
     לא מחקרית הנחיות לכתיבת עבודת גמר
 
 

 ם: צריכה לכלול את המרכיבים הבאי   הלא מחקרית עבודת הגמר 

 המרכזיות   התיאורטיות  הסוגיות   או /ו  המחקר  השערות/שאלות   ,הנושא   הצגת  ,הבעיה  הגדרת  –  מבוא 1.

 .המחקר  עוסק  בהן 

 . או עיגון ההצעה בספרות המחקרית הרלוונטית/בנושא וסקירה מקיפה של הספרות המחקרית העוסקת .  2

בספרות  3. הידועות  דומות  עבודות  לבין  זו  עבודה  בין  ביקורתית  השוואה  לערוך  מידת    ,יש  את  להעריך 

 ולשונה  למשותף  להתייחס   או /ו   מצטטים  שהסטודנטים  קודמות   עבודות  של  היחסי   והערך   הרלוונטיות

   .דומות   לעבודות   זו  עבודה  בין

 מטרות העבודה או הצגת טענה המרכזית של העבודה. . הגדרת 4

 אם העבודה בעלת אופי מחקרי אמפירי )ניסויי, כמותני או איכותני,( יש לפרט את צורת איסוף הנתונים . 5

 שנבחרה. בכל מקרה יש לפרט את האלטרנטיבות ולנמק את הבחירה שנעשתה. 

  ן /עליהם  .היישומית או אחרת  ,ן ולתרומתו התיאורטית/הםות להתייחס למסקנות המחקר של/על הסטודנטים  .6

ן עם הבסיס /מחקרם  ממצאי   את  להשוות   ות /הסטודנטים  על  אמפירי   במחקר  .ובהנמקתן  מסקנות  בהסקת  לדייק

 .התיאורטי הרלוונטי 

 :פ כללי הציטוט המקובלים"ציטוט המקורות ייעשה ע  . מפתח מקורות    .7

http://in.bgu.ac.il/acadsec/Pages/regulations.aspx 

ברווח כפול ופונט  12עם גודל אותיות של  עמודים )כולל גרפים, טבלאות, ודף מקורות( 25היקף העבודה יהיה לפחות  .8
David 

 

 באחריות הסטודנט לבחור מנחה לעבודה המצומצמת. המנחה חייב להיות חבר מהמחלקה בלבד.  -בחירת מנחה

 רשימת מרצי המחלקה ותחום מחקרם מפורסם באתר המחלקה.
https://in.bgu.ac.il/humsos/econ/Pages/StaffMembers.aspx?view=%D7%A1%D7%92%D7%9C%20%D7%90%D7%A7%

D7%93%D7%9E%D7%99 
 

 לאחר סיום העבודה ואישור המנחה, יש לשלוח עותק במייל לאליס. הציון על העבודה עובר או לא עובר. -הגשת העבודה

 

 מהציון הסופי. %15יג את העבודה מול המנחה +בודק נוסף . הציון על ההגנה הוא הסטודנט חייב להצ –הגנה על העבודה 

 

 .14227041נק"ז בתואר.  3חובה על כל סטודנט להירשם לסמינר מ.א המקנה 

 יש לסיים את העבודה עד סוף הסמסטר. 

 

 :   הרכב הציון הסופי במסלול הכללי

 85% –ממוצע הקורסים 

 15% -ציון על ההגנה  

 

 : )פירוט התכנית באתר המחלקה( תזכורת לגבי תכנית הלימודים במסלול הכללי

 נק"ז   15  קורסי חובה :

 נק"ז   18קורסי בחירה: 

 נק"ז    3עבודת סמינר: 

 נק"ז.   36        –סה"כ 
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