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  נק"ז 2 :נקודות זכות

ECTS:N/A 

 פ"אתש :שנה אקדמית

  'א: סמסטר

 0031-11:00:'  גימי : שעות

  הלימודים יתקיימו באופן מקוון :מיקום

 עברית: שפת הוראה

 ראשון: תואר

קורס חובה לסטודנטים תואר : אפיון הקורס

 ראשון, שנה ג

 שיטות מחקר: דיסציפלינה

 ניהול מערכות בריאות: מחלקה אחראית

שיטות מחקר בשירותי : דרישות קדם
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בסיומו של הקורס הסטודנטים  הערכת הקורס:

יעריכו את הקורס על מנת להסיק מסקנות 

 לטובת צרכי האוניברסיטה.

: הקורס אושר על ידי ועדת הקורסאישור 

 תשע"זהוראה פקולטית עבור 

 25.08.2020: עדכון אחרון

 

 

תכנית ההתנסות הנה חלק מהכשרת הסטודנטים לתואר ראשון בניהול מערכות בריאות  :תיאור הקורס

ומהווה סיכום אינטגרטיבי לתואר שכולל התנסות מעשית לאורך השנה, ביצוע פרויקט מחקרי או יישומי 

 במהלך ההתנסות, והצגה של הפרויקט במסגרת כנס מסכם בסוף שנת הלימודים. 

 :מטרות הקורס

הקורס סמינר יישומי במערכת  במסגרת מגישים הם אותו המחקרי בפרויקט יםטנסטוד חותנלה

 .הבריאות

  :הקורס יעדי

שעומדת  סוגיה ניהולית שבוחנת(, יישומי פרויקט או) יישומית אוריינטציה בעלת מחקר עבודת כתיבת

 .  בריאותה מערכתבפניה של יחידה ב

 למידה: פוקותת

 הסטודנט:עם סיום הקורס בהצלחה יוכל 

לבחון פתרון מוצע לסוגיה ניהולית שעמה מנת -ליישם שיטות מחקר ופרוצדורות סטטיסטיות על.1

 .מתמודדת יחידה במערכת הבריאות

 כללי הכתיבה המדעיתל בהתאם מסכמתלכתוב עבודת מחקר .2

 הנוכחות תיקבע בסמוך לתחילת שנת הלימודים :נוכחותנהלי 

  פן  ההוראה:או

 ים.יפרונטל םשיעורי•

פגישות אישיות של הסטודנטים עם המרצה בתיאום  ארבעקיימו לפחות תי -פגישות אישיות•

 מראש, לפי הפירוט הבא:

עם המנחים, נושא למחקר, וגישה שוטפת ותקינה תקשורת  סטודנטיםבדיקה שיש לכל ה -שלב א'

 . לנתונים

 .א התחלת איסוף נתונים או קיומם וזמינותם של נתוניםודיו -שלב ב'

 נתונים. איסוף נתונים, ניתוחוידוא  -ג' שלב

 .ניתוחים סטטיסטיים וכתיבה -שלב ד'

הסטודנטים יקבלו ציון עובר/ לא עובר על הגעה לפגישות אישיות, הצגה : נטים בקורסדוהערכת הסט

 חות. וכבכיתה ונ

 

  סמינר סטאג' :שם הקורס

 14112-480 מס' הקורס
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 מטלות הקורס:

 וההתנסות המעשית.המופרטים בהמשך. הדוחות יכללו פירוט של התקדמות המחקר דוחות התקדמות במועדים  3הגשת •

 הגעה לפגישות אישיות עם הרכזת האקדמית של הקורס.•

 ובמחקר.בהתנסות המעשית הצגה בכיתה של ההתקדמות •

 כשעתיים בשבוע להכנת דוחות ההתקדמות והמצגות בכיתה. הזמן הנדרש לעבודה עצמית בבית:

