2018-2019

RESEARCH PAPERS
(CIÈNCIES DE LA SALUT, CIÈNCIES
EXPERIMENTALS, ENGINYERIES)
Curs sobre un dels gèneres de discurs més habituals de la
comunicació científica, l’article científic o paper. Els participants hi
consoliden i hi desenvolupen les habilitats necessàries per redactar
articles científics en anglès. S’hi tracten qüestions relacionades amb
el vocabulari i les estructures gramaticals i sintàctiques correctes i
adequades. S'encoratja els alumnes a portar a classe articles que
estiguin elaborant, amb la finalitat d’ajudar-los a resoldre dificultats
reals que puguin tenir en el seu procés d’escriptura.
Adreçat a
Aquests cursos van dirigits principalment al personal acadèmic de la UAB,
que el té subvencionat al 100%. La setmana abans de l’inici del curs, si
queden places disponibles, s’hi podrà matricular també el PDI d’escoles
adscrites o d’altres universitats i també estudiants de doctorat, màster i
postgrau.
Nivell requerit
Nivell 5 superat del Servei de Llengües (B2.2 del MECR) o equivalent.
Calendari i horari
Primera edició: 22.10.2018 a 21.11.2018, dilluns i dimecres, 19 a 21 h
Segona edició: 18.2.2019 a 20.3.2019, dilluns i dimecres, 19 a 21 h
Durada
20 hores presencials + 10 hores de feina autònoma.
Dades d’interès
• Aquest curs és gratuït per al PDI de la UAB.
• El nombre màxim d’alumnes per grup és 15. El Servei de Llengües es reserva
el dret de cancel·lar els grups que no arribin a un mínim d’inscrits.
• S’aconsella als alumnes que s’inscriguin als cursos Research Papers de
temàtica propera a la de la seva especialitat acadèmica.
• Per poder fer una prova de nivell o per obtenir més informació sobre el curs,
cal posar-se en contacte amb el Servei de Llengües o consultar-ne el web:
www.uab.cat/idiomes.
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