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 :הקורסת ומטרע וקר

היא עבודת מחקר עצמאית שיש בה תרומה לקידום הידע וההבנה בנושא בו בחרתם להתמקד. על העבודה  –תיזה  –עבודת גמר מחקרית 

לבטא את יכולתו של הסטודנט לזהות, להגדיר, להציג, לחקור ולנתח שאלה מדעית. עבור רובכם, מדובר בהתנסות ראשונה מסוג זה. 

יעו לכם  לאורך תהליך המחקר המרתק ורצוף האתגרים שבפתחו אתם הסמינר שואף להציג את העקרונות החשובים, עצות וטיפים שיס

כמו כן, השאיפה היא שהסמינר יסייע לכם בהמשך פיתוח החשיבה התיאורטית והמדעית, תוך הסתכלות פנימה ומחוצה לעבודה  עומדים.

 הספציפית שלכם, ותוך כדי פיתוח יכולת השיח והדיון בנושא המחקר שלכם והצגתו. 

 

 מתודולוגיה:הקורס ונושאי 

נושאי הקורס יכללו תכנים פרקטיים הקשורים לכתיבת התיזה תוך היכרות עם התהליך המחקרי על כל שלביו, הדרכות על ניהול מידע 

 אקדמי, והכרות עם דרישות האקדמיה והשדה לביצוע עבודת חקר ולכתיבת עבודת גמר. 

הערכת ו קבוצתיים דיוניםהצגות כיתתיות של סטודנטים, הדרכה מקצועית, , צאותהרפרונטלית ומקוונת, ותכלול  -הינה משולבתלמידה ה

  .עמיתים

 

  :והערכה מטלות הקורס

 מטלות הקורס: דרישות/ בכלסמך עמידה על מוגדרת כהשלים/לא השלים,  ונקבעת הערכת הקורס 

 . דיונים בכיתההבמהלך נוכחות מלאה והשתתפות קבועה )וברמה המצופה(  :פעילה בסמינרהשתתפות  .1

הצגה מושכלת ואינפורמטיבית של הנושא הכללי של  עבודת המחקר והצעת כל סטודנט יידרש ל :תחום והצעת המחקרהצגת  .2

 בשלב העבודה הנוכחי בפני הכיתה, כפתיחה לדיון כיתתי.  המחקר המתגבשת

  קריאה והערכה בונה של טיוטת הצעת המחקר של סטודנטים אחרים.  :הערכת עמיתים .3

 

 :לתכני הקורס רלוונטייםמקורות 

 הנחיות לכתיבת תיזה  -אתר הרשות ללימודים מתקדמים אוניברסיטת חיפה .1

https://graduate.haifa.ac.il/images/stories/tfasim/Doctoral/HanhayotHe.pdf 

 ועדת האתיקה הפקולטטית  -בריאות אוניברסיטת חיפההרווחה ומדעי האתר הפקולטה ל .2
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 סטודנט יקר,

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

 הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:

 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.il דואל

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

 גשה בקורס אנא פנה/י אליי בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס. ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנ
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