
 לוח זמנים נתיב מחקרי 
 

סטודנטים במעמד לימודים "על תנאי" מתבקשים לפנות למזכירות התכנית על מנת לבנות לוח  *

 זמנים אישי מותאם 

 

 עד תאריך  ה יש לעשות מ שלב 

שקילת כתיבת  
 תזה

פתיחת סמסטר א׳   סמינר תזה רשם לילה
של השנה  

 הראשונה ללימודים 

החלטה על  
 זה כתיבת ת

 לבחור נושא  •

 םי לשוחח עם מנחים פוטנציאלי •

 לקבוע מנחה סופי  •
להיות חבר/ת סגל אקדמי מן   זהתעל מנחה/ת עבודת  

 .אוניברסיטת בן גוריון בנגבהמניין  ב

עד פתיחת סמסטר  
ב' של השנה  

 הראשונה ללימודים 

עדכון המזכירות  
והפקולטה על  
מעבר לנתיב  

וקביעת   מחקרי 
 מנחה

 מילוי טופס: מעבר לנתיב מחקרי  •

 וי טופס: קביעת מנחה מיל •

במהלך סמסטר ב'  
ולא יאוחר מסוף  

 'סמסטר ב

הגשת הצעת  
 מחקר 

עמודים )לא כולל   5-8היקף הצעת המחקר הוא 
 את החלקים הבאים:   תכולל ההצעה . (ביבליוגרפיה 

 נושא ושאלת המחקר  •

 סקירת ספרות  •

 חשיבות המחקר ותרומתו  •

 תיאור קצר של השיטות לביצוע המחקר   •
יש להגיש    את הצעת המחקר ה אחרי שהמנחה אישר

 בשני עותקים. תוכנית את ההצעה במזכירות ה

עד תום הסמסטר  
של השנה  השני 

  הראשונה ללימודים 
)או לכל המאוחר  

עד תום הסמסטר  
 השלישי ללימודים( 

אישור אתי של  
 המחקר 

נות יש לפנות  בעבודות מחקר הכרוכות בביצוע ראיו
ועדת האתיקה של התוכנית לקבלת אישור למחקר.  ול

לפני הפניה יש לבצע קורס מקוון על אתיקה מחקרית.  
 )ראו ההנחיות באתר התוכנית( 

במקביל להגשת  
 הצעת המחקר  

אישור הצעת  
 מחקר ה

  ההמלצתפונה למנחה ומבקשת את  יו״ר ועדת מוסמכים 
  4יש  פתהנוס תלהצעה. לקורא פ/ת נוס ת/לקורא 

 אפשרויות: 
 לאשר את הצעת המחקר ללא הערות  .1
ת הצעת המחקר אך לבקש תיקונים  אלאשר   .2

 אשר יעשו בשיתוף עם המנחה
 לבקש תיקונים להצעה ולקבלה מחדש להערכה .3
 לא לאשר את ההצעה  .4

 

 

הגשת עבודת  
 התיזה לשיפוט 

עמודים )לא כולל    40-80עבודת המחקר הוא היקף  
 את החלקים הבאים:  ת כוללהיא ( וביבליוגרפיה 

 במדעי החברה:  
 נושא ושאלת המחקר  •

 בתחומי העבודה   מחקריתה ספרות הסקירת  •
   שיטת המחקר  •
   ממצאיםהצגת ה •

דיון )כולל חשיבות המחקר, מגבלות המחקר   •

   והצעות למחקר עתידי( 

בתום השנה  
השנייה ללימודים  

או עד תום תקופת  
השינויים של  

הסמסטר הראשון  
 .בשנה העוקבת

 



 במדעי הרוח:  
מבוא הכולל את נושא ושאלת המחקר, סקירת   •

הספרות המחקרית בתחומי העבודה, הצהרה  
 בעבודה.  שיטת המחקר והסבר של  

גוף העבודה: הצגת הטקסטים לניתוח וניתוחם,   •

 כולל השוואות מפורטות. 

 כל חלקי העבודה. בין , קישור תסיכום ומסקנו •

בשני  תוכנית  כירות העבודת התיזה במזיש להגיש את  
, לפי ההנחיות המעודכנות של מדור מוסמכים  ים עותק

 . בפקולטה

הגשה באיחור  
של התיזה  

ופתיחת סמסטר  
 לימודים נוסף  

  רשאים/ותועדת המוסמכים מנחה/ת העבודה ויו"ר 
לאשר הארכת לימודים לסמסטר או לשנה נוספת לצורך  

המשך כתיבת עבודת הגמר, בהתאם לדו"ח  
ההתקדמות במחקר. במקרה כזה, העבודה תוגש  

לשיפוט בתום השנה השלישית ללימודים או עד תום  
תקופת השינויים של הסמסטר הראשון של השנה  

  . הרביעית
ור  בקשה לדחיית/הארכת לימודים נוספת תוגש לאיש 

ועדת המוסמכים הפקולטית בצירוף דו"ח התקדמות  
תידרש גם השלמת קורסים  במקרה כזה,  במחקר. יתכן ו

תואר  לעל מנת להבטיח שבסיום השנה הרביעית  
  תתאפשר סגירה תואר באחד משני נתיבי הלימוד 

 .  כללי( ה)המחקרי או 
  ,רביעית שנה ל  לא תתאפשר הארכת לימודים מעבר

 .והמשמעות היא הפסקת לימודים ללא תואר

 

 

 עבודת גמר מבוססת מאמר   •

לסטודנטים/ות מצטיינים/ות )על פי אמות המידה של המחלקה( תעמוד האפשרות, באישור הוועדה  

המחלקתית והפקולטית, להגיש כעבודת גמר מאמר, שהתקבל לפרסום בכתב עת אקדמי המקיים  

תוצאות המחקר שלהם/ן. הסטודנט/ית חייב/ת להיות המחבר/ת  והמציג את  ,הליכי שיפוט מקובלים

הראשון/ה או היחיד/ה של המאמר )למעט תחומים בהם סדר הכותבים/ות הוא אלפביתי(. אם מספר  

מחברים/ות חתומים/ות על המאמר, המנחה יצרף/תצרף הסבר המציין את תרומת הסטודנט/ית  

הגמר כפי שאושר בהצעת המחקר. ניתן להגיש   למאמר. יתקבל אך ורק מאמר העוסק בנושא עבודת 

מאמר נתון כעבודת מוסמך אחת בלבד. יש לציין במפורש כי העבודה פורסמה כמאמר ולציין את  

 .מראה המקום המדויק


