תשפ"ב

מטרת מצגת זו לספק לסטודנטים מידע כללי
בלבד על הנתיבים בתכנית

הכללים המחייבים הם כמפורסמים בתקנון
האוניברסיטה והפקולטה למדעי הרוח והחברה

קורסי חובה

 10נק"ז =  4קורסים

קורסי חובה במגמה

 12נק"ז =  3קורסים

קורסי בחירה

 16נק"ז =  8קורסים

סקירת מחקר

חובה ללא נק"ז

סה"כ

 38נק"ז

קורסי חובה

 14נק"ז =  5קורסים

קורסי חובה במגמה

 12נק"ז =  3קורסים

קורסי בחירה

 4נק"ז =  2קורסים

עבודת גמר

 8נק"ז

סמינר תיזה

חובה ללא נק"ז

סה"כ

 38נק"ז

קורסים

בחינת גמר

75%

25%

קורסים

עבודת גמר (תיזה)

בחינת גמר

50%

35%

15%

סקירת מחקר – עבודה סופית לתואר (תוצג במסגרת בחינת הגמר כמצגת)
אין צורך ברישום לסקירת המחקר.
אין הנחיה אישית בסקירת מחקר.

הנחיות לעבודה – באתר התכנית  www.bgu.ac.il/SciTecEduתחת לשונית "תיזה  /סקירת
מחקר" ניתן למצוא הנחיות לעבודת המצגת.
החומרים הרלוונטיים לעבודה נמצאים תחת החוצצים" :סקירת מחקר" ו"חיפוש במאגרי מידע"
עם קישורים רלוונטיים לעבודה.
בחינת הגמר – ניתן להבחן רק לאחר שיש לכם ציונים בכל הקורסים.
בחינות הגמר מתקיימות במהלך חודשים נובמבר  -דצמבר.
המעוניינים להבחן קודם לכן מתבקשים לשלוח את סקירת המחקר הסופית למזכירות התכנית
ואנו ננסה לתאם בחינה תוך חודש מיום ההגשה.
* לימודים מעבר לשנתיים מחייבים הגשת טופס "בקשה להארכת משך לימודים – נתיב כללי"
מקסימום –  4שנים לתואר.
כל הטפסים נמצאים באתר הפקולטה למדעי הרוח והחברה בקישור:
https://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/MA_forms.aspx

רישום לנתיב המחקרי – קבלה לנתיב המחקרי אפשרית במהלך תהליך הרישום והקבלה
לתכנית ,אך אינה מקנה המשך ישיר בנתיב זה .יש לעמוד בשלבים הבאים:
מפגש חשיפה למחקר והגשת הצעת מחקר ראשונית – חשיפה למחקרים השונים של חברי
הסגל .הכנת הצעת מחקר ראשונית באופן אישי ללא הנחייה ובהתאם לקריטריונים המפורסמים
בקובץ דרישות נפרד (הקובץ נגיש באתר המחלקה).
הגשה עד  30.4.22למייל התכנית , techeduc@bgu.ac.il :ניתן לציין מנחה רצוי בהודעת המייל.
הצגת הצהרת הכוונות – מפגש אישי עם חברי הסגל של התכנית בו מציגים את הצעת המחקר
הראשונית ואת הצהרת הכוונות (המפגשים יערכו במהלך )5.2022
מנחה ונושא התיזה – הסטודנטים.ות יקבלו הודעה מהמחלקה אם התקבלו לנתיב המחקרי ויופנו
למנחה ספציפי בתחום המחקר .יחד עם המנחה יקבע נושא המחקר הראשוני ויוגש "טופס קביעת
מנחה" .מי שטרם מופיעים במסלול המחקרי יגישו גם טופס "בקשה למעבר לנתיב המחקרי".
בסיום התהליך יתקבל אישור רשמי מהפקולטה על המנחה והנושא.
בדיקת מיומנויות מחקר – המנחה רשאי.ת לדרוש לבדוק את מיומנויות המחקר באמצעות קריאה
וניתוח מאמר מחקרי באנגלית כשלב נוסף בתהליך ההחלטה באם לקבל את הסטודנט.ית לנתיב
המחקרי.

הגשת הצעת מחקר ואישור ההצעה  -עד שבועיים לפני תחילת השנה השנייה ללימודים ()1.10
*יש להגיש טופס "הגשת הצעת מחקר להערכה" יחד עם ההצעה (הגשה למנחה ולמזכירות)
הגשת עבודת גמר  /תיזה לשיפוט – עד שבועיים לפני תחילת השנה השלישית ללימודים ()1.10
תתאפשר הארכה נוספת לשנה שלישית באישור ועדת ההוראה המחלקתית והפקולטית ובכפוף
להגשת דו"ח התקדמות.
יש להגיש טופס "בקשת הארכת משך לימודים  -נתיב מחקרי שנה שלישית".

כל הטפסים נמצאים באתר הפקולטה למדעי הרוח והחברה בקישור:
https://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/MA_forms.aspx

•

אנו מצפים מסטודנטים במסלול המחקרי להשתתף בסמינרים ופעולות אקדמיות אחרות
להעשרה שהינם מחוץ למסגרת הפורמאלית של תכנית הלימודים.

•

המנחה יכול.ה לדרוש מהסטודנט.ית להשתתף בקורס לשיפור הכתיבה האקדמית ,אפילו
אם הקורס לא מקנה נקודות זכות .בנוסף ,המנחה רשאי.ת לדרוש מהסטודנט.ית ללמוד
קורס ספציפי הקשור למחקר במקום או בנוסף לתכנית הלימודים.

•

היקף עבודת הגמר  /התיזה לא יעלה על  80עמודים (לא כולל ביבליוגרפיה ונספחים)

•

מי שלא יגיש עבודת גמר עד תום השנה השלישית יחויב להשלים בשנה הרביעית את
הקורסים במסלול הכללי במקביל לכתיבת העבודה (כפוף לאישור ועדת מוסמכים פקולטית
בהתאם לדו"ח ההתקדמות).
יש להגיש טופס "בקשת הארכת משך לימודים  -נתיב מחקרי שנה רביעית"

•

לא תאושר שנה חמישית לתואר בשום נתיב ,ומשמעות הדבר הוא הפסקת לימודים ללא
סיום התואר.

•

באתר הפקולטה מפורסם שנתון תואר שני ותקנון עבודת גמר בכתובת:
http://in.bgu.ac.il/humsos/Pages/MA_FINISH.aspx

•

קיימת אפשרות להגיש את התיזה הסופית כעותק דיגיטלי (מחייב הסכמת המנחה
והשופט.ת של עבודת הגמר).

רישום לעבודת גמר – בסמסטר השלישי (לפי קוד )199-2-9991
בסמסטר הרביעי תעשה העתקה אוטומטית (לפי קוד )199-2-9992
אם לא נעשתה העתקה יש להירשם עצמאית.
עבודת גמר =  8נק"ז .בכל סמסטר יהיה רישום ל 4-נק"ז.
רישום והשתתפות ב"סמינר תיזה" – בסמסטר הרביעי (לפי קוד )199-2-0046
במסגרת סמינר תיזה יערכו כ 5-מפגשים אחה"צ בהם תציגו את המחקר( .המפגשים
מתקיימים ביום נוסף בשבוע אחה"צ  -שאינו יום רביעי).
רישום לכתיבת עבודת גמר – מהסמסטר החמישי ועד הגשת עבודת הגמר
לפי קוד  – 199-2-7777לסמסטר א'
לפי קוד  – 199-2-7778לסמסטר ב' (העתקה אוטומטית)

לתחילת
המצגת

