Nodarbība “Ievads zinātniskās publicēšanās procesā”
Nodarbības anotācija
Nodarbība “Ievads zinātniskās publicēšanās procesā” paredzēta visiem LU doktorantūras studentiem un pētniekiem,
kuriem nepieciešams papildināt zināšanas un prasmes par zinātniskās publicēšanās jautājumiem. Nodarbības dalībnieki
iegūs izpratni par publicēšanās procesa posmiem, zinātniskā raksta elementiem un to nozīmi informācijas izplatīšanā,
izzinās žurnālu izvēles iespējas, tostarp izvairīšanos no viltus izdevēju žurnāliem, kā arī iegūs priekštatu par publicēšanos
atvērtā piekļuvē (Open Access).
Nodarbības struktūru veido teorētisks stāstījums, piemēru demonstrējumi, praktiski uzdevumi.

Nodarbības apraksts
Nodarbības
nosaukums
Apjoms (stundas)
Mērķgrupa
Dalībnieku skaits
Priekšzināšanas
Nepieciešamie resursi
Mērķis
Uzdevumi

“Ievads zinātniskās publicēšanās procesā”
90 min
Doktorantūras studenti un pētnieki
15-20
Iemaņas informācijas un komunikācijas tehnoloģijās, priekšstats un prasmes datubāzu
izmantošanā, angļu valodas prasmes
Dators, projektors, ekrāns, interneta pieslēgums, 15-20 datori nodarbības dalībniekiem, papīrs
uzdevumu izdrukām un grupu darbiem
Radīt priekštatu par zinātniskās publicēšanās procesu kopumā
1. Apgūt zināšanas par zinātniskā raksta struktūru
2. Apgūt zināšanas par publicēšanas procesa posmiem
3. Mācēt izvēlēties žurnālu, kurā publicēties
4. Apgūt zināšanas par publikāciju citējamību, kā vienu no rādītājiem zinātnisko
sasniegumu novērtēšanai

Plānotie rezultāti

Zināšanas un izpratne par:
- zinātniskā raksta struktūru un galvenajiem elementiem
-

žurnāla izvēles pieejām un iespējām, tostarp publicēšanos atvērtā piekļuvē (Open
Access)

-

publicēšanas procesa posmiem

-

publikāciju pieejamību datubāzēs un repozitorijos

-

publikāciju citējamības rādītājiem un to lomu zinātnisko sasniegumu novērtēšanā

Prasmes analizēt, sintezēt un izvērtēt:
- analizēt raksta gatavību iesniegšanai žurnāla izdevējiem
-

izvērtēt žurnālu izdevēju piedāvāto pakalpojumu ticamību

Prasmes zināšanas pielietot:
- orientēties tīmeklī pieejamos rīkos, kas palīdz meklēt un atrast žurnālu, kur iesniegt
publikāciju
-

pārzināt pazīmes, pēc kurām atpazīt viltus žurnālus

-

pārzināt biežāk pieļautās kļūdas, iesniedzot publikāciju žurnālā redakcijai pirmajai
atlasei, un nepieļaut tās savos darbos

Komunikācijas prasmes:

-

iekļauties zinātniskās informācijas apmaiņā un komunikācijā

-

sadarboties ar kolēģiem, izstrādājot zinātniskās publikācijas

Ievirzes tālākām mācīšanās prasmēm:
- patstāvīgi apgūt veiksmīgas publicēšanās principus, žurnālu izvēles rīkus, kā arī citas
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas
Citas vispārējas prasmes:
- atšķirt datubāzu veidus un to nozīmi informācijas izplatīšanā un pieejamībā
Nodarbību saturiskais
plāns

-

Zinātniskā raksta struktūra
Žurnāla izvēle
Atvērtās piekļuves žurnāli un izvairīšanās no viltus žurnāliem
Raksta iesniegšanas un pieņemšanas process zinātniskā žurnālā
Publikāciju pieejamība datubāzēs un repozitorijos
Publikācijas un zinātnisko sasniegumu novērtēšana

