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הדרכה לעבודת גמר בתחום מדיניות ציבורית ובריאות הציבור
מטרות ומבנה הקורס
•

הסטודנטים יבחרו ויפתחו נושא לעבודת הגמר ,העוסק במדיניות ציבורית
ובריאות הציבור

•

מבנה עבודת הגמר הוא מבנה של "נייר מדיניות"

•

הקורס יתמקד בשלבים בהכנת נייר מדיניות

•

במהלך הקורס יציגו הסטודנטים חלקים מהעבודה לפי שלבים ,יערכו דיונים
בכיתה ויינתן ליווי ומשוב

•

התוצר הסופי של הקורס הוא השלמת עבודת הגמר

נוכחות והשתתפות
•

נוכחות מלאה חובה (חובת נוכחות במינימום  80%מהשיעורים) ,הכנת מטלות הקורס ,השתתפות
פעילה בדיונים ובהצגת התקדמות העבודה בכיתה .חלק מהשיעורים יהיו במתכונת של פגישות
אישיות שמועדן יתואם מראש עם כל סטודנט.

•

הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים בזום .במקרה שהשיעור יוקלט -תמונות הגלריה לא
יוקלטו.

מטלות
מטלות בינים :במהלך הסמסטר תינתנה מטלות ביניים הנוגעות לתכנים ,ואשר מיועדות לסייע למשתתפים
להתקדם בעבודתם.
מטלה סופית :הגשת עבודת הגמר.

תוכנית הסמסטר
נושא
.1

איך מתחילים? מבנה עבודת גמר בתחום מדיניות ,גיבוש הנושא
מטלה :זיהוי הנושא ,הגדרת הבעיה והגדרת המטרות

.2

שיעורים:
פגישות אישיות :קביעת נושא ,בעיה ,מטרה

.3

סקירת ספרות – עבודה עצמית
מטלה :הכנת ראשי פרקים לסקירת הספרות.
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הדרכת מנדליי 12.11.2020

.5

חיפוש במאגרי מידע 19.11.2020
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מקורות מידע ,כתבי עת ,חיפוש מאמרים ,כללי ציטוט.
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ראיונות
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Green and Thorogood, Qualitative methods for health research
 .chapter 5נמצא בשמורים לקורס.
כתיבת סיכום והמלצות

.11

פגישות אישיות :ליווי בגיבוש סופי של אופי העבודה ,שאלות המחקר ,סקירת
ספרות ועוד
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פגישות אישיות  -המשך
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סיכום הקורס
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