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הנחיות כלליות למסלול א'
 מסלול א'  -עבודת גמר מחקרית (תזה) –
מטרת עבודת הגמר היא להביא את הסטודנט במסלול א' לידי העמקה בחקר תחום ידע .זאת,
בנוסף להעמקה בשימוש בשיטות מחקר ,ניתוח ממצאים באופן עצמאי וכתיבת חיבור מדעי
בצורה ובסגנון נאותים .חשוב שהסטודנט יבחר כנושא למחקרו ,שאלה המעניינת אותו ,המעוררת
את סקרנותו האישית ,המקצועית או האקדמית .יחד עם זאת ,חשוב שהסטודנט יוכל למצוא איש
סגל ,שיהיה מעוניין ומסוגל להנחותו בתחום זה .במלים אחרות ,יש למצוא התאמה בין
התעניינות הסטודנט ,תחומי העניין והמומחיות של המנחה ונושא המחקר ,על מנת שתהליך
ההנחיה ועריכת המחקר יהיו חוויה מעניינת ,פורה ומספקת לשני הצדדים .על מנת לסייע בידכם
בתהליך זה ,תוכלו למצוא באתר ביה"ס ,רשימה של חברי סגל ביה"ס הרשאים להנחות תזות ,וכן
תחומי העניין האקדמי ותחומי המחקר שלהם .הינכם מוזמנים ליזום שיחה עם כל איש סגל,
שתחומי העניין שלו תואמים את אלה שלכם ,במטרה לבדוק את האפשרות להנחיית עבודת הגמר
.במידה ואת/ה נתקל בקושי למציאת מנחה ,ניתן להתייעץ עם ראשי המגמות בתכנית המ"א וכן
עם ראש תוכנית המ"א .יצוין כי בתיאום עם ראש תוכנית המ"א ישנה גם אפשרות להנחיה על ידי
מרצה מפקולטה אחרת.
שלבים בהכנת עבודת גמר (תזה)
הצעת מחקר
 בחירת נושא המחקר והמנחה מוטלת על הסטודנט .הדבר נעשה במהלך השנה הראשונה ללימודים.
 לאחר הסכמת המנחה ,הסטודנט יחתום עם המנחה על חוזה בכתב ,על גבי טופס (שנמצא באתר
האינטרנט של ביה"ס) ולהגישו למזכירות תלמידים לכל המאוחר עד לחופשת הפסח של שנה א'.
 תנאי מקדים להגשת הצעת המחקר – הסטודנט סיים חובות לימודי המחקר בציון הנדרש.
 הצעת עבודת התיזה לא תעלה על  15עמודים (ללא רשימת מקורות) .היא תכלול את נושא
המחקר ,מטרת המחקר ,תיאור שיטות המחקר ורשימת המקורות .הסטודנטים מוזמנים להיעזר
בחוברת ההדרכה של פרופ' יואב לביא באתר ביה"ס.
http://research.haifa.ac.il/~lavee/research_writing.htm
 את ההצעה יש להגיש ב  3 -עותקים במידה ויש מנחה אחד ( 2עותקים מודפסים בכריכה חמה או
סרט ועותק אחד במייל) ,ו 4 -עותקים כאשר יש שני מנחים ,יש להוסיף אישור מנחה להגשת
ההצעה .הגשת ההצעה בהתאם לתקנות הרשות ללימודים מתקדמים .לאחר אישור הצעת
המחקר יוכל הסטודנט להתחיל במחקר.
 לידיעתכם ,תלמידים מתואר שני יש להגיש את הצעת המחקר עד סוף סמסטר א' של שנת
הלימודים השנייה על מנת לעמוד בלוח הזמנים הנדרש.
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 בשלב הגשת הצעת המחקר יש להגיש את ההצעה לוועדת האתיקה של הפקולטה למדעי הרווחה
והבריאות (פרטים באתר הוועדה ,בפקולטה) .אתר הוועדה מפנה לקורס אינטרנטי
שהסטודנטים והחוקרים צריכים לעבור אותו כדי לקבל את אישור הוועדה (הקורס בחינם).

הגשת תיזה לשיפוט
 עם סיום עבודת המחקר יש להציג אישור המנחה להגשתה לשיפוט (על-גבי טופס שנמצא באתר
הרשות ללימודים מתקדמים או במייל) ,ולקבוע פגישה ברשות ללימודים מתקדמים (טל04- .
 )8249061לשם אישור הנוסח הצורני (אין צורך לכרוך את עבודת הגמר בכדי להגיש לאישור
צורני).
לאחר מכן ,יגיש הסטודנט את הנוסח הסופי של עבודת הגמר ב  3 -עותקים (  2עותקים מודפסים
ועותק אחד במייל) ,במקרה של  2מנחים ב  4 -עותקים .העבודה מודפסת לפי נוהל הכנה והגשת
עבודת גמר כמקובל (ניתן להיעזר בחוברת של פרופ' יואב לביא) וכרוכה בכריכה חמה או סרט.
 אורכה של עבודת גמר במתודולוגיה כמותנית לא יעלה על  50עמודים .לעבודת גמר במתודולוגיה
איכותנית אין הגבלה במספר עמודים.
 נא לעיין בתקנון הרשות ללימודים מתקדמים לגבי עבודת גמר (תזה).
 המועד האחרון להגשת העבודה הסופית הנו  30בנובמבר של השנה השלישית ללימודים .יש
לוודא רישום להגשת עבודות בשנה זו.
 עבודת הגמר תוערך על פי רוב ע"י  2קוראים חברי סגל מבית הספר כאשר אחד מהם המנחה (או 3
קוראים במקרה של  2מנחים) .כל אחד מהקוראים מעריך את העבודה .ציון העבודה יקבע על ידי
ממוצע הציונים .זהות מעריך העבודה לא תהיה חסויה בפני מנחה העבודה ,אך תישאר חסויה
לגבי הסטודנט .אלא אם הקורא יאשר ששמו יפורסם לסטודנט.
מבחנים ועבודות
כללי תקנון הלימודים לתואר שני מחייבים את כל הסטודנטים ,הציון הסופי בתואר נעשה לפי השקלול
הבא:
מסלול א' – קורסים  + 65%עבודת תיזה 35%

בהצלחה
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