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 24.6.2019תאריך עדכון:   

 

 שם ומספר הקורס: 

 סמינריון בכלכלה: קביעת מחירים

93-458-02 

 אביחי שניר  שם המרצה:

סמינר סוג הקורס:  

4:  היקף שעות                          א:   סמסטר            תש"פ:          שנת לימודים  

            אתר הקורס באינטרנט: 
 

 א. מטרות הקורס ותוצרי למידה )מטרות על / מטרות ספציפיות(:

 מטרות הסמינריון הן:
 הכשרה של הסטודנט לכתיבת עבודת מחקר עצמית .א
 ביצעו עבודת מחקר על ידי הסטודנט והגשתה בפורמט סטנדרטי. .ב

 
 

העבודה הסטודנט ירכוש ניסיון:בסיום   
 א. בניסוח שאלות מחקר

 ב. בבחירת שיטת מחקר מתאימה לצורך מענה על שאלת המחקר
 ג. בקריאה של ספרות מקצועית רלוונטית לתחום המחקר שלו

 ד. בכתיבת עבודת מחקר
 ה. בכתיבת ביבליוגרפיה בהתאם לכללים מקובלים

 
 
 
 

 ב. תוכן הקורס:

חלקים. החלק הראשון ייערך במתכונת של שיעורים פרונטליים ובהם המרצה יסביר על הקורס מחולק לשני 
הליך כתיבת עבודה סמינריונית. בחלק השני, הסטודנטים יחלו בכתיבת עבודת המחקר. בשלב הזה המפגשים 

 בין הסטודנטים למרצה ייערכו על בסיס מפגשים אישיים.
 

ה:השיעורים בקוסם יתנהלו בהתאם לתוכנית הבא  
 
 

 נושא השיעור מספר שיעור
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מהי עבודה סמינריונית, מבנה העבודה: הקדמה, נתונים, ניתוח  1

ומסקנות. כיצד בוחרים נושא )המרצה עשוי להציע נושא/ים(, 

 ומנסחים שאלת מחקר

 האופן שבו מחפשים מאמרים לצורך העמקת הידע 2

רשימה כללי הכתיבה האקדמית: כללי ציטוט המקורות והכנת  3

 ביבליוגרפית

שיטות לאיסוף נתונים, סטטיסטיות לצורך ניתוח, עיבוד הנתונים   7 – 4

 והסקת מסקנות

סוף הקורס – 8 מפגשים אישיים מול הסטודנטים לצורך דיווח על ההתקדמות  

 והנחיות מהמרצה לסטודנטים לגבי המשך העבודה

 
 

  ג. דרישות קדם:

ב' -ציון עובר בסטטיסטיקה א' ו  

 

 ד. חובות / דרישות / מטלות:

 על הסטודנטים להגיש עבודת סמינריון מקורית בהתאם לכללים שיוסברו בשיעורים במועד שנקבע.

 כמו כן עליהם לעמוד בשלבי הביניים של העבודה כפי שיוגדרו על ידי המרצה. 

מהשיעורים לפחות. %80בשיעורים הפרונטליים יש חובת נוכחות של   

 

הסופי: ה. מרכיבי הציון  

.העבודה הסמינריונית -%100  
 

:ו. ביבליוגרפיה  

.בהתאם לעבודה של כל סטודנט  

 

:שם הקורס באנגלית ז.  

Economics seminar 
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