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Minőség és stílus
•

Amennyiben cikket szeretnénk írni, hasznos, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a tudományos
minő- ségű szöveg ismérvei.

•

Elsősorban tudnunk kell azt, hogy milyen szavakból építsük fel a szókincsünket (pl.: vizsgálat,
kutatási terület, adat, funkció, specifikus stb.)

•

a latin nyelv egyes alapvető kifejezéseit, melyekkel tudományos szövegekben találkozhatunk
(pl.: et al, etc, i.e., stb.).

•

Ha úgy érezzük, hogy az alapvető eszközkészletünk megvan a cikk írására és még kutatási
témánk is akad, elkezdhetjük az írás folyamatát, amely négy fő szinten történik: tervezés, írás,
korrigálás és végezetül a szöveg felülvizsgálása majd publikálása.

•

A tervezés folyamata során érdemes a korábbiakban említésre került formai és logikai
rendszerek követése azért, hogy a későbbiekben is valóban egy „tervnek” megfelelően tudjunk
tisztán és érthetően egy szöveget felépíteni.

•

Az írás folyamata során talán érdemes nem azonnal a komplex szöveg meglétére, precizitására
és pontosságára építeni, éppenséggel kifizetődő lehet az is, hogy a nyers szöveget újra-újra
átnézzük és a hibáktól mentesítjük valamint igény esetén bővítjük és átfogalmazzuk azt.

•

Az ellenőrzés folyamata során érdemes bevonni másokat is, ugyanis itt érvényesül a „több
szem többet lát” elv és mivel más embereknek más a kritikai gondolkodása, sokszor
építőjellegű kritikával gazdagodhatunk. Érdemes először magunknak átnézni, majd másnak és
végezetül újra magunknak azt.

•

A felülvizsgálat folyamata során pedig újra megtekintésre kerül a cikk, ha úgy alakul, akkor
pedig érdemes újraírni azt - akár több helyen is - a megfelelő eredmény érdekében. A többszöri
átvizsgálás szerencsére nem csak a szöveg minőségének és mondanivalójának a magas szintjét
biztosítja, de ugyanakkor segítségével elkerülhetünk alapvető hibákat, melyek akár a
későbbiekben a plagizálás vádjához vezethetnek.

•

Más nyelvekben, mint ahogy a magyarban is, olykor nagyon hosszúra sikeredhetnek ennek
szöveges változatai. Természetesen kis terjedelemben nem jelent problémát magyarul sem a
számok leírása, azonban nagyobb számok esetén nem csak a hosszúságra, hanem a különböző
helyesírási szabályokra is hangsúlyt kell fektetnünk, amely nem csak a kész szöveg esztétikáját
ronthatja, de annak megértését és minőségét is.

•

Tegyünk különbséget az ún. aktív és passzív mondatszerkezet használatában is!

•

Ugyanúgy külön kategóriát jelent a „feltételező” szerkezet használata, melynek során a
mondatokban nem konkrét állításokat fogalmazunk meg, hanem feltételezzük a tény meglétét.
Több szempontból is hasznos lehet, de a túlzott használata komolytalanná teheti a munkánkat.

