CENTER ZA VSEŽIVLJENJSKO IZOBRAŽEVANJE IN KARIERNO SVETOVANJE
organizira

PISANJE ZNANSTVENIH BESEDIL:
Kako napisati znanstveni članek in predstaviti rezultate znanstvenih
in strokovnih ugotovitev strokovni javnosti
Usposabljanje bo potekalo v soboto, 13. 5. 2017, na Visoki zdravstveni šoli v Celju,
Mariborska cesta 7 v Celju.
Prostor usposabljanja: predavalnica A
Pričetek usposabljanja: ob 9.00 uri
Trajanje usposabljanja: 1 dan, v obliki predavanja in učne delavnice
Izvajalka usposabljanja: izr. prof. dr. Nadja Plazar, spec.
Cilji usposabljanja
Udeleženci se seznanijo:
 z načeli zgradbe znanstvenega besedila,
 značilnostmi jezika znanstvenih besedil,
 strukturo IMRaD,
 znanstvenim aparatom.
Program usposabljanja:
Teme

Čas

Registracija udeležencev

8.30 – 9.00

1. Predavanje
− Načela zgradbe znanstvenega besedila (organiziranost, razporeditev
−
−
−
−

9.00 - 10.30

in medsebojna povezanost prvin znanstvenega dela).
Značilnosti jezika znanstvenih besedil.
Uporaba kratic v znanstvenem besedilu.
IMRaD struktura znanstvenega besedila, s posebnim poudarkom na
naslovu in povzetku.
Načini citiranja v znanstvenem besedilu.

Odmor
2. Učna delavnica (1. del)
− Analiza znanstvenega članka in aplikacija znanja, ki je bilo

10.30 – 10.45
10.45 – 12.15

predstavljeno na predavanju.

Odmor

12.15 – 12.30

3. Učna delavnica (2. del)
− Analiza in svetovanje udeležencem.
− Razprava.
Razprava in zaključek srečanja

12.30 – 13.15

O izvajalki usposabljanja


Dr. Nadja Plazar, je doktorica znanosti in izredna profesorica za področje klinične biokemije
na Univerzi na Primorskem. Skoraj deset let je bila dekanja Fakultete za vede o zdravju
Univerze na Primorskem. Pod njenim vodenjem se je nekdanja visoka šola preoblikovala v
mednarodno prepoznavno fakulteto s področja zdravstvenih ved. Bila je prorektorica za
študijske zadeve Univerze na Primorskem. Od ustanovitve Nacionalne agencije Republike
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je evalvatorka študijskim programov. Njena
bibliografija obsega več izvirnih znanstvenih del. Je visokošolska učiteljica za metodološke
predmete, nosilka predmetov na dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih.

Usposabljanje je namenjeno visokošolskim učiteljem in sodelavcev ter zaposlenim na
področju zdravstva in zdravstvene nege, ki želijo pridobiti dodatno znanje s področja pisanja
znanstvenih besedil.
Splošne informacije
Na usposabljanje se je potrebno prijaviti s prijavnico, ki je objavljena na spletni strani
VZŠCE. Za visokošolske učitelje in sodelavce Visoke zdravstvene šole v Celju, je
udeležba brezplačna. Kotizacija za ostale udeležence znaša 50 EUR in vključuje: udeležbo
na predavanju in učni delavnici, gradivo, pogostitve v odmorih in potrdilo o udeležbi.
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun VZŠCE št.: 05100 8015529595 (ABANKA d.d.),
najpozneje pet dni pred učno delavnico.
Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest oz. najkasneje do 5. 5. 2017 Število mest je
omejeno na 15.
Odjave upoštevamo do sedem dni pred usposabljanjem. Po tem roku odjav ne
upoštevamo in obračunamo 50 % vrednosti kotizacije za stroške organizacije.
Dodatne informacije glede prijave: ga. Alenka Presker Planko, tel.: 03 428 79 03 ali po epošti: ivis@vzsce.si
Dodatne strokovne informacije: mag. Boris Miha Kaučič, tel.: 03 428 79 05 ali po e-pošti:
miha.kaucic@vzsce.si
Vljudno vabljeni,
Dekan VZŠCE:
izr. prof. dr. Gorazd Voga

