
 סוגי עבודות להגשה

סוג 

 העבודה

לוח זמנים  מאפיינים יעד וחובות

 לסיום

חלק  שיפוט

מהציון 

 הסופי

 צורת הגשה

כל הקורסים, לפי  עבודה

החלטת המרצה ואישור 

 ועדת הוראה

 סוף סמסטרבכ "מוגשת בד

כמטלה של הקורס  )במקום 

 10בחינה(, בהיקף של עד 

 עמודים

עד תום 

ולא  הקורס

יאוחר 

מתחילת 

הסמסטר 

 העוקב

   המרצה

כל הקורסים, לפי  סמינריון

החלטת המרצה ואישור 

 ועדת הוראה

 

 סמינריון 1יש להגיש 

במסלול  במהלך התואר

 תיזה

סמינריון עבודות  2-ו

 במסלול ללא תיזה

כולל סקירת ספרות או 

 רעיון

 עמודים  20עד 

 אין חובה של ביצוע מחקר 

 

 

 

סוף סמסטר 

 עוקב

ממוצע  המרצה

דות העבו

הסמינריוניות 

 10%מהוות 

מהציון סופי 

בתואר 

מסלול עם ב

 -תיזה ו

מהציון  20%

הסופי 

במסלול ללא 

 תיזה

במייל מוגש 

למרצה 

ולמזכירות 

+ טופס  ביה"ס

הצהרה של 

 עבודה עצמית.

)לעיתים עפ"י 

בקשת המרצה 

יוגש עותק אחד 

מודפס 

 למזכירות(

 סיום לתואר שני חובת גמר עבודת

 .זהללא תיבמסלול 

 

הסטודנטים חייבים 

ללמוד בקורס "הדרכה 

 "לעבודת גמר

 

 

כולל סקירת ספרות, קביעת 

שאלות מחקר, הנחות 

מחקר, תכנון שיטת המחקר 
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)לעיתים עפ"י 

בקשת המרצה 
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יש להגדיר נושא ומנחה 

 עד תום שנה ראשונה

 

יש להגיש טיוטה 

מגובשת וחתומה של 

הצעת המחקר עד תום 

 ב סמסטר א של שנה 

 

הסטודנטים חייבים 

ללמוד בקורס "הדרכה 

 לתיזה 

כוללת מבוא וסקירת 

ספרות, גיבוש הנחות מחקר 

ושאלות מחקר, גיבוש שיטת 

המחקר , איסוף נתונים, 

עיבוד נתונים, ציון מגבלות 

 המחקר וכתיבת מסקנות. 

 

ות הקף העבודה צריך להי

מתאים למאמר באנגלית 

 רסוםהראוי לפ
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מנחה  
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 40%מהווה 

מהציון 

 הסופי

מוגשת בעותק 

+  מודפס אחד

עותק אלקטרוני 

למזכירות במייל 

שיפוט. לצורך ה

  לאחר שיפוט,

עותקים  2

סופיים כרוכים 
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