הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
החוג לריפוי בעיסוק ,תכנית משותפת לאוניברסיטה ולטכניון
Faculty of Social Welfare & Health Sciences
Occupational Therapy Department, joint program – Haifa University and Technion

הנחיות לכתיבת תיזה כמאמר -כפופות לרשות ללימודים מתקדמים
כתיבת עבודת התיזה כמאמר תתאפשר לאחר שיתקבל אישור מהרשות ללימודים מתקדמים (רל"מ) .בשלב הראשון על
הסטודנט/ית לדבר עם המנחה האישית ולקבל את הסכמתה לכתיבת תזה כמאמר .במידה ומאושר ,יש למלא את הטופס
המופיע בהמשך ולהגישו למזכירות החוג ,חתום ע"י הסטודנט/ית והמנחה .יש להגיש את הבקשה לחוג לפחות ארבעה
חודשים לפני מועד הגשת התזה.
הבקשה תועבר לרל"מ על ידי יו"ר הועדה החוגית לתואר שני.
באחריות הסטודנט/ית לוודא שהתקבל אישור מהרל"מ לפני הגשת התיזה כמאמר.

להלן ההנחיות:
א .תהליך:
 .1תיכתב הצעת מחקר כמקובל עד כה.
 .2יתקבל אישור וועדות אתיקה.
 .3ינותחו הנתונים שנאספו.
 .4מהתוצאות ייגזר בעזרת המנחה פרק תוצאות מצומצם המתאים להצגה במאמר.
 .5הסטודנט יחפש כתב עת מתאים.
 .6בהתאם להנחיות כתב העת תיכתב ההקדמה למאמר שמבוססת על הצעת המחקר וכוללת גם מקורות מעודכנים.
ב .תוצר התיזה:


מבוא



מאמר :תקציר ,סקירת ספרות עדכנית ,השיטה מהצעת המחקר ,התוצאות המצומצמות ,דיון בהקשר לתוצאות
המצומצמות .מקורות.



נספח :פרק התוצאות המלא ואינטרפרטציה קצרה של התוצאות הנוספות.
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תאריך_____________:
לכבוד
דר' עינת גל
יו"ר מסלול  MAהחוג לריפוי בעיסוק

הנדון :כתיבת תיזה המכילה מאמר

בשיחה עם המנחה שהתקיימה עימי היום הוסברה לי הנכונות של המנחה לקבל אותי להנחיה לכתיבת תיזה במתכונת מאמר.
במהלך הפגישה המשמעות והובהרו הפרטים והדרישות של תהליך הגשת תיזה שכזו.
לאחר שהבנתי את התהליך ואת הדרישות  ,קיבלתי על עצמי לעמוד בלוח הזמנים הנדרש מסטודנט לתואר שני במסלול עם תיזה בחוג
לריפוי בעיסוק ולהגיש תיזה במתכונת הכוללת מאמר.

על החתום
שם הסטודנטית _______________________ חתימה_______________
שם המנחה __________________________

חתימה_______________
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