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  קורס כתיבה מדעית

 08:30-10:00ימי לימוד: יום ד'   ף"' תשאסמסטר 
 תכנית מ"א

 
 ד"ר חדוה אייל מרצה:

 mail.comeyalhedva@gדוא"ל:   
  עם המרצה בתיאום מראש :שעות קבלה

 
 

 סתיאור הקור

 םרלוונטיי, חיפוש מקורות כתיבהה מיומנויותתיבה האקדמית, כההקורס יעסוק במאפייני 

על בסיס  את הכתיבה ולתרגי והסטודנטיות לך הקורס הסטודנטיםבמה .יתביקורתקריאה ו

 יאפשר למידת התשתיתהקורס  .המרצהמשוב חברי הקבוצה ו ביןמתן משוב  ויכלול אף שבועי

למטרות עיצוב מסמך של עבודה אקדמית, כתיבת עבודות סמינריוניות או אקדמית כתיבה ל

 עבודת תזה.

 
  ויעדיו מטרות הקורס

 התקנית.המדעית  הכתיבה לילכ את להכיר .1
 .ללמוד קריאה ביקורתית וכתיבה של מסמכים מדעיים .2
 .יצירת אינטגרציה בין מקורות ביבליוגרפיה שונים .3

 

 :ון הרכב הציחובות הקורס ו

       חובה  -נוכחות סדירה והשתתפות פעילה בשיעורים 
       100% – מטלות הקורס 7מילוי 

 

 שובות:נקודות ח

o ע כל ההגשות בזמן מהווים תנאי למעבר בקורס.צובי 

o .כל העבודות יוגשו דרך המודל 

o בלו הגשות מאוחרות.לא יתק 

o  נוכחות בקורס חובה בהתאם לתקנון האוניברסיטה. חיסורים מעבר למותר יהוו תנאי

 חוסם למעבר הקורס.

o .תוכנית הקורס כפופה לשינויים בהתאם להתקדמות 

 

 נושאי הקורס

 בה אפקטיביתנות כתיש בעקרומושי .1
 קריאה יעילה של מאמר .2
 תמדעי הכתיבתרגול  .3
 ניתוח ביקורתי של ספרות נסקרת עקרונות  .4
 ודיון מדעי: תקציר, מבוא, שיטות, תוצאות בחיבורפרקים עקרונות לכתיבת ה .5
 ניסוח שאלת מחקר  .6
 חיפוש במאגרי מידע .7
 ביבליוגרפיים בכתיבת טקסט באזכורים שימוש .8
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 פרסום מדעיוכתיבה ב עית ואתיקהה מדיושר .9
 

 
 ן לפי לוח הבא:מפוס ובזום לסירוגישיעורים יתקיימו בקהבת: למידה משול

 הלימודים יתקיימו בקמפוס – 13.10.2021
 הלימודים יתקיימו בקמפוס – 20.10.2021
 הלימודים יתקיימו בזום – 27.10.2021
 איימי שפיראגב' רה בימע, חיפוש מאגרי מידע – הלימודים יתקיימו בקמפוס  - 3.11.2021

 הלימודים יתקיימו בזום - 10.11.2021
 הלימודים יתקיימו בקמפוס - .11.202117

 הלימודים יתקיימו בזום - 24.11.2021
 הלימודים יתקיימו בזום - 1.12.2021
 הלימודים יתקיימו בקמפוס - 8.12.2021

 רונית מרקו' בגתכנת מנדליי, מעבירה  - הלימודים יתקיימו בזום - 15.12.2021
 הלימודים יתקיימו בקמפוס - 22.12.2021
 הלימודים יתקיימו בזום - 29.12.2021
 הלימודים יתקיימו בזום - 5.01.2022

 הלימודים יתקיימו בקמפוס - 12.01.2022
     

      
 

 תומומלצ / צפייה קריאה
 

יטה רעננה: האוניברס מדריך למחקר ולכתיבה מדעית: מהלכה למעשה.(. 2004) .חיות, ע
 הפתוחה.

  חיפה: בית הספר לעבודה המחקר: מבנה, תכנים וסגנון.כתיבת עבודת (. 2012) .לביא, י
 סוציאלית, אוניברסיטת חיפה.

 
Sainani, K. (n.d.). Coursera – Writing in the sciences. Stanford, CA: Stanford 

University.  Retrieved from https://www.coursera.org/learn/sciwrite 
 
 

תב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס מוזמנים *סטודנטים שיש ברשותם מכ
 בשעות הקבלה או במייל. אלילפנות 

 

 !חשוב לזכור

או גניבה של מילים,  ישהו אחר,במילים של מ היא שימוש לא נכון ()פלגיאט גניבה ספרותית

ללת העתקה ללא מתן קרדיט למקור. היא כו ם של האחר והצגתם כשלךמחשבות, רעיונות וביטויי

מאתרי אינטרנט, קניית עבודות, העתקה מחבר, שכירת שירותיו של מישהו אחר לכתיבת 

וללת עונשים עבודותיך. פלגיאט נחשבת כעבירה פלילית. היא מטופלת במסגרת ועדת המשמעת וכ

במקרה ויש לכם ספק לגבי פלגיאט, פנו למרצה חמורים, עד כדי הפסקת לימודים. בקורס זה, 

 הם יתגלה פלגיאט, תהיה ענישה חמורה. במקרים ב

 

https://www.coursera.org/learn/sciwrite
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 סטודנט/ית יקר/ה, 

מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה זקוק/ה להתאמות אנא  אם יש לך לקות למידה או

 פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:

 8249265-04 טל: LDA@univ.haifa.ac.ilדואל 

 

 עת קשב יש לפנות ליה"ל:לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפר

 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il  דואל

 

או במייל  ס אנא פנה/י אליי בשעות הקבלהאם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקור

 בסמוך לתחילת הקורס.
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