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A tárgy tematikája:  

A kurzus magas impakt faktorú nemzetközi folyóiratok reprezentatív közleményeinek mintáján 

mutatja be a tudományos közlemény egyes szerkezeti egységeire, valamint általánosságban a 

műfajokra jellemző szaknyelvet, és közvetlenül gyakoroltatja a hallgatókkal a magas 

színvonalú nemzetközi tudományírás technikáját.  

The course presents students the genre-specific professional language of scientific publications. 

The syllabus is based on the analysis of articles in high impact factor journals. Students will 

also learn about the structural elements of these publications and their specifications. The 

course equips students with highquality science writing techniques through theory and practice.  

1. Introduction 1.  

2. Introduction 2.    

3. Types of research articles  

Competencies: generic differences of research articles  

4. Types of research articles, Review articles  

Competencies: generic differences of research articles, application of generic features to 

review articles  

5. Case studies and clinical trials, Original articles, characteristics of the IMRaD 

structure Competencies: application of generic features to case studies and clinical trials  

6. Abstract and Introduction  

          Competencies: application of generic feature,  application of generic features to 

abstracts observation and application of phrases typically occurring in the introduction 

of a research paper   

7. Literature review and The aim of the study  
Competencies: observation and application of phrases occurring in a literature review, 

formulating the aim and scope of a research  

8. Test I.   

9. Material and Methods  

          Competencies: observation and application of phrases occurring in M&M  

10. Results  

Competencies: observation and application of phrases for presenting the results of 

statistical and other analyses   

11. Discussion – The method of Hedging  

Competencies: observation and application of hedging, reflecting hypotheses    

12.        Conclusion and References   

Competencies: the practise of hedging methods   

13. What makes a good title?   

Competences: choosing a good, catchy title for a research article  

14. Presentation of the end-product (Introduction/Methods or Materials) 
 



A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:  

A tárgy csak a TDK elnökének javaslatával vehető fel.  

Legfeljebb 2 hiányzás megengedett; ennél több hiányzás esetén a hallgató az oktatóval 

egyeztetett feladattal pótolhatja mulasztását (legfeljebb két alkalommal); az a hallgató, aki a 

gyakorlati órák több, mint 25%-áról hiányzik, nem kaphat aláírást (TVSz 17§ 7).  

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén:   

A megengedettnél több hiányzás esetén orvosi igazolás szükséges a tartós betegségről vagy 

kórházi kezelésről.  

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és 

időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége: zárthelyi dolgozatok (8. és 14. hét)     

Téma: az elvégzett tananyag  

Pótlás és javítás: órán kívüli időpontban  

A félév végi aláírás követelményei:   

Legfeljebb 2 hiányzás megengedett; ennél több hiányzás esetén a hallgató az oktatóval 

egyeztetett feladattal pótolhatja mulasztását (legfeljebb két alkalommal); az a hallgató, aki a 

gyakorlati órák több, mint 25%-áról hiányzik, nem kaphat aláírást (TVSz 17§ 7); aktív részvétel 

az órákon; mindkét zárthelyi dolgozat legalább elégséges teljesítése  

Az osztályzat kialakításának módja:  

A zárthelyi dolgozatok (a javító dolgozatokkal együtt) és az órai munka alapján kapják a 

hallgatók a félév végi osztályzatot. Az elégtelen zárthelyi dolgozatot meg kell ismételni – az 

ilyen hallgatóknak az elégtelen jegye is beleszámít a félév végi osztályzatba. A zárthelyi 

dolgozatok értékelése: 0–50% = elégtelen (1)  

51–60% = elégséges (2)  

61–75% = közepes (3)  

76–89% = jó (4)  

90–100% = jeles (5)  

A vizsga típusa: Gyakorlati jegy  

A vizsgajelentkezés módja: –  

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: –  

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: –  

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és 

szakirodalom listája:  

A Szaknyelvi Intézet szaknyelvoktatói által szerkesztett tananyag, magas impakt faktorú nemzetközi 

folyóiratok reprezentatív tudományos közleményei  

  


