
 בפקולטה למדעי הרוח והחברה  רקדרך להתקדמות במחאבני 

: קביעת מנחה, הגשת הצעת מחקר, אישור הצעת המחקר,  ןהלתואר שני  אבני הדרך להתקדמות במחקר  

גמרהגשת   כהגשת  או    עבודת  גמר  אלה  .  לשיפוט  מאמרעבודת  שלבים  לבצע  דרישות    ילוילמ  במקביליש 

 . הלימודים בתוארלת  נת התחש לבהתאם קולטה פהמחלקה וה ן תכנית הלימודים כפי שנקבעה בשנתו 

 מחקר  קביעת מנחה ונושא

במהלך הסמסטר הראשון  יתבצע    ,קתית והפקולטיתבאישור הוועדה המחל  ,ונושא המחקר  הנחייה  אישור

אישור    ,אביבבסמסטר  לימודיםל התקבלו  ית או הסטודנטהסטודנט ומידה  ב .31.1-מלא יאוחר ו  ללימודים

מן    קדמיאגל  ס  יברות וחחבר  ות גמררשאים להנחות עבוד   .31.7-לא יאוחר מ יקבעו    חקרמ  שאהנחיה ונו

הסכמת  ו  בהתאם לאופיו של המחקר  מנחה נוסף יצורף  .י מוכרמ אקדסד  במו  , בדרגת מרצה לפחותהמניין  

 .. המחלקתית והפקולטית הוועדה באישור הראשי  המנחה

 הצעת מחקר הגשה ואישור 

עד    העל ההצע   אישורלקבל  ו   31.7-ולא יאוחר מ   סמסטר השני ללימודיםך הלמה ב  צעת מחקרהיש להגיש  

  ,31.10  עדגש  תו   הצעת המחקר  ,בסמסטר השני  קבלו ללימודיםהת  הסטודנטאו    שהסטודנטיתבמקרה    .30.9

לתאריך  וה עד  יתקבל  ההצעה  על  של  עת  צה  לע.  31.1אישור  קצר  תיאור  המחקר,  נושא  לכלול:  המחקר 

לביצוע  על    המחקר  השיטות  יעלה  לא  ההצעה  היקף  מקורות.  נספח   10ורשימת  (למעט  ים  עמודים 

                                                                                  וביבליוגרפיה).  

   לשיפוט הגשת עבודת גמר

- אוחר מי  לא  ,דיםללימו  השנייההשנה  בתום  בות השמיעה בתואר,  עם סיום חופוט  לשי  וגשתעבודת גמר  

לימודים ב1.9 מסטר  בתום הסגישו את עבודתם לשיפוט  אביב יסמסטר  . סטודנטיות וסטודנטים שהחלו 

 .  28.2-י, לא יאוחר מהרביע 

 עבודת גמר מבוססת מאמר 

באישור הוועדה   ,תעמוד האפשרות )מחלקהדה של ה אמות המיעל פי ( מצטיינים סטודנטים סטודנטיות ולל

יים הליכי  בכתב עת אקדמי המק   םל לפרסוקבהתש  ,כעבודת גמר מאמרלהגיש  המחלקתית והפקולטית,  

  יםמחברהלהיות    יםחייבית או הסטודנט  הסטודנט  . שלהםהמציג את תוצאות המחקר  שיפוט מקובלים, ו

מספר  . אם  )תייבלפאהוא    ות והכותביםכותבהם סדר החומים ב(למעט ת  המאמרשל    יםיחידהאו    ניםראשוה

  ית או הסטודנטהסטודנט   את תרומת  המציין  נחההמ   הסבר  יצורף,  על המאמר  חתומים  םמחברימחברות ו

מאמר  ניתן להגיש  שר בהצעת המחקר.  נושא עבודת הגמר כפי שאוהעוסק ביתקבל אך ורק מאמר  למאמר.  

 עבודת מוסמך אחת בלבד.  כנתון  

 ר היקף עבודת גמ

החורגת מהיקף  עבודה  .  ונספחים)  , ציטוטיםלא כולל ביבליוגרפיה(  עמודים  80לה על  ר לא יעגמעבודת  היקף  

 . המנחהמנומקת של  תוהתייחסבת ייזה מח

 


