
 סוגי עבודות להגשה

חלק מהציון  שיפוט לוח זמנים לסיום מאפיינים יעד וחובות סוג עבודה

 הסופי

 צורת הגשה

בכל הקורסים בהם לא  עבודה

מתקיימות בחינות 

ועפ"י החלטת מרצה 

 הקורס

מוגשת בד"כ בסוף 

הסמסטר כמטלה 

מסכמת של הקורס 

)במקום בחינה( בהיקף 

 עמודים 20של עד 

ולא יאוחר עד תום הקורס 

 מתחילת סמסטר עוקב

 עותק אחד למרצה  המרצה

ורק  כל הקורסיםב סמינריון

באישור מרצה )יכול 

להגביל את מס' 

הסמינריונים או 

להחליט שהקורס אינו 

 מתאים לכך(

 

יש  – במסלול עם תיזה

למסור עבודה 

סמינריונית אחת 

 במהלך התואר

יש  –במסלול ללא תיזה 

למסור שתי עבודות 

סמינריוניות במהלך 

 התואר

כולל סקירת ספרות או 

 20ראיון בהיקף של עד 

 עמודים

 

אין חובה של ביצוע 

 מחקר

ולא יאוחר  עד תום הקורס

 .מסוף סמסטר עוקב

סמינריונים של קורס בסמסטר 

ב' ניתן להגיש עד תחילת 

 שנה"ל עוקבת

ממוצע עבודות  המרצה

 סמינריוניות מהווה:

 

מהציון הסופי  15%

 מסלול עם תיזהב

 

מהציון הסופי  20%

 מסלול ללא תיזהב

 כל סמינריון( 10%)

 

מוגש בשני עותקים + 

טופס הצהרה על הכנת 

 עבודה עצמית. 

 

ניתן להוריד טופס זה 

לשונית  –מאתר ביה"ס 

 "טפסים"



חובה כפרויקט סיום  פרויקט גמר

מסלול ללא לתואר שני ב

 תיזה

 

מדוייקות הנחיות 

נמצאות באתר 

האינטרנט של ביה"ס 

 בלינק הבא:

http://publichealth.h

aifa.ac.il/images/Sec

ondDegreeInformati

on/TASHAV/Hanhay

ot_Avodat_Gmar.pdf 

 

הסטודנטים חייבים 

"הדרכה ללמוד קורס 

 בשנה ב' לפרויקט גמר"

כולל סקירת ספרות, 

קביעת שאלת מחקר, 

הנחות/ השערות 

המחקר, תכנון שיטת 

מחקר ולעיתים ביצוע 

ניסוי או מחקר מצומצם 

 בהיקפו

מוגש עד תום שנתיים 

 ולא יאוחר מ  –ללימודים 

 של סוף שנה ב'  30.11

מרצה בקורס 

"הדרכה 

לפרויקט גמר", 

או ראש מגמה 

 מרצה אחרכל 

באישור ראש 

 מגמה

מהציון  20%מהווה 

 הסופי

 מוגש בשני עותקים. 

 

אין צורך בטופס הצהרה 

 על הכנת עבודה עצמית

חובה לסטודנטים  תיזה

 מסלול תיזהב

 

הנחיות מדויקות 

נמצאות באתר 

האינטרנט של ביה"ס 

כולל מבוא, סקירת 

ספרות, גיבוש שאלות 

המחקר והשערות 

המחקר, קביעת שיטת 

המחקר, איסוף הנתונים 

ועיבודם, ציון מגבלות 

מוגשת עד תום שלוש שנים 

  30.11 ולא יאוחר מ –ללימודים 

 של סוף שנה ג'

ה העבודה מנח

+ שיפוט 

 חיצוני

מהציון  35%מהווה 

 הסופי

מוגשת לשיפוט לפי מס' 

 עותקים 2המנחים + 

 

לאחר שיפוט ובהגשה 

סופית יוגשו מס' עותקים 

עותקים  4כמס' מנחים + 
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 בלינק הבא:

http://publichealth.h

aifa.ac.il/index.php/

-14-01-04-he/2014

53-01 

 

הסטודנטים חייבים 

"הדרכה ללמוד קורס 

 לתיזה"

 המחקר, דיון ומסקנות

היקף העבודה צריך 

להיות מתאים למאמר 

 באנגלית הראוי לפרסום

לרשות  3נוספים  )

ללימודים מתקדמים 

 ועותק אחד לביה"ס(
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