הנחיות ומידע למתעניינים להשלמה לתזה
השלמה לתזה אינה לתואר ,אלא אפשרות שפתוחה לאנשים שסיימו תואר שני במסלול ללא תזה
המעוניינים להשלים תזה ויצרו קשר הנחיה עם מנחה פוטנציאלי.ת .במקביל לכתיבת התזה ,מסלול זה
כולל גם למידת קורסים – קורס מתודולוגי (אם שיטות מחקר כמותיות ו/או איכותניות לא נלמדו במסגרת
התואר השני) ,וייתכנו גם קורסים נוספים בהמלצת המנחה.

ההשלמה לתזה דורשת:






יכולת קריאה וכתיבה אקדמית באנגלית ובעברית ברמה גבוהה.
רצון להתחבר לקהילה מחקרית בינלאומית השואפת להבין סוגיות ותופעות מסוימות .להכיר
באופן מעמיק וביקורתי את הידע בתחום ,לנסח שאלות מחקר שתרחבנה את ההבנה של הקהילה
באשר לסוגיות ולתופעות הללו ולנהל שיח עם הקהילה האקדמית סביב הסוגיות הללו באמצעות
פרסומים אקדמיים.
יכולת להקדיש את הזמן הנדרש למחקר :גיוס נבדקים והרצת ניסוים או עבודת שדה .איסוף
הנתונים יכול לדרוש מספר ימים בשבוע בשעות היום .נוסף על כך ,נדרש זמן לקריאה ,לניתוח
ולכתיבה.
יכולת להשתתף בלימודים ,סמינרים מחלקתיים ומסגרות לימוד ועיון נוספות.

תנאי קבלה להשלמה לתזה:




מציאת מנחה ,חבר.ת סגל מן המניין במחלקה לחינוך.
תואר שני M.A ,בממוצע של  85ומעלה או  M.Edבממוצע .90
אנגלית מתקדמים  2בציון של  75לפחות.

באשר למציאת מנחה ,אני ממליצה לעבור על רשימת המרצים באתר המחלקה:
(http://in.bgu.ac.il/humsos/edu/Pages/staffMembers.aspx?view=%D7%A1%D7%92%D7%9C
)%20%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99&page=1
ולבחון מי מהם עוסק בנושאים המעניינים אותך מבחינה מחקרית .לאחר מכן ,אפשר לפנות אליהם במייל ולבדוק
אפשרות הנחיה.

בפנייה למנחים פוטנציאליים כדאי לכלול:






קורות חיים
ציוני התואר השני
דוגמת כתיבה אקדמית (למשל ,עבודה סמינריונית)
הסבר לגבי העניין במחקר באופן כללי וכיצד עניין זה משתלב בתכניות העתיד
הסבר לגבי האופן שבו העניין המחקרי שלך תואם את תחום המחקר של המרצה שאליו.ה את.ה
פונה .אם את.ה מוצא.ת אנשים שנראה שיש פוטנציאל לתחומי עניין משותפים ,הייתי ממליצה
לקרוא מאמרים שהם פרסמו ,ולהתייחס למחקרים הללו ולאופן שבו את.ה רואה את עצמך
מתחבר.ת אליהם מחקרית .יחד עם זאת ,יכול להיות פוטנציאל רב יותר למציאת מנחה אם יש
נכונות לחשיבה על מחקרים אחרים שהמנחה מציע.ה.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר המחלקה ( )http://in.bgu.ac.il/humsos/edu/Pages/default.aspxתחת
קישור תואר שלישי.

בהצלחה!

