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Expertná editácia
v angličtine

Texty editujú experti v danom
odbore, vďaka čomu sa zvýši 
šanca, že budú akceptované 

na publikovanie.

Komplexná podpora 
publikovania

Pripravíme Vám balíček služieb 
podľa potreby a pomôžeme 
Vám vo všetkých krokoch 

publikačného procesu.

Pomoc pri editácii 
sprievodného listu

Pomôžeme so zostavením 
správneho zneniasprievodného

listu redakcii.

Expertná recenzia 
„nanečisto“

Úprava textu, aby zodpovedal 
kritériám požadovaným 

recenznému procesu danej 
redakcie.

Podporujeme autorov od podania príspevku

až po zverejnenie

Pomáhame vedcom
publikovať s najvyšším impaktom

  Dôveryhodný a rešpektovaný partner vydavateľstiev a autorov

  Naši editori sú rodení hovoriaci a získali titul PhD.

  Expertné služby zákazníkom a konzultácie

  Garantujeme kvalitu a splnenie termínu vrátane
  certifikátu o editácii

 

Zastúpenie v SR:

Sme odborníkmi v rade akademických odborov
Medicína  |  Prírodné vedy  |  Technické a inžinierske odbory  |  Obchod a ekonómia  |  Humanitné a společenské vedy

Prečo využiť Charlesworth Author Services?

ü

ü
ü
ü

Výhody pre akademické inštitúcie

ü

ü

  Inštitucionálna zľava a flexibilné platobné možnosti

  Konsolidovaná podpora s cieľom zvýšenia hodnotenia
  výstupov vedy a výskumu

ü

ü

  Služby a konzultácie na mieru na zvýšenie 
  pravdepodobnosti prijatia článku

  Workshopy, semináre a školiace balíčky k dispozícii

https://www.aib.sk/


Charlesworth Group ponúka školiace workshopy určené začínajúcim vedcom a študentom 
magisterského a doktorandského stupňa. Na workshop môže naviazať individuálna podpora 

a coaching prostredníctvom našej konzultačnej služby. Naše kurzy sa zameriavajú
na vytváranie a zlepšovanie tzv. prenositeľných zručností účastníkov a sú štruktúrované tak, 

aby podporili postupné a merateľné osvojovanie poznatkov s jasným výsledkom.

Workshopy Konzultácie

Vyberte si z aktuálnych workshopov

Charlesworth Knowledge

Ako písať a publikovať Vaše články 
v časopisoch s vysokým impaktom

Kľúčové zručnosti pre 
začínajúcich vedcov

Časté chyby autorov odborných 
publikácií, ktorí nie sú rodední 
hovoriaci v angličtine

Riadenie publikačného procesu

Ako prezentovať seba a svoj výskum

Ako prezentovať vedecké poznatky 
a štatistiky

Písanie grantových žiadostí

Plánovanie a riadenie procesu VaV

Navštívte náš web www.cwauthors.com

Zastúpenie v SR:

alebo napíšte Mgr. Lucii Poledníkovej na lucia.polednikova@aib.sk

Ponúkame sériu jednodenných 
ucelených interaktívnych 
workshopov, ktoré možno 

usporiadať jednotlivo alebo 
v požadovanej kombinácii 

modulov priamo u vás 
na pracovisku. Na požiadanie 

pre vás navrhneme 
workshopy "na mieru" podľa 

vašich potrieb.

Individuálne editačné a 
výučbové služby "na mieru" pre 
autorov alebo skupiny autorov 

pracujúcich na konkrétnych 
projektoch. Práca s 

dokumentami cez Skype a 
Google Docs, čím sa zlepšujú 
zručnosti autorov v reálnom 

čase.

Webináre

Vyberte si z webinárov, ktoré si 
môžete objednať samostatne 

alebo skombinované do dlhších 
kurzov. Dĺžka trvania je cca 50-
60 minút plus čas na otázky a 

spätnú väzbu. Cieľom je pomôcť 
rozvinúť odborný potenciál 

vašich vedcov.

https://www.aib.sk/
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