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 ' שבט תשפ"ג ב 

 , ד' ג'   תלמידי שנים ב', אל:     

 

 שלום רב, 

 

 

 ת מחקר" יו "מיומנו   – קורס בחירה פקולטי  הנדון: 

 

 הפקולטה למדעי ההנדסה החליטה לקיים קורס בחירה פקולטי.   , ג פ" בסמסטר ב' תש 

 . שלך לעולם המחקר, לתחומי מחקר שונים שאינם נמנים בהכרח במחלקת האם  אותך  מטרת הקורס לחשוף  

יאפ  זה  ל קורס  מוקדם    ך שר  בשלב  כבר  מחקרית  התנסות  ל ,  ללימודים לחוות  ו ולהיחשף  הנאות  ל דרישות 

 מחקר איכותי.   הכרוכות בעבודה על 

  ונושאי המחקר שלהם.   מופיעה רשימת חוקרים   ת מחקר יו , באתר הפקולטה תחת חוצץ קורס מיומנו לנוחיותך 

 . ך לפנות לחוקר ספציפי ולהציע גם נושאי מחקר המעניינים אות ניתן  

 חוקר שיחליט לקבל את אחת ההצעות יעבירה לאישור הגורמים האקדמיים בפקולטה. 

  גמר ה קט  מנחה לפרוי שהחוקר אליו פנו, אינו  להירשם לקורס מיומנויות מחקר בתנאי  יוכלו  תלמידי שנה ד'  

 . ולא נמצא במסלול המהיר אותו מבצעים,  

חוקר לצורך בירור פרטים נוספים על המחקר  ל יש לפנות  להשתתף באחת ממעבדות אלה    ת התעניינות י אם גיל 

ו ויודיע על  במעבדת שיעבדו עמו  החוקר יבחר מבין הסטודנטים שיפנו אליו את אלו    ולתיאום המשך התהליך. 

 .  כך לסטודנטים שנבחרו 

 לבצע את השלבים הבאים: יש  להשתתף בקורס זה    אם הינך מגלה עניין 

אישי   .1 באופן  לחוקר  הח פנייה  של  המייל  לצורך  לכתובת  תיעשה וקר  ציפיות  ותיאום  פרטים  יאוחר    בירור  לא 

 . 16.02.23מתאריך  

  – במייל ל    ולהעבירו החוקר  על ידי  חתימו  , לה את הטופס שנמצא באתר   למלא   אם נבחרת למעבדה מוגדרת, יש  .2

  offcdean@bgu.ac.il    32.2030.03  – לא יאוחר מה . 

תשובות תישלחנה לחוקר ולסטודנט לא יאוחר  וה אלו יעברו לאישור הגורמים האקדמיים בפקולטה,    בקשות  .3

 . 20.03.23מתאריך  
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"הדרכת  השתתפות בקורס מותנית במעבר קורס   בפקולטה.  עבורך לאחר קבלת האישור הרישום לקורס יתבצע  

הקורס יחייב    טרנטי ואינו מקנה נק"ז. זהו קורס אינ ולכן יערך עבורך רישום אוטומטי גם לקורס זה.    בטיחות" 

 רק סטודנטים המיועדים למעבדה ניסויית. 

 

 להלן מאפייני ודרישות הקורס: 

 נק"ז.   3קורס בחירה סמסטריאלי, שמשקלו   .1

החוקר,   .2 הנחיות  פי  על  במחקר  השתתפות  הקורס:  של מטלות  בפגישה  הקורס    השתתפות    והצגה משתתפי 

חתום    1הגשת דו"ח התקדמות באמצע הסמסטר )עמוד  ;  באמצעות שקף אחד בודד את הנושא ותכנית העבודה 

עמודים, הכולל תקציר, מבוא )סקירת ספרות(, מטרות   30 - 20 - בהיקף של כ   הגשת דו"ח מסכם   על ידי המנחה(; 

חרון של הסמסטר, לא יאוחר  הדו"ח יוגש למנחה בשבוע הא   נות. ק העבודה, שיטות וחומרים, תוצאות, דיון ומס 

הדו"ח 23.06.2023  - מה  הצגת  הקורס,  בפני    .  של  האקדמי  והסטודנטים האחראי  בשבוע    , החוקרים  תתקיים 

 . הראשון של תקופת הבחינות 

 הציון בקורס יהיה עובר/נכשל.  .3

בהת  .4 זה  קורס  על  יחולו  נהלים  ושאר  חריגים  אישורים  בקורס,  הציונים  לקבלת  המועדים  הרישום,  אם  מועדי 

 למקובל בפקולטה. 

 

 

 הצלחה והנאה מהשתתפות בעבודת המחקר.   ך אני מאחלת ל 

 

         

                                                                                                                                        בברכה, 

 דפנה  דומפרוכט 

                                 

 העתקים:  דיקן הפקולטה 

 סגן דיקן לענייני הוראה                 

 יו"ר ועדת הוראה פקולטית                 

 רמ"חים                 

 יו"ר ועדות הוראה מחלקתיות                 

 ע"ר לרמ"ן הפקולטה                 

 רכזות לענייני סטודנטים                 

 


