Semináře akademické psaní
a komunikační dovednosti
pro doktorandy, vědce a akademické pracovníky
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Dva praktické workshopy zaměřené na
rozvoj klíčových dovedností potřebných pro
efektivní prezentaci výsledků vědecké práce.

22. - 23. listopadu 2016
v Liberci, budova EF TUL, Voroněžská 13

www.sympoziumsychrov.cz
22. listopadu 2016, 10:00 - 15:30
EFFECTIVE WRITING: Jak zvýšit šance na
úspěšné opublikování výsledků vědy a
výzkumu v angličtině

Na semináři se zaměříme na praktickou práci
s vědeckým textem v angličtině s cílem zvýšit
kvalitu našich vědeckých článků. Ozřejmíme
si hlavní rozdíly mezi stylem vyjadřování v ČJ/
AJ (téma bude doloženo lingvistickým výzkumem), seznámíme se se systémem IMRAD –
členění odborného sdělení a ukážeme si weby,
které nám mohou být užitečnou podporou
při přípravě vědeckého článku. V praktické
části se zaměříme na rozbor jednotlivých částí
textu na konkrétních ukázkách (ukázky dobré
a špatné praxe), vysvětlíme si práci
s publikem, ´Holandský model´ - What is my
´research question´? (práce na vlastním tématu), etické otázky publikování (plagiátorství
vč. plagiátorství sebe sama), parafráze/ citace
a neopomeneme téma „jak správně citovat“.

23. listopadu 2016, 10:00 - 16:00
Public speaking a vystupování na veřejnosti

Praktický trénink bude zaměřený na zlepšování
jedné z klíčových schopností každého vědce
- schopnosti vystupovat před různými
skupinami posluchačů. Trénink proběhne
prostřednictvím nácviku před kamerou
a bude věnován, kromě jiného, také technikám
nonverbální komunikace, práci s vlastním
tělem a technikám odstraňování strachu
z vystupování na veřejnosti.
Hlavní částí semináře bude trénink rétoriky,
tj. práce s vlastním hlasem, což je dovednost,
která také výrazným způsobem ovlivňuje
výsledek veřejné prezentace vědecké práce.
Naši lektoři: Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D.
a Mgr. Martin Maruniak.
Kurzy jsou zdarma a můžete se na ně
registrovat na stránce sympoziumsychrov.cz.
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.
Na kurzech není zajištěno občerstvení. Ubytování a dopravu si účastníci zajišťují na vlastní náklady.

