al du zein erabiltzen dudan artikulu
zientifikoetan?

