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En la introducción de este trabajo mencionamos...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
La discusión anterior ha tenido la intención de...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál

den føromtalte diskussion har forsøgt at...

Las hipótesis fueron examinadas con los datos
Hypotesen blev testet med data dækning...
relacionados con...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
En resumen,...
Til at opsummere...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
En síntesis,...
Summarisk,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés
spanyol

dán

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske
el entendimiento académico de los factores...
forståelse af de faktorer...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
En definitiva,...
Alt i alt...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
En términos generales,...
I det store og hele...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél
... nos lleva a la conclusión de que...
...fører os til den konklusion at...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
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Podemos evidenciar que...
Vi kan derefter se at...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Todo esto apunta a...
Alt dette peger på det faktum at...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
develar...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
En resumen...
Ligevægtigt...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og
nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser
områder til fremtidig research burde blive nævnt...
analizadas en el futuro...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer
de factores...
som...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos
ofrecido no son totalmente nuevas...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk

Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke
fuldstændig unik...

Sin embargo, planteamos que la contribución de
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på
nuestro trabajo se basa en tres áreas...
tre områder...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Nuestro estudio da pie a un proceso de
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en
entendimiento...
forståelse af processen...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk
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