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 :מטרות הקורסא. 
 מבוא

מבנה ואופי הסמינריון באוניברסיטה. שלב מתקדם בלימודי התואר הראשון  מייצג ןסמינריוה

על כל כללי החקר,  מחקר בוולערוך  בתחום עניין נבחרלהתעמק באופן עצמאי  סטודנטמאפשר ל

 ניתוח והסקת מסקנות ובהתאם לכללי הכתיבה האקדמית.

 הסמינריון:מטרות ויעדי 

לימודיו, ואשר ישמשו אותו  במהלךשרכש  מיומנויותלהפגיש את הסטודנט עם מגוון ה .1

 .לאורך חייו המקצועיים

לבחור תחום עניין להעמקה מעבר לרמת הידע הנדרשת בקורסי החובה באמצעות לימוד  .2

 עצמי והפריה הדדית.

בניהול וחשיפה לספרות מקצועית  מרכזיות נושאי מחקר עדכניים וסוגיות הצגה וניתוח .3

 מגוונת. 

לאיסוף הרחבת יכולת התנסות בהגדרת בעיה מחקרית, גיבוש מודל לפיתרון ובחינתנו,  .4

 .וכתיבה אקדמית הרגלים לחשיבה מחקריתתשתית ווהקניית נתונים ניתוח ו

רכישת כלים ומתודולוגיות לפיתוח היכולת לבקר, להעריך ולתת משוב לעבודת עמיתים  .5

 וצוותים אחרים. 

 :סמינריוןמבנה ה

 ודיונים בכיתה, בנושאי הסמינריון והרחבות מתודולוגיות.הרצאות  .1

 עבודה בדרך המחקר. ההדרכות פרטניות לכל סטודנט בביצוע  .2

 הסטודנט יידרש להציג דו"ח התקדמות ולהחתים את המרצה על גבי הדו"ח בהתאם. .3

 לכל סטודנט ועבודה יהיה עמית מבקר אשר מתפקידו לתת משוב לאורך העבודה והצגתה.  .4

 חיבור עבודה סמינריונית ברמה אקדמית.  .5
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 הצגתה לדיון והערכה בכיתה. .6

 
  :תוכן הקורסב. 

  תכנית הוראה מפורטת:
 
 
 

 :חובות הקורסג. 
 

 .  -:   דרישות קדם

 דרישות ומרכיבי הציון:

 נוכחות והשתתפות: (10%) .1

 בכיתה. בדיוניםו נוכחות מלאה והשתתפות פעילה בשיעורים 

  מצגות עמיתים.עבודות וומשובי הערכות 

 בדף המלווה לסמינריון. המרצה ותעבודה בזמן, בצירוף החתמה יהגשת כל פרק 

 הרצאה על בסיס מצגת, לניתוח והערכת הכיתה והמרצה, במבנה ובמועד שיקבע. (15%) .2

הגשת עבודה סמינריונית בהיקף ובנושא שאושר, בהתאם לפורמט, על פי ההנחיות ( 75%) .3

 דמית שנלמדו ובמועד שיקבע. וכללי הכתיבה האק

 

      ביבליוגרפיה:ד. 
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 מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור בע"מ.מי מפחד מעבודת מחקר?! (. 1993בירנבוים, מ' )
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 הפתוחה. 
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