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Tham gia hội thảo có các thành viên VNU-VSL, các nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học của

ĐHQGHN,…

GS. Teddy Andrew Knoy đã trình bày cấu trúc môt bài báo quốc tế thông dụng, kỹ năng viết, các lỗi cần lưu

ý và minh họa bài báo quốc tế cho các lĩnh vực như kinh doanh, kỹ thuât,  khoa học, y học... GS. Teddy

Andrew Knoy đồng thời chia sẻ về cách nhân diên tạp chí phù hợp để gửi công bố, quy trình đánh giá, biên

tâp hay kinh nghiêm gửi công bố,…

GS. Teddy Andrew Knoy cho rằng, các nhà khoa học cần quan tâm viết bài báo song hành cùng với quá

trình nghiên cứu, thậm chí đôi khi bài báo để định hướng quá trình nghiên cứu… Teddy Andrew Knoy cũng

chỉ rõ một số kĩ thuật làm sao để bài báo được chấp nhận và kĩ năng chỉnh bài báo cho rõ ràng. GS. Teddy

Andrew Knoy nhấn mạnh, các nhà khoa học cần quan tâm đến vấn đề nền tảng của nghiên cứu, việc thực

hiện nghiên cứu, trình bày vấn đề nghiên cứu, trình bày các giả thuyết nghiên cứu, tóm tắt nghiên cứu, kế

hoạch đề xuất nghiên cứu…

Trong công đoạn chỉnh sửa một cách chính xác nội dung bài báo khoa học, GS. Teddy Andrew Knoy chia sẻ,

các chuyên gia thường rất bận rộn không có thời gian để đọc tài liệu báo cáo dài, do vậy rất nhiều các bài

báo kỹ thuật thường bị từ chối hoặc trì hoãn, bởi vì họ không có khả năng thể hiện tốt ý tưởng bài viết một

cách ngắn gọn.
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Với kinh nghiệm biên tập của mình, Teddy Andrew Knoy khuyên, các tác giả nên thường xuyên sử dụng

thường xuyên thì chủ động, sử dụng động từ thay vì danh từ, đưa ra các động từ có ý nghĩa mạnh, tránh sử

dụng quá nhiều "It" và "There" ở đầu, loại bỏ sự trùng lặp và cụm từ ngữ không cần thiết,…

Theo ý kiến của GS. Teddy Andrew Knoy, trong quá trình làm biên tập viên các bài báo khoa học, ông thấy,

người viết văn bản về khoa học cần phải viết một cách rõ ràng, ngoài việc viết bài báo một cách chính xác,

còn để làm cho người đọc không hiểu sai những ý nghĩa mà bạn muốn đề cập.

GS. Teddy Andrew Knoy chia sẻ, người viết nên đảm bảo sự phù hợp cách dùng giữa chủ ngữ và động từ,

đảm bảo việc sử dụng các đại từ phải rõ ràng về ngữ nghĩa, cấu trúc câu đều phải có sự nhất quán, loại bỏ

các vấn đề về chỉnh sửa, kiểm tra các lỗi và thiếu sót bất cẩn và so sánh với lần đầu, tránh sự thay đổi

không cần thiết trong một câu, kết hợp "viết chính xác" và "viết rõ ràng”…

 

Một số thông tin GS. Teddy Andrew Knoy

Giáo sư Teddy Andrew Knoy là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chỉnh sửa bài báo quốc tế. Ông đã có
hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc dạy cách viết tiếng Anh Kỹ thuật trong các trường đại học ở Đài Loan.

GS. Teddy Andrew Knoy là tác giả của 14 cuốn sách về tiếng Anh kỹ thuật và chuyên nghiệp. Ông là một
trong những người sáng lập trung tâm viết tiếng Anh tại Trường Đại học Y Yunpei đồng thời cùng là giảng
viên của Trường Đại học Y Yunpei.

Từ năm 1989 đến nay, GS. Teddy Andrew Knoy đã chỉnh sửa hàng nghìn bài báo cho các nhà khoa học.
Ông đồng thời là tiên tập viên tiếng Anh cho một số tạp chí về khoa học, kỹ thuật và y học của Đài Loan.

 

 

Copyright (c) 2013. Alll rights Reserved, CAIT - VNU Trang chủ Giới thiệu Ban điều hành Chủ tịch Thành viên Liên hệ

Subscribe to our newsletter and keep

up with the latest news and events.Your email Tweet 0 23ThíchThích 0

Follow Us

 

Contact Us

Questions about club infomation and

policies?  GOGOGOGO
http://www.vsl.vnu.edu.vn/home/content/gs-teddy-andrew-knoy-bai-bao-khoa-hoc-ket-hop-su-chinh-xac-va-ro-rang



Thông tin chi tiết về bài giảng của GS. Ted Knoy xin tham khảo tại đây: http://vsl.vnu.edu.vn/home/content

/seminar-how-write-effective-scientifi...
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Tin tức
23 người thích nội dung này. Hãy là người đầu tiên trong số bạn bè của bạn.ThíchThích
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