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Tanulási eredmény (beleértve a készségeket és a kompetenciákat, ha vannak)
A kurzus a résztvevőket a tudományos életben elvárásként szerepelő publikációk írásának részleteibe vezeti
be. A fő hangsúly, a leggyakoribb formán, az un. szakcikken (primary scientific paper) van. A résztvevők
ismereteket nyernek a tudományos irodalom szerkezetéről, és arról, hogy melyek a tudományos információs
„ipar” szerkezetének, speciális szabályainak, szokásainak és elvárásainak sajátosságai. Különös hangsúly
kerül a közlési folyamat olyan kevéssé ismert/tanított részleteire, mint hogyan döntsük el, melyik lapba
küldjünk egy kéziratot, hogyan követhetjük a publikáció folyamatát (kézirat előkészítés, beküldés, a
szerkesztővel és a nyomdával való interakció). Emellett a hallgatókat felkészítjük az előadások és poszterek
készítésére, illusztrálására, annak tudományos fórumon való bemutatására. Részletesen diszkutáljuk az
ábrák és táblázatok készítését, továbbá a nemzetközi konferencián való szereplés különböző lehetőségeit.
Kitérünk az állatorvosi szakma specialitásaira, valamint az angol nyelvtan és nyelvhasználat bizonyos
vonatkozásaira is.
Értékelés
Az értékelés a hallgatók saját szakmai prezentációinak, valamint jó és rossz cím/táblázat/ábra az
évfolyam előtti bemutatásán, értékelésén, illetve maguk választotta szakmai folyóiratok jellemzőinek
ismertetésén alapul.

Az előadások és gyakorlatok heti ütemterve
HÉT
1. hét
2. hét
3. hét
4. hét
5. hét
6. hét
7. hét
8. hét
9. hét

Előadások témája
Tudományos cikkírás 1: mit, hová, hogyan?
Tudományos cikkírás 2: a cikk főbb részei; csatolt részek; ábrák, táblázatok.
Tudományos cikkírás 3: a kézirat beküldése és további sorsa
A prezentáció készítés szabályai
A poszterkészítés elvárásai
Az állatorvosi terület sajátosságai
Az agrár terület sajátosságai
Disszertáció készítés elvárásai az ÁTE-n
Angol nyelvi kérdések 1

10.hét
11. hét
12. hét
13. hét
14.hét

Angol nyelvi kérdések 2.
Angol nyelvi kérdések 3.
Angol teszt
Prezentáció készítés, bemutatás
Poszterkészítés, bemutatás

Ajánlott irodalom
A kurzus során kiadott anyagok, handout-ok, pdf-ek évente aktualizálva.
Dr. Lövei Gábor (Danmarks JordbrugsForskning, Forskningscenter Flakkebjerg, Slagelse): Scientific
writing & communication, Course notes
Kutatás és közlés a természettudományokban. Bp. 1999.
Tomcsányi Pál: Általános kutatásmódszertan. Az ismeretalkotás és –közlés tudományszakoktól független
elmélete és gyakorlata. Bp. 2000.
Megjegyzések
Az előadások heti 4 órákban tömbösítve kerülnek megtartásra (évente aktualizált időbeosztás alapján).
A félév aláírásának feltételei: Aktív részvétel; Önálló prezentáció leadása, bemutatása

