ACADEMIC WRITING 5 op, kevät 2019
Kurssi on ensisijaisesti tarkoitettu Tohtorikiihdyttämössä oleville henkilökunnan jäsenille, mutta
mukaan voi tulla myös ihmisiä Turun ja Satakunnan AMK:ien henkilökunnasta. Kurssi sisältyy myös
avoimen AMK:n tarjontaan.
Kurssi on tarkoitettu tieteellistä käsikirjoitusta kirjoittavalle henkilölle. Kurssin aikana kirjoitetaan
mieluiten englanninkielinen artikkeli. Koulutus järjestetään Polytechnic University of Valencian
sopimuksen mukaisesti ja se voidaan hyväksilukea tohtoriopintoihin. Henkilökuntaan kuuluvan ei
tarvitse maksaa Avoimen AMK:n maksua.
Seminaareihin omat tietokoneet mukaan. Oppimisalustana Optima.

7.2 klo 12.30-15.30 Aloitusseminaari I
(Sini Eloranta, Kaisa Sorsa ja Eija Suikkanen) A317
Kuinka aloittaa tieteellinen kirjoittaminen, miten ja
missä artikkelin voi saada julkaistua
Ennakkotehtävä ja sen läpikäynti
• Pohdi etukäteen tulevan käsikirjoituksen sisältö,
näkökulma ja kieli (englanti/suomi)
• Aseta itsellesi aikataulu tavoitteet käsikirjoituksen
työstämiseksi
• Etsi valmiiksi lehti, johon aiot lähettää
käsikirjoituksen – käy poimimassa lehden
kirjoittajaohjeet ja ota ne mukaasi ensimmäiselle
kerralle

12.2 klo 12.30-15.30 Tiedonhankinta ja
viitteidenhallinta (Eija Suikkanen) A317
Tiedonhankinnan työkalut
• Turun AMK:n Finna
• tietoaineistot ja niiden käyttö

15.2 klo 12.30-15.30 Tiedonhankinta ja
viitteidenhallinta (Eija Suikkanen) A314

7.3 klo 12.30-15.30 Artikkeliseminaari
II (Sini Eloranta ja Kaisa Sorsa) A317
• Tutkimus- ja julkaisueettiset kysymykset
• Hyvän tieteellisen artikkelin rakenne
• Käsikirjoituksen työstämistä

11.3 klo 12.30-15.30 Tukea englanniksi
kirjoittamiseen (Poppy Skarli) B161
Keskustelua ja kysymyksiä esimerkkien ja omien
tekstien pohjalta.

4.4 klo 12.30-15.30 Artikkeliseminaari
III (Sini Eloranta ja Kaisa Sorsa) A313
• Artikkelikäsikirjoituksen 1. versio valmis, esityksiä,
vertaisarviointia
• Julkaisen, siis olen - kokemuksia ja havaintoja
julkaisemisen vaikeudesta ja ihanuudesta (Harri
Jalonen 1t)

7.5 klo 12.30-15.30 Artikkeliseminaari
IV (Sini Eloranta ja Kaisa Sorsa) A312

Systemaattinen tiedonhaku
• tiedonhaun prosessi
• aiheen määrittely, käsitteellistäminen
•
Artikkelit
valmiina,
esitykset
• hakusanat, asiasanat
• hakustrategiat, hakulausekkeet, Boolen operaattorit
• hakutulosten arviointi ja hakulausekkeen muokkaus

28.2 klo 12.30 -15.30 Julkaisujen laatu ja
näkyvyys (Eija Suikkanen) A317
Julkaisujen laatu, julkaisut osana korkeakoulujen
rahoitusta
• julkaisun laadun varmistus (mm. JuFo)
• avoin julkaiseminen
• julkaisutiedonkeruu
• affiliaatio

Kurssi toteutetaan
Lemminkäisenkadun kampuksella
Lisätietoa
sari.asteljoki@turkuamk.fi

Julkaisujen ja tutkijan näkyvyys
• julkaisuarkisto: rinnakkaistallentaminen
• tutkimuksen yhteisöpalvelut
• tutkijan tunnisteet (ORCID jne.)

Muutokset mahdollisia

