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Ngày 17.4.2014, GS Teddy Andrew Knoy đến từ Đại học Giao thông (Đài
Loan) đã có buổi giao lưu và trao đổi học thuật với Câu lạc bộ nhà khoa
học trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội với chủ đề “Cách viết một bài báo khoa
học”.

VĂN BẢN MỚI
Nghị định về đầu tư và cơ chế tài chính

GS Teddy Andrew Knoy đã trình bày cấu trúc môt bài báo quốc tế thông
thường, kỹ năng viết, các lỗi cần lưu ý và cách minh họa bài báo quốc tế
trong các lĩnh vực như kinh tế, kỹ thuât, y học; cách nhân diên tạp chí phù
hợp để gửi công bố, quy trình đánh giá, biên tâp… Theo GS, các nhà khoa
học nên viết bài báo song hành cùng với quá trình nghiên cứu của mình.
Trong đó, cần trình bày vấn đề nghiên cứu, các giả thuyết nghiên cứu, kế
hoạch đề xuất nghiên cứu… Ngoài ra, câu chọn lọc trong việc sử dụng từ
ngữ, tránh sự trùng lặp hay sử dụng những từ ngữ không cần thiết, câu đảm
bảo phải rõ ràng về ngữ nghĩa, cấu trúc câu phải nhất quán.

đối với hoạt động khoa học và công nghệ.
Nghị định về thu hút cá nhân hoạt động
KH&CN là người Việt Nam ở nước ngoài và
chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động
KH&CN tại Việt Nam.
Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh,
Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng
khác về KH&CN.
Xem thêm

BẠN CẦN BIẾT

Buổi giao lưu và trao đổi của GS Teddy Andrew Knoy rất có ý nghĩa với
các nhà khoa học trẻ nói chung và các thành viên của Câu lạc bộ nhà khoa
học trẻ Đại học Quốc gia Hà Nội nói riêng. Thông qua buổi giao lưu, các
nhà khoa học trẻ có thêm kinh nghiệm để viết một bài báo khoa học bằng
tiếng Anh trên các tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới.
Tin và ảnh: VVH
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