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 קורסמטרת ה
נועד להעניק לכם את הכלים הדרושים ללימוד וניתוח נושא חדש שלא פגשתם במהלך לימודיכם  הקורס

הסדירים. לפיכך נדרשת התמודדות עם מאמרים מקוריים, הבנת הכתוב והתבוננות במקורות נוספים לצורך 

ם הדברים בכתב והרצאת החומר בפני גיאולוגים אשר אינם בקיאים בפרטי הנושא הבהרת הנושא, סיכו

 שטיפלתם בו (למשל חבריכם בכיתה).

נועד להכין אתכם לחיים מחוץ למסגרת הלימודים הנוכחית, שם כאקדמאים תידרשו להתמודד עם חומר  קורסה

עבר רבים ניצלו את הסמינר  ב. כתוב ולהפיק ממנו את מירב האינפורמציה והתועלת בפרק זמן קצוב

 כההזדמנות לבחון נושא פוטנציאלי שאפשר לפתחו במסגרת לימודים לתואר מתקדם.

 הקורס מתכונת
 נקודות זכות.  2-יזכה  בהקורס  .א

מפגשי אחריהם יתקיימו ומפגשים מקדימים  ארבעה בתחילת הקורס יתקיימו  .ב

וח זמנים שיקבע על פי ל הרשומים בקורס סטודנטיםהשל  סמינרים (הרצאות)

 . השבוע הקרובבמהלך 

 םשאליהוהמפגשים המקדימים חובת נוכחות של הסטודנטים בכל ההרצאות  קיימת .ג

לא מאושרת תגרור  היעדרותכמו בבחינות).   היעדרותהם רשומים (אישורי 

מועדי נוכחות החובה יקבעו נקודות לכל פגישה.   2-הפחתה של הציון הסופי ב

    עבור כל סטודנט מראש

במחלקה שיהיו גם אחראים על הנחיית מרצים ה הוצעו על ידיהסמינרים נושאי  .ד

 .הסטודנטים בהכרת הנושא והכנת הסמינר

מלבד הסטודנטים ישמעו את ההרצאות מורה הקורס והמרצים שמנחים את  .ה

 הנושאים של ההרצאות של אותו שבוע.

מהמיון  50%צה הקורס, תוך התייעצות עם המנחה, ציון ההרצאה יינתן על ידי מר .ו

 הספוי

 10%+סופיציון המה 40%( ציון לה שייתן המנחה ידי על תיבדק הכתובה העבודה .ז

 .)ציון תקציר

 והפצת מידע אתר הקורס
     עודכנו במודל.הקורס י עלהודעות ופרטים 

 חלוקת נושאים
כל הסטודנטים מחוייבים  קבע בתחילת הסמסטר.במועד שיותסתיים   זמן פרסוםתחל עם בחירת הנושאים 

על ידי הודעה ברורה ורשמית  היה לפי 'כל הקודם זוכה'רת מועדים אלו. קביעת הנושא תלבחור נושא במסג

לבירור פרטים ה מנחהתיאום עם ). כמו כן מומלץ לקיים שיחת sigalabr@bgu.ac.il(  במייל למנחת הקורס 

 ניתן לבחור כמו כן,  . תיאום פגישות, שיטות עבודה ורמת ציפיות)  כגון, נוספים על הנושא ועניניים נוספים (

 ע"י פנייה לחבר סגל. שלא ברשימהנושא 

mailto:sigalabr@bgu.ac.il


 מפגשים מקדימים
הגשת דו"ח בכתב כולל רשימה מתן הרצאה ראויה  ל םכללי מטרת המפגשים המקדימים היא הכרת

 .חובההינם רפית.  מפגשים אלו ביבליוג

 ומועדים בצועכללי ה
לאחר סיום תקופת שיבוץ ההרצאות יקבע  שני.ך השעתיים של מפגשי יום במהל הרצאות הסטודנטים יתקיימו

עד סוף למנחה יוגשו  הכתובות העבודות.  PPT -ההרצאה תנתן בצורה של מצגת בבחירת הנושאים. 

 . ורשימה ביביליוגרפית דים,  כולל דיאגרמותעמו 10 כ הואהיקף הטקסט . הסמסטר

 

 ,בברכה

 

 דר' סיגל אברמוביץ

 רכזת הקורס
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