
 
A kurzus meghirdetése: 
   Félév:    ősz   
    

Jelentkezési határidő: szeptember 7. 
 

   Jelentkezés: cím:  PTE ETK Doktori Iskola Ph.D képzés 
       7621 Pécs, Vörösmarty u. 4. 
     
A kurzust felvevő hallgatók minimális száma: 10 fő 
A kurzust felvevő hallgatók maximális száma: 15 
 
Túljelentkezés esetén az elfogadás kritériuma: B2 szintű angol nyelvtudás 
 
Az oktatás időkerete: Kurzus teljes óraszáma: 14 óra 
    Előadások időpontja:  
 
A számonkérés formája:   írásbeli 
 
Utóvizsga/javítóvizsga típusa:  írásbeli 
  
A kurzus elfogadásának kritériumai: aktív részvétel, max 1 hiányzás, félév végi dolgozat  
 
Távolmaradás pótlásának lehetőségei: megbeszélés szerint 
 
A tananyag elsajátításához szükséges segédanyagok listája:  
 
W.S.Browner (2012) Publishing and Presenting Clinical Research. Lippincott: 
Williams&Wilkins 
E.J.Huth (1990) How to Write and Publish Papers in the Medical Sciences. Lippincott: 
Williams&Wilkins 
Th.A.Lang (2010) How to Write, Publish, and Present in the Health Sciences 
R.A.Day &B.Gastel (2011) How to Write and Publish a Scientific Paper. Kindle 
E.J.Huth (1999) Writing and Publishing in Medicine. Lippincott: Williams&Wilkins 
APA (2001) Publication Manual of the American Psychological Association.APA:Washington 
DC. 

Kurzuskód Felelős oktató Elnevezés Kredit Intézmény 
DIP5SEM1 
 

Sélleyné Dr. 
Gyuró Monika 

Angol 
szaknyelv: 
publikációk 
írása 

1 kredit = 14 óra PTE ETK 

Tematika-célja: A hallgatók ismerjék meg a nemzetközi publikációra szánt közlemények 
helyes nyelvi, stílus- és szerkesztésbeli kívánalmait, valamint azon 
tudományos műfajok nyelvi és szerkezeti követelményeit, melyek a kutatási 
és tudományos publikációk részeit alkotják. 
A kurzus magába foglalja a kiadók szerkesztőbizottságával történő írásbeli 
kommunikációt is. 



M.Cargill&P.O’Connor (2009) Writing Scientific Research Articles: Strategy and Steps. 
Wiley/Blackwell  
V. Booth (1993) Communicating in Science. Cambridge University Press 
A foglalkozások témája és oktatója  
 
Előadások: 
 

1. Az angol nyelvű tudományos publikációk tartalma és felépítése: szerzőség, cikktípusok, hossz, 
fejcím, hangnem 

2. Gondolatok kifejezése nyelvi eszközökkel angol nyelven: Igék, névmások, segédigék, és a 
határozók használata. Vonatkozó névmások, és alárendelt mondattani szerkezetek. Párhuzamos 
szerkezetek 

3. Az elfogultság csökkentése nyelvi eszközökkel: A nem, faji etnikai identitás, fogyatékosság, 
életkor iránti elfogultság csökkentésének nyelvi eszközei 

4. A szerkesztés eszközei: a vessző, pontosvessző, kettőspont, gondolatjel, idézőjel, zárójel, 
szögletes zárójel alkalmazása, a nagy kezdőbetűk, dőlt betűszedés, rövidítések fejcíme, idézés, 
számok írása, a mérőszámok jelölése, statisztikai és matematikai jelölések a szövegben, 
táblázatokban, lábjegyzetek és megjegyzések jelölése, a függelék 

5. A hivatkozások: folyóiratokban, könyvekben, könyvfejezetekben, kutatási közleményekben, 
kongresszusokon, konferenciákon, disszertációkban, recenziókban 

6. Más műfajok: disszertáció, szakdolgozat írása 
7. A konferencia előadás írásos kívánalmai 
8. A recenzió írása 
9. A poszter írásbeli kívánalmai (alkotórészek, példa) 
10. Könyvrészlet, könyv írása 
11. A tudományos adatok közlésének etikai vonatkozásai: a magánszféra védelme, az egyén jogai, 

a felelősség kérdése, intézményi jóváhagyás, a beleegyező nyilatkozat, a kutatás terjesztése, a 
plágium 

12. Javaslatok nem angol anyanyelvű szerzők részére: Rövidség, tiszta fogalmazás, stílusfejlesztés 
13. A zsargon elkerülése 
14. A publikálásra szánt angol nyelvű folyóirat kiválasztása: a szerzői levél, válasz a véleményre, 

az elutasítás kezelése, válasz 