 :נה הקורסתוכן הקורס/ מב

  תוכנית מפגשים סמסטר א

 נושא  תאריך

 .היכרות עם הארגון, כניסה ראשונית לארגון, כיצד מוצאים נושא למחקר. מטרות הסטאז', ציפיות, דרישות, ותפוקות מצופות 20/10/2020

 כתיבת מבוא ורקע מדעי 27/10/2020

 )מטרת הפגישה: בדיקה שיש לכל התלמידים תקשורת עם המנחים, נושא למחקר וגישה לנתונים(. פגישות אישיות שלב א' 03/11/2020

 )מטרת הפגישה: בדיקה שיש לכל התלמידים תקשורת עם המנחים, נושא למחקר וגישה לנתונים(. פגישות אישיות שלב א' 10/11/2020

 ref-works   .11:00-13:00חיפושי ספרות ושימוש בתוכנת -הדרכה בספריה 17/11/2020

 בחירת מטרות והשערות המחקר 24/11/2020

 1הגשת דוח התקדמות  . : הכרת הארגון ונושא המחקרהצגות תלמידים בכיתה 01/12/2020

 : הכרת הארגון ונושא המחקר הצגות תלמידים בכיתה 08/12/2020

 מדגם, משתנים, אתיקה: סוגי מחקר, אוכלוסייה, שיטות מחקרכתיבת פרק  15/12/2020

 (, טיוטת הצעת מחקר והגשה לאתיקה)לוודא התחלת איסוף נתונים או קיומם וזמינותם של נתונים פגישות אישיות שלב ב' 22/12/2020

 (, טיוטת הצעת מחקר והגשה לאתיקה)לוודא התחלת איסוף נתונים או קיומם וזמינותם של נתונים פגישות אישיות שלב ב' 29/12/2020

 רקע מדעי, מטרות והשערות המחקר :הצגות תלמידים בכיתה 05/01/2021

 רקע מדעי, מטרות והשערות המחקר :הצגות תלמידים בכיתה 12/01/2021

 

 תוכנית מפגשים סמסטר ב

 נושא  תאריך

 2שיטות ופרוצדורות סטטיסטיות. הגשת דוח התקדמות  –ניתוח נתונים  02/03/2021

 )איסוף נתונים, ניתוח( אישיות שלב גפגישות  09/03/2021

 )איסוף נתונים, ניתוח( פגישות אישיות שלב ג 16/03/2021

 )איסוף נתונים, ניתוח( פגישות אישיות שלב ג 23/03/2021

 חופשת פסח 30/03/2021

 )איסוף נתונים, ניתוח( פגישות אישיות שלב ג 06/04/2021

 )איסוף נתונים, ניתוח( פגישות אישיות שלב ג 13/04/2021

 3הגשת דוח התקדמות  -כתיבת אבסטרקט, הכנת פוסטר )הוצאת העיקר מהטפל( 20/04/2021

 )ניתוחים סטטיסטיים וכתיבה( פגישות אישיות שלב ד' 04/05/2021

 )ניתוחים סטטיסטיים וכתיבה( פגישות אישיות שלב ד' 11/05/2021

 הגשת קורות חיים לכנס פרויקטים - מחקר סופיתהנחיות לכתיבת עבודה  18/05/2021

 )ניתוחים סטטיסטיים וכתיבה( פגישות אישיות שלב ד' 25/05/2021

 הגשת תקציר לכנס פרויקטים -)ניתוחים סטטיסטיים וכתיבה( פגישות אישיות שלב ד' 01/06/2021

 )ניתוחים סטטיסטיים וכתיבה( פגישות אישיות שלב ד' 08/06/2020

 טנטטיבי-כנס פרויקטים 10/06/2020

 אין :ימת קריאהרש

 *כל חומרי ועזרי הלמידה יהיו זמינים לסטודנטים באתר הקורס/ בספריה/ במחלקה/ במאגרי מידע אלקטרונים הזמינים לסטודנטים באב"ג

 


