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טופס הצהרה על הכנה עצמית של עובדה סמינריונית 

  _________________________:בקורס

  

 עבודה סמינריונית באוניברסיטה נועדה לאפשר לסטודנטי� בשלב לימודי� מתקד� לייש� את הידע והמיומנות 

הבנה , ולת קריאהיכ: כגו�, בעבודה זו צריכי� לבוא לידי ביטוי הכישורי� האקדמיי�. שרכשו במהל� לימודיה�

) במקרי� מסויימי�(כושר תכנו� מחקר וביצועו , אינטגרציה של סוגי ידע שוני�, וניתוח של טקסטי� מדעיי�

  .כתיבה מדעית רהוטה, ולבסו!

  

כדי להבחי� בי� .  של הסטודנט המגיש אותהיצירה עצמיתהעבודה הסמינריונית חייבת להיות ברובה המכריע 

, של כתובי� שעליה� מסתמכת העבודה" קניי� רוחני"וכדי למנוע פגיעה ב, של אחרי�תרומתו לבי� תרומותיה� 

יש להצהיר במסגרת העבודה , במילי� אחרות. חייב הסטודנט להקפיד על ציו� המקורות שעליה� הסתמ�

 ,ציטוטי� ישירי� של אמירות או ממצאי�: בכלל זה. מה המקור של כל אמירה או ידע שנלקח מאחרי�, המוגשת

לא כל שכ� נטילה ללא ציו� ראוי של , סטייה מכללי ציטוט והפניה.  דעות ופרשנויות של אנשי� אחרי�, רעיונות

מתפרשת לחומרה כניסיו� להציג דברי אחרי� כדברי הכותבי� , חלקי עבודה או עבודה שלמה של כותבי� אחרי�

  .ת תלמידי�והיא בבחינת עבירה על כללי האתיקה המדעית ועל תקנו� משמע, עצמ�

  

  

  :הינ  מתבקש לחתו� על ההצהרה הבאה, כדי למנוע אי הבנה בנדו�

  

  

_______________________, :מגמה______________________, .ז.ת,______________________, אני

 ונכתבה על פי העצמיתהיא פרי יצירתי , ל" שמוגשת על ידי בקורס הנ,כי העבודה הסמינריונית, ה בזאת/מצהיר

אשר חלק ממנה , כי ידוע לי שהגשת עבודה, ה/אני מצהיר, כמו כ�. כללי ציטוט והפניה המקובלי� באקדמיה

  .שתגרור הגשת תלונה נגדי לרשויות המשמעת של האוניברסיטה, הועתק מעבודה אחרת היא עבירת משמעת

  

  

  

  

_________________________               ______             ___________________

    

          חתימה                       תארי�  
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 טופס הצהרה על הכנת סמינר


