
 

 

1 

 

 אילן-אוניברסיטת בר

 סמינריון בכלכלה

  :סמינריוןה תאור

 סטודנטיםל תמאפשר יאאת אחד משיאי הלימודים האקדמיים. ה המהוו יוןעבודת הסמינר

ם התם ולהביא לידי ביטוי את מכלול כישוריולהתעמק ולחקור באופן עצמאי סוגיה המעניינת א

 –העבודה משקפת את ייחודו של כל תלמיד  ם האקדמיים. בנוסף,הבמהלך לימודי ווהכלים שרכש

 רמת שפתו ויכולת הביטוי שלו, תבונתו, ידיעותיו סקרנותו האינטלקטואלית, רוחב ,מקוריותו

ולשכנע. המבנה של עבודת הסמינר והפרויקט דומה במידה רבה  להסיק מסקנות, לנמק וכושרו

-ובלים בעבודה מדעיתכללי כתיבה המקויש לכתוב אותו בהתאם ל למבנה של מאמר מדעי

אקדמית. הגם שאין לצפות מסטודנטים לתואר ראשון כי ישכילו לכתוב מאמר שיעמוד 

בקריטריונים של פרסום בכתב עת אקדמי, אמות המידה המופעלות כדי להעריך את העבודות הן 

 זהות לאלו המופעלות כדי לבחון איכות של מאמר. 

 

  :סמינריוןמטרות ה

או מעין  ,עבודה מחקרית הסמינריונית היא להקנות לסטודנטים יכולת לכתובמטרת העבודה 

ת ויכולת להתמודד עם ספרות מקצועית, לנסח שאל לפתחלסייע להם ו, בדרך עצמאית ,מחקרית

עם המרצה.  תאוםבחר בישא העבודה נו. , להסיק מסקנות ולהציג את המחקרןלנתח אות, מחקר

 .תחומים בכלכלה ובמימוןשל מגוון מתוך ושא נלבחור  ולוכי יםככלל, הסטודנט

 

  :מתווה לכתיבת הסמינריון

יהם, על לכתוב שניתן הנושאים הסטודנטים בפני יוצגוכללית, בו  במסגרת :ןראשו מפגש .1

 הזמנים לוחוהדרישות. כמו כן, יימסר לסטודנטים  יוןקוים מנחים לכתיבת הסמינר

 ריון.הסמינ לעמידה באבני הדרך של

 שיטת המחקרו שאלת המחקר, תחום המחקריש להגדיר את  :נושא העבודהבחירת  .2

 .(welzmany@biu.ac.ilמייל: -באי) את נושא העבודה מול המרצהלאשר ו

הכולל תאור של מסגרת העבודה, ובכלל זה את רשימת המקורות כעמוד  :הצעת מחקר .3

 .של העבודה ואת ראשי הפרקים

 מבחינה והן יאורטיתשתתמקד בהבניית הסמינר, הן מבחינה ת  :פגישה אישית .4

 .מחקרית

 אישיות פגישותאו  באמצעות אימייל, טלפוןיינתן ליווי אקדמי  במהלכה :כתיבת העבודה .5

 כתיבת העבודה.  ההתקדמות קצבובהתאם ל

על שאלות בנוגע מענה  מתן יון בפורום כללי,סקירה של הסמינר הצגת :הצגת העבודה .6

 .שיאפשר את שיפורה במידת הצורךקבלת משוב ו ה, לעבוד
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 .בהתאם למועד האחרון להגשת העבודות :הגשת הסמינריון .7

  :הרכב הציון

  :85%עבודה סמינריונית. 

  :15%הצגת העבודה. 

 

 


