
   
 

 
 

3498838מיקוד   199שד' אבא חושי  הר הכרמל, חיפה      | Mount Carmel, Haifa 31905 

Phone: 4-972 :E-mail: agoren@univ.haifa.ac.il טל' :8249765- דוא"ל   Fax: 4-972  פקס: 8249282-
Phone: 972-4- 8240407: 'טל E-mail: grimberg@univ.haifa.ac.il: דוא"ל   Fax: 972-4-8249946 

 
 
 

 (2022-23פורום תזה )
 

 , רווחה בבריאות226חדר , 09:00 - 10:00'  יום א : קבלה פרופ' גיל לוריא מרצה
 (8663)פנימי:   04-8288663טל':               

 gluria@univ.haifa.ac.il דוא"ל:                
 

 
 :  מטרות ויעדי הקורס

 הכנת הסטודנטים  אשר בחרו במסלול מחקרי  לכתיבת עבודת התזה.
 הכרות עם סגל המנחים בחוג, תחום המחקר שלהם ושיטות המחקר בהם המנחים נוהגים להשתמש.

 והדרישות מעבודת תזה.הבהרת היקף העבודה 
 הכוונה לבחירת נושא לתזה, התקשרות עם מנחה וכתיבת הצעת תזה.

הצגת מספר עבודות תזה על ידי מרצים אורחים  ודיון בתהליך העבודה והכתיבה של אותם סטודנטים 
 בשלבים מתקדמים.

 ודנטים לבין עצמם.קיום זירה לסיעור מוחות לתמיכה ולביקורת הדדיים בין הסטודנטים למרצה ובין הסט
 מבנה הקורס

בהם יעשה שימוש  שתעשה במפגשים קבוצתיים סינכרוניים בזום הפורום מבוסס על מתכונת סדנאית
בהרצאות, מצגות סטודנטים, דיון בדוגמאות והצגת התקדמות בנושא המחקר על ידי הסטודנטים. בנוסף 

ישולבו הרצאות אורח של סטודנטים שסיימו או מסיימים את כתיבת התזה ויתקיימו דיונים עם סטודנטים 
 אלו. 

  הודעות ועדכונים יופיעו במערכת המתוקשבת של הקורס.  
 
הסטודנטים נדרשים המפגשים יהיו בזום ובהתאם להנחיות החוג והאוניברסיטה והמצב ייתכן וחלק מ*

 , במידה ויהיו הרצאות אסינכרוניות תהיה הודעה מראש.סינכרוניים ומפגשים לפתוח מצלמות בשיעורים
 .עדרותיאי פתיחת מצלמה תחשב כה

 
 
 

  :הקורס דרישות
 נוכחות חובה  .1
 .קריאה והצגה של עבודת תזה ומאמרים של מנחי החוג  .2
  תוך הצגה של רעיון לתזה השתתפות פעילה בדיונים .3
 הגשה של עבודה קצרה על רעיון לתזה )הצהרת כוונות(. .4
 

 קריאה
חומר הקריאה יותאם אישית לכל סטודנט ויכלול גם תזות שנעשו בתחום בו הסטודנט מתעניין וגם מאמרים 

 חוג ואחרים בנושא זה.של חברי סגל מה
 הערה: המסמך נכתב בלשון זכר לצורך נוחות בלבד ומתייחס לסטודנטים וסטודנטיות.

 
 סטודנטים יקרים,

  
 אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם,

הסטודנטים למדור נגישות ולקויות  ושבגינה אתם זקוקים להתאמות אנא פנו לדיקנאט
 למידה:

 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.il דוא"ל
  

 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:
 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il  דוא"ל

  
 
 

סטודנטים שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים 
  .סמוך לתחילת הקורסלפנות אליי בשעות הקבלה או במייל ב

 

mailto:gluria@univ.haifa.ac.il
mailto:LDA@univ.haifa.ac.il
mailto:mhait@univ.haifa.ac.il


   
 

 
 

3498838מיקוד   199שד' אבא חושי  הר הכרמל, חיפה      | Mount Carmel, Haifa 31905 

Phone: 4-972 :E-mail: agoren@univ.haifa.ac.il טל' :8249765- דוא"ל   Fax: 4-972  פקס: 8249282-
Phone: 972-4- 8240407: 'טל E-mail: grimberg@univ.haifa.ac.il: דוא"ל   Fax: 972-4-8249946 

 
 
 

תכני הקורס משקפים את קידום הקיימות החברתית והסביבתית החרוטה על דגלה של אוניברסיטת חיפה.  
ניתן למנות מבין תכני הקורס התייחסות  SDGבהתאם ליעדי האו"ם לפיתוח בר קיימה. מתוך יעדי ה 

 להבטחת חיים בריאים, קידום רווחה אישית, הפחתת חוסר שוויון והגברת שוויון מגדרי.
 
 
 


