
 

 בפקולטה למדעי הרוח והחברה  דרך להתקדמות במחקראבני 

עבודת גמר הגשת ו: קביעת מנחה, הגשת הצעת מחקר, אישור הצעת המחקר, ןאבני הדרך להתקדמות במחקר ה

בהתאם לשנת המחלקה והפקולטה דרישות תכנית הלימודים כפי שנקבעה בשנתון  ילוילמ במקביללשיפוט. 

 . (הדרישות ותכניות הלימודיםלטה לבדיקת פקושנתון המחלקה ושנתון ה)מומלץ לקרוא את החוזה 

 

 קביעת מנחה ונושא

באישור הוועדה ים ולא יאוחר מתום הסמסטר וללימודבמהלך הסמסטר הראשון תעשה קביעת מנחה 

מרצה מן המניין בדרגת מרצה או  קדמיאגל ת סחבר/להיות  קתית והפקולטית. מנחה/ת עבודת גמר יכול/ההמחל

או יועץ/ת מחקר  הפקולטית ניתן למנות מנחה נוסף/ת. באישור הוועדה המחלקתית ובמוסד אקדמי מוכרבכיר 

                                                                     .בהתאם לאופיו של המחקר ו ממוסד אקדמי מוכר אחרממחלקה אחרת, מפקולטה אחרת א

 הוספת מנחה או שינוי נושא המחקר יובאו לאישור ועדות המוסמכים המחלקתית והפקולטית.שינוי/

 הצעת מחקרהגשה ואישור 

תית במהלך הסמסטר השני ללימודים. על הצעת מחקר להיות הצעת מחקר תוגש לאישור הוועדה המחלק

ועדת המוסמכים מאושרת עד תום הסמסטר השני ללימודים ולא יאוחר מתחילת השנה השנייה ללימודים. 

הפקולטית תאשר הארכת הגשת הצעת מחקר לסמסטר נוסף )שלישי( במקרים חריגים בלבד ובהתאם להמלצת 

  חקר.המנחה ובכפוף לדו"ח התקדמות במ

על הצעה המחקר לכלול: נושא המחקר, תיאור קצר של השיטות לביצוע המחקר ורשימת מקורות. היקף ההצעה 

 עמודים )למעט נספחים וביבליוגרפיה(.   10יעלה על  לא

 דו"ח התקדמות 

ת בתום השנה השנייה ללימודים, כל סטודנט/ית שלא סיים/ה את כתיבת עבודת הגמר נדרש להגיש בקשה להארכ

 . 31.8משך לימודים ודו"ח התקדמות על גבי הטופס המתאים. את הבקשה יש להגיש עד 

  לשיפוט הגשת עבודת גמר

ללימודים, עם סיום חובות השמיעה לתואר, ולא יאוחר מתום  השנה השנייהעבודת הגמר תוגש לשיפוט בתום 

 תקופת השינויים של השנה העוקבת. 

להמליץ לאשר הארכת לימודים לשנה נוספת לצורך השלמת  ות/מנחה/ת העבודה ויו"ר מ"א מחלקתי רשאים

מי שלא יסיימו את כתיבת כתיבת עבודת הגמר, בהתאם לדו"ח ההתקדמות במחקר ובאישור הוועדה הפקולטית. 

הרביעית  הנק"ז בשנ 6-12 של בהיקף קורסיםיחויבו ללמוד  ,תום השנה השלישית ללימודיםבעבודת הגמר 

 כלשהו.  נתיבת להבטיח שבסיום שנה זו יסיימו את התואר בעל מנ והאחרונה לתואר

 ., ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא סיום התוארנתיבתאושר שנה חמישית לתואר בשום  לא

 הגשת עבודת גמר מבוססת מאמר

ית לסטודנטים/ות מצטיינים/ות )על פי אמות המידה של המחלקה( תעמוד האפשרות, באישור הוועדה המחלקת

והפקולטית, להגיש עבודת גמר המבוססת על תזת מאמר המציג את תוצאות המחקר שלהם/ן. יוגש מאמר 

שהתקבל לפרסום בכתב עת איכותי בתחום והמקיים הליכי שיפוט. המאמר ייכתב על ידי הסטודנט/ית והוא/היא 

ב(, והמנחה -)למעט תחומים בהם סדר הכותבים/ות הוא לפי א מחבר/ת ראשון/ה או יחיד/החייב/ת להיות 

יצרף/תצרף הסבר המציין את תרומת הסטודנט/ית למאמר. יתקבל אך ורק מאמר הנובע מנושא עבודת הגמר כפי 

 שאושר בהצעת המחקר. מאמר נתון יכול להוות בסיס לעבודת מוסמך אחת בלבד.  

 היקף עבודת גמר

, )לא כולל ביבליוגרפיהברווח כפול  צדדי-דומודפסים  עמודים( 80דפים ) 40ה על היקף עבודת הגמר לא יעל

ייבת פניה מנומקת של מנחה העבודה אל ועדת החורגת מהיקף זה מחעבודה ונספחים מכל סוג(.  ציטוטים

 .הפקולטיתהמוסמכים 


