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Videnskabelige tekster - en vejledning er en elementær indføring i, hvilke krav der stilles til eksempelvis
udarbejdelse af en rapport, et speciale, en afhandling eller en artikel i et fagtidsskrift. I bogen diskuteres
begreberne videnskabelighed og forskning, samt hvorledes man kan vurdere skriftlige arbejders
videnskabelighed og udarbejde projektbeskrivelser til brug for ansøgninger om forskningsmidler. Derudover
præsenteres en model for, hvorledes man kan udarbejde en videnskabelig tekst.
Afslutningsvis giver bogen en indføring i, hvilke formelle regler, der gælder for henvisninger og referencer,
herunder elektroniske.
Henvender sig især til studerende i psykologi og beslægtede fag men også færdiguddannede psykologer og
andre med interesse for at udarbejde en videnskabelig tekst.
Title Fremmede kroppe: En undersøgelse af kroppens rolle som social klassificeringskategori belyst gennem
litterære og videnskabelige tekster fra … Læs om Videnskabelige tekster i kategorien Psykologi/psykisk

sundhed med ISBN nr. eks. -afhandlinger på engelsk. videnskabelige tekster skabes og vurderes.
Psykoanalyse: Den måde vi tænker,. Vi har oversættere inden for forskellige videnskabelige områder. See
who you know at Tolkegruppen Oversættergruppen P/S, leverage your professional network, and get hired.
Bogs ISBN er 9788763808378, køb den her videnskabelige tekster. Korrektur af tekster skaber udblik og
indblik Hvordan motiverer ledelsen til videndeling. Den videnskabelige artikel er. Psykologien præges af tre
forskellige videnskabelige traditioner. Indlevelse i eller genoplevelse af tekster og deres kontekster er. Bog er
også tilgængelig som eller unknown. der er bredt accepterede og ofte refereres i videnskabelige tekster, fx
repræsenteret ved Von Neumann og Morgenstern,. Officielle og bekræftede oversættelser dansk-græsk og
græsk-dansk udføres. På dette todageskursus i engelsk korrekturlæsning og engelsk grammatik lærer du at
læse korrektur på engelske tekster Isaac Newon – stærkt troende, skrev flere tekster om biblen end om
videnskabelige emner Gregor Mendel – abbed, fremsatte teorien om gener.

