
Akateemiset fraasit
Aloitus

Aloitus - Johdanto
Suomi Korea
Tässä esseessä / tutkielmassa /
opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/
analysoin...

이번 에세이/ 보고서/ 논문에서, 저는 ....에 대해
연구/조사/확인/분석을 해보고자 합니다.

Yleinen johdanto tutkielmaan

Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme
katsomalla tarkemmin...

이 문제에 답하고자, ...를 좀 더 깊이 관찰해
보겠습니다.

Esittele aihealue mihin aiot tutkielmassa keskittyä

Kysymys siitä, onko....on askarruttanut
asiantuntijoita jo jonkin aikaa.

....인지 아닌지에 대한 문제는 오랜 시간동안
전문가들의 큰 관심이었습니다.

Yleinen avaus aiheen esittelyyn

On tunnettu tosiasia, että... .....은 매우 잘 알려진 사실입니다.
Yleinen esittely aiheesta, joka on hyvin tunnettu

Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin
paljon.

...에 대하여는 많은 양의 논문들과 토론이 이루어지고
있습니다.

Yleinen avaus tietyn aiheen esittelyyn

Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että... ....는 오늘날 일반적으로 동의되어 있는 사실입니다.
Yleinen esittely asiaan, josta ollaan yleisesti ottaen yksimielisiä, mutta jonka haluaisit kyseenalaistaa  

Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä... 그렇다면, ... 요소들을 정리해 봅시다.
Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee

Rakennamme
analyysimme...tunnistaaksemme...

이러한 분석에서 ...를 확인하기 위해 좀 더 나아가
봅시다.

Avauksen kehittäminen selittääksesi täsmälleen, mitä tutkielmasi käsittelee

Itsepintainen perusajatus... on... ...의 주요 주제는 ... 입니다.
Johtoajatusten esittely

... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä. 실험가능한 현상으로써, ...는 반복되어
관찰되었습니다.

Tutkimuksesi tärkeyden painotus
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Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta
motivoiva kysymys on....

이러한 배경에 반하여, ...이(가) 이 연구에서 가장
중심이 된 궁금점 입니다.

Lausunto siitä, mitä tutkimuksesi käsittelee, tulee taustatietojen jälkeen

Tämä tutkimus tarkastelee syitä... 이 연구는 ...의 원인을 밝히고 있습니다.
Yksityiskohtainen lausunto aikeistasi tutkimuksessa

Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat
ehdottaneet, että...

최근의 이런 연구들을 한 학자들은 ....를
제안하였습니다.

Tässä esitellään valitsemasi aiheen ajankohtaista akateemista keskustelua

Tarkoituksemme on... 저희의 목적은 ... 입니다.
Tutkimuksen päätavoitteiden esittely

Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme
paremman käsityksen aiheesta...

....관련 실험과 관찰을 통해서, ...을 좀 더 깊이
이해하고 싶습니다.

Metodin esittely sekä päänäkökulman esittely

Aloitus - Määritelmät
Suomi Korea
Määritelmältään...tarkoittaa... 정의에 의하면, ....는 .... 뜻입니다.

Tietyn termin määrittely

Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään
seuraavassa merkityksessä...

이 에세이에서, .... 단어는 ....의 의미로 사용됨을
알려드립니다.

Tietyn termin määrittely

On tärkeää määritellä termi...tarkasti. ...의 뜻을 분명하게 정의내리는 것이 중요합니다.
Tietyn termin määrittely

Termi... viittaa... ... 단어는 ...를 의미합니다.
Tietyn termin määrittely

Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä... 일반적인 관점에서 ...은 ....로 정의될 수 있습니다.
Näin selitetään sana, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa

...mukaan ... määritellään... ...에 따르면, ....는 ....로 정의됩니다.
Sanan selitys, jolle on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa
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...voidaan määritellä monella eri tavalla.
Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...

....는 다양한 뜻으로 정의될 수 있습니다. 몇몇
사람들은 이 용어가 ...를(을) 의미한다고 주장합니다.

Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa

...ymmärretään yleensä tarkoittavan... ...는 대개 ... 뜻으로 이해됩니다.
Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa

Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa... ...를 이야기할 때 대부분 우리가 떠올리는 것은 ...
입니다.

Selitys sanalle, jolle on on ehdotettu määritelmää, mutta määritelmä jättää tulkinnanvaraa

Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä
käsitettä.

2개의 간단한 예를 통해 이 개념을 명확히
해보겠습니다.

Lausuma, jonka jälkeen voit käyttää esimerkkejä ajatuksen määrittelemiseen

On tärkeää painottaa... ....은 중요하며 강조되어야 합니다.
Käytetään, kun haluat kiinnittää huomiota määritelmääsi

Keskitymme... 우리의 관심은.... 에 있습니다.
Vapaamuotoinen tapa määritellä termi

Lopuksi, termin ... määritelmää on
selvennettävä

마지막으로, 우리는 ... 이 단어에 대해 우리가 내린
정의를 명확히 해야합니다.

Käytetään kappaleen lopussa tietyn termin määrittelemiseksi

Tarkoitamme tällä, että... 우리가 의미하는 바는 ... 입니다.
Käytetään termin laajempaan määrittelyyn tai määrittelyn havainnollistamiseen esimerkein

Useita selityksiä on tarjottu. 여러 설명들이 제공되었습니다.
Lausuma, jonka jälkeen voit perustella määritelmääsi perusteellisemmin

Nämä selitykset kumpuavat... 우리는 이러한 설명들을 ...에 기초하고 있다고 간주할
수 있습니다.

Käytetään määritelmän perusteiden selventämiseksi

Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja
auttavat... ilmiön selventämisessä.

이 예들은 서로 보완하며 ...현상을 설명하는데 도움을
줍니다.

Käytetään silloin, kun on antanut kaksi samantyyppistä esimerkkiä, joita käytetään yhdessä termin
määrittelyyn
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Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että... ... 이후, 학자들은 ....에 대해 논의해 왔습니다.

Käytetään silloin kun alalla on yksi selkeä asiantuntija, mutaa muut ovat avustaneet häntä määritelmässä

Aloitus - Hypoteesi
Suomi Korea
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa
vaikuttaa...?

그렇다면 중심 질문은 이렇게 됩니다: ...이 어떻게 ...에
영향을 줄 수 있는가?

Päähypoteesin esittely

Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien
tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.

...의 증거들을 감안할 때, ...에 영향을 준 요소들을
연구해 보는 것은 분명 가치 있는 일입니다.

Päähypoteesin esittely

Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat
keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...

10 여년 전에, ...와 ...는 ...인지 아닌지에 대한 문제를
두고 논의하기 시작하였습니다. 

Päähypoteesin esittely

Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja
testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät
kuinka ... vaikuttavat ...

..이 어떻게 ..에 영향을 미치는지에 대한 여러 가설들을
발전시키고 테스트 해봄으로써, 이 연구는 ....을
언급하고 있습니다.

Päähypoteesin esittely

Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on,
että...

그러므로, ... 의 이유들과 함께, 우리는 .... 것 이라고
가설을 세우고 있습니다.

Päähypoteesin esittely

Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta,
mutta mitään niistä ei ole testattu.

몇몇의 이러한 논쟁들은 ...에 의해 형식화 되었습니다.
하지만, 그 어느것도 테스트 되진 않았습니다.

Hypoteesin esittely sekä tutkimuksen tärkeyden ilmaiseminen

Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien
seikkojen olevan sidoksissa...

이 연구의 흔적들이 다음의 요소들이 ...과 관련 있음을
말해줍니다.

Tutkimuksellesi ja hypoteesille tärkeiden tekijöiden esittely

... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä ....는 ...과 ....의 중요한 상호관련이 있다는 것을 발견
하였습니다.

Jonkun toisen työn esittely, jolla on ollut vaikutusta omaan tutkimukseen

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Sivu 4 22.05.2023

http://www.tcpdf.org

