Akadémiai / Tudományos
Lezárás
Lezárás - Összefoglalás
vietnámi

eszperantó

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Ni komencis ĉi paperon kun...
A szakdolgozat összefoglalójának bevezetésekor használatos
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án
này muốn...
A szakdolgozatban elérendő célok leírására szolgál

La antaŭa diskuto provis...

Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
quan tới...
A felhasznált források és azok, az álláspontjaid alátámasztásához való hozzájárulásuk leírásakor használatos
Tóm lại...
Por resumi…
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban
Tóm lại...
En resumo,...
Általános bevezetés annak leírására, hogy próbáltál meg elérni a szakdolgozatban

Lezárás - Következtetés
vietnámi

eszperantó

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng
Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian
góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
komprenon de la faktoroj...
A szakdolgozat áttekintésénél és a fő eredmények megállapításánál használatos
Về tổng thể...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél

Entute...

Nhìn chung...
A szakdolgozat általános értékelésének készítésénél

Ĝenerale...

... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
...kondukas nin al la konkludo, ke...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
minh rằng...
Akkor használjuk, amikor határozott következtetéseket fogalmazunk meg és szilárd érvekkel támasztjuk őket alá
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Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Ni povas vidi, ke...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
Akkor használjuk, miután a támogató érveket már megfogalmaztuk és a fő következtetéseket írjuk le
... có thể giúp chứng tỏ...
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Bizonyítások felhozásakor, amelyek alátámasztják a következtetéseidet
Nhìn nhận một cách khách quan...
Entute...
Az eredményeid elfogulatlan értékelésekor használandó
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta
nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được
esplorado devus esti nomata...
nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
A szakdolgozat összegző következtetések részénél szükséges a korlátozó tényezők elfogadására/beismerésére
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
này chỉ ra một số các tác nhân...
Határozott következtetések megállapításánál használjuk
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn
xa lạ với chúng ta...
Kölcsönzött gondolatok megjelölésénél használjuk

Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute
solaj...

Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas
chính...
sur tri areoj...
A szakdolgozat fő következtetésének hangsúlyozásakor
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la
tìm hiểu thêm về...
procezo...
A szakdolgozat fő céljának magyarázatakor használjuk
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