Semináře Akademické psaní
a Prezentace na konferenci
pro doktorandy, vědce a akademické pracovníky
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Dva praktické workshopy zaměřené na
rozvoj klíčových dovedností potřebných pro
efektivní prezentaci vědeckých výsledků.

www.sympoziumsychrov.cz
29. března 2017, 10:00 - 16:00
EFFECTIVE WRITING: Jak zvýšit šance na
úspěšné opublikování výsledků vědy a
výzkumu v angličtině

Pro velký zájem opakujeme únorový seminář
zaměřený na praktickou práci s vědeckým
textem v angličtině s cílem zvýšit obsahovou
i stylistickou kvalitu našich článků.
Na kurzu si ozřejmíme hlavní rozdíly mezi
stylem vyjadřování v ČJ/AJ, seznámíme se se
systémem IMRAD – členění odborného sdělení
a ukážeme si weby, které nám mohou být
užitečnou podporou při přípravě vědeckého
článku.
Na konkrétních ukázkách rozebereme
jednotlivé části vědeckého textu (ukázky dobré
a špatné praxe), vysvětlíme si práci s publikem,
´Holandský model´ - What is my ´research
question´?, etické otázky publikování (vč.
plagiátorství sebe sama), parafráze / citace
a neopomeneme téma „jak správně citovat“.

29. a 30. března 2017
v Liberci,

budova EF TUL,
Voroněžská 13, 7. patro
30. března 2017, 10:00 - 16:00
Presenting at a Conference in English

Čeká Vás prezentace příspěvku na konferenci
v angličtině a chtěli byste si to vyzkoušet
nanečisto? Nebo už máte tuto situaci za
sebou a rádi byste zlepšili své prezentační
dovednosti?
Na našem semináři se naučíte připravit
prezentaci podle cílů i charakteru publika,
před kterým budete vystupovat, vyzkoušíte si
svou vlastní 10minutovou prezentaci, včetně
otázek publika a možných odpovědí. Pro
budoucí prezentace se Vám také budou hodit
užitečné rady lektora a databáze užitečných
frází. Trénink probíhá v angličtině a je vhodný
pro studenty doktorského studia a akademiky
od jazykové úrovně B1.
Lektorka: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.
Účast na kurzech je zdarma.
Kurzy jsou realizovány v rámci projektů LE15008
a LE15019, financovaných z prostředků programu
EUPRO II (MŠMT), jejichž řešiteli jsou Ústav výzkumu
globální změny AV ČR, v.v.i. a VÚTS, a.s.. Účast je pro
doktorandy a akademické pracovníky bezplatná.

Semináře organizuje Inovační a technologické centrum VÚTS, a.s. a Ekonomická fakulta
Technické univerzity v Liberci. Registrace na www.sympoziumsychrov.cz.
Na kurzech není zajištěno občerstvení. Ubytování a dopravu si účastníci zajišťují na vlastní náklady.

