
Akateemiset fraasit
Lopetus

Lopetus - Yhteenveto
Suomi Korea
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla... 이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.

Tutkielman yhteenvedon aloitus

Edellinen keskustelu on pyrkinyt... ...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이
있었습니다.

Mitä tutkielmassa on yritetty saavuttaa

Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski... 그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Aineiston kuvaus ja kuinka käytit sitä väitteesi todistamiseksi

Yhteenvetona... 요약하면, ...
Yleinen avaus tutkielman tavoitteiden kuvaamiseen

Yhteenvetona... 요약하면, ...
Yleinen avaus, mitä olet halunnut saavuttaa tutkielmalla

Lopetus - Tiivistelmä
Suomi Korea
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ...
tekijöiden akateemista ymmärtämistä...

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.

Yleiskuva tutkielmasta ja lopputuloksen toteaminen

Kaiken kaikkiaan 대체로, ...
Yleinen arvio tutkielmasta

Yleisesti ottaen 대체로, ...
Yleinen arvio tutkielmasta

...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että... 우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut

Yllä olevat perustelut todistavat, että... 위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Selkeä loppupäätelmä jota tukevat vankat perustelut
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Akateemiset fraasit
Lopetus
Näemme siis, että... 그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.

Varman loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen esittelyn jälkeen

Kaikki tämä viittaa siihen, että... 이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Selkeän loppupäätelmän antaminen tukevien perustelujen kirjoittamisen jälkeen

... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa... ...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Todisteiden esittäminen, jotka tukevat loppupäätelmääsi

Kaiken kaikkiaan 모든 것을 고려하여, ...
Löydöstesi puolueeton arviointi

Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä
mainita tulevia tutkimuksia varten...

우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의
연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...

Rajoituksien listaus mukana tutkielman yhteenvedossa

Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät... 그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는
것 입니다.

Selkeä johtopäätös

Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole
täysin omaperäisiä...

아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀
새로운 것들이 아닙니다.

Muilta lainatut ajatukset

Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme
panos vaikuttaa kolmella alueella...

하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할
것으로 보입니다.

Tutkielman tärkeimpien johtopäätösten korostaminen

Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ...
prosessin parempaa ymmärtämistä...

이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할
것입니다.

Kerrotaan mitä ilmiötä tutkielma yritti selittää
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