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 החוג לשירותי אנוש-נהלים לכתיבת והגשת הצעת תיזה לתואר שני

 ת ההצעההגש

  למזכירות החוג  תוגש ההצעה .עד סיום הסמסטר השלישי ללימודיםלשירותי אנוש חוג לאת הצעת התזה יש להגיש

 נת הסכמהבו מצוי ים/ההמנח בלווית אישור חתום על ידי ( לפי ההנחיות הטכניות למטה)בשלושה עותקים כרוכים 

 . להגשת ההצעה לשיפוט

 ההצעה הערכת

 לקחת יש. (ת/נוסף ת/וקורא התיזה מנחה) ות/קוראים שני י"ע שיפוט/להערכה. א.על ידי ועדת המ תועבר ההצעה 

 המעריכים תגובות ופירוט ההערכה תוצאות בדבר הודעה .הערכהה תוצאות לקבלת כחודשיים עד של זמן משך בחשבון

 .החוג מזכירות י"ע. א.מ ועדת ראש שםב סטודנטיםל תועבר

 היקף ומבנה ההצעה הנחיות טכניות לגבי 

 5.1רווח של , 51גודל , עמודים בגופן דויד 51הצעת המחקר תהיה בהיקף שאינו עולה על 

, צירתק, שערלא כולל , עמודים מתייחסת לאורך גוף הטקסט 51מגבלת האורך של )מ לפחות "ס 1.1עם שוליים של , בין השורות

 (. אם יש ונספחים ,ביבליוגרפיה

 מבנה כללי של ההצעה 

 ( שנבחרה והמתודולוגיה הנושא ילאופ בהתאם מסוימים הבדלים יתכנו)

 ( הגשה מועד, ים/המנחה ות/שמ, הסטודנט שם, שם ההצעה/כותר, החוג שם) פתיחה דף 

  שיטה, מטרת המחקר, למחקר רקעפרט המ, מילים 112תקציר מובנה של עד. 

 ניםיתוכן העני 

 מה יתרום המחקר בהיבטים תאורטיים וישומיים: וחשיבות המחקר חידוש, מטרות, רקע -מבוא. 

 רקע מדעי/ סקירת ספרות. 

 במחקר השערות או/ו שאלות פירוט. 

 מתוכננים עיבודים, המחקר ביצוע אופן, המחקר כלי, המדגם  :שיטת המחקר. 

  מקורות(תוכללי הציטוט על פי הנחי APA .) 

  (.אם יש צורך)נספחים  

 (רקע מדעי/כולל השלמת סקירת הספרות)המחקר  לוח זמנים לביצוע 

 

 :לידיעה

כאשר , גם לעבור אישור של ועדת אתיקה פקולטטית  (אחרי הבדיקה והאישור של החוג)הצעה שתוגש צריכה בהמשך ה

ברוב המקרים מדובר בנוהל פשוט ומהיר שפרטיו מופיעים באתר הפקולטה 

[http://hw.haifa.ac.il/index.php/facultyetics ]והמנחה יכול לסייע לגביו. 
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