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Học tập chuyên đề “Kỹ năng viết bài báo khoa học”

Từ ngày 21-26/4/2014, trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã tổ chức chuyên đề “Kỹ năng viết bài báo khoa

học” do GS. Teddy Knoy, chuyên gia về kỹ năng viết bài báo khoa học của Đài Loan giảng dạy. Tham gia khóa

đào tạo có 20 học viên là cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh của trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Khóa

học diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng của các học viên và giảng viên.

 

GS. Teddy Knoy và các học viên chuyên đề "Kỹ năng viết bài báo khoa học"

 

Trong thời gian 5 ngày, GS. Teddy Knoy đã trao đổi với học viên các bước triển khai hoạt động nghiên cứu và các kỹ năng cần

thiết để viết một bài báo khoa học: lập kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, phân tích kết quả nghiên cứu, viết bài báo khoa học... GS

cũng dành nhiều thời gian phân tích và hướng dẫn cách viết các mẫu câu trong bài báo khoa học Quốc tế, giúp các học viên

viết bài rõ ràng và chính xác hơn.

Ngoài ra, trong thời gian làm việc tại trường, GS. Teddy Knoy cũng đã giúp cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh của Trường

chỉnh sửa văn phong một số bài báo khoa học chuẩn bị đăng trên các tạp chí Quốc tế.

 

 

 

GS. Teddy Knoy chụp ảnh lưu niệm cùng các học viên

 

Tới đây, chắc chắn sẽ có nhiều công trình khoa học của cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh Nhà trường được đăng tải trên

các tạp chí khoa học quốc tế, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của trường Đại học Dân lập Hải Phòng trên diễn đàn Khoa

học.

 

Giang Hồng Tuyến

 Phòng QLKH&ĐBCL
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thi đua năm học 2013 -

2014 khối các trường ĐH

và CĐ tại HP

HPU: Quy chế đào tạo ĐH

và CĐ chính quy theo hệ

thống tín chỉ

Thông báo sách mới tháng

10 năm 2014

Chìa khóa thành công

không ở đâu xa...!

Báo cáo tổng kết Công tác

nữ năm 2013

Thông báo tuyển dụng cán

bộ bộ phận Quan hệ công

chúng

Thông báo tuyển nhân viên

lái xe

Tin nổi bật

Hội nghị tổng kết công tác thi

đua năm học 2013 - 2014 khối

các trường ĐH và CĐ tại HP

HPU: Quy chế đào tạo ĐH và

CĐ chính quy theo hệ thống tín

chỉ

Chìa khóa thành công không ở

đâu xa...!

Tuyển sinh cao học
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Sinh viên ĐHDL Hải Phòng

giành giải nhất cuộc thi vẽ tranh

tuyên truyền về an toàn giao

thông

Chàng sinh viên khắc trứng đẹp
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2! HPU - Sôi động Gala chào

tân sinh viên khóa 18

Học bổng Tuyển sinh 2014 tiếp

sức những ước mơ

ĐH Dân lập Hải Phòng đứng thứ

14 tại Việt Nam theo bảng xếp

hạng Webometrics

Trường Đại học Dân lập Hải

Phòng: Phát triển theo hướng

chuẩn mực đào tạo quốc tế
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