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:שם המרצה

:פרשיות לימודים
.מחקרית בכלכלה-מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים מיומנות בכתיבת עבודה אקדמית
 ניתוח וסיכום של,באמצעות קריאה

בקורס נעמוד על ייחודה של הכתיבה האקדמית

 מטרותיה וכלליה תוך התייחסות להבדלים בין תחומי ההתמחות, דרכי ארגונה,מאמרים
. ארגון החומר והבאתו לכדי חיבור אחיד, נדון באסטרטגיות כתיבה, בנוסף.השונים בכלכלה
The aim of this course is to provide students with the skills necessary for academic
writing in economics. It will enhance the main features of academic essay writing,
including its organization, aims and rules while paying attention to the unique
characteristics in the different fields of economics. In addition, it will discuss the
choice of topic, looking for sources, collecting data, writing strategies, and the
organization of the material into one coherent piece.
:מבנה הקורס
 הצגתם וסיכומם ויהיה מורכב, ניתוחם,הקורס מבוסס על קריאת מאמרים מרכזיים בכלכלה
 בסוף הקורס יגישו הסטודנטים סיכום עצמאי של מאמר ויציגו אתו. מצגות ודיונים,ממטלות
.בשיעור
The course is based on the reading of imperative articles in economics, their analysis,
presentation and summary. It will consist of task handing, presentations and
discussions and an independent article summary will be handed and presented in class
by students in the end of the semester.
דרישות הקורס
)סיום הקורס מבוא לאקונומטריקה (ציון עובר
) מהשיעורים80% -נוכחות בשיעורים (לפחות ב
קריאת מאמרים לקראת השיעור
ביצוע מטלות והצגתן בכיתה













השתתפות בדיונים
 משתתפים20 -הקורס מוגבל ל
Econometrics for under graduates (passing grade)
Mandatory attendance (in 80% of classes)
Reading assignments before classes
Assignment handing and presentation in class
Participation in discussions
Limited to 20 participants




:שיטת חישוב הציון
)10  או,5,0  מטלות כתיבה שיוצגו בכיתה עליהן הציון יהיה5(  מטלות50%
 הצגת מאמר אישי20%
 סיכום מאמר אישי30%
50% assignments
20% article presentation
30% written article summary



