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כתיבה מדעית
מטרת הקורס :מטרת הקורס הינה להקנות לסטודנטים מושגי יסוד ומיומנויות בסיסיות בכתיבה אקדמית
מדעית .קורס כתיבה מדעית הינו קורס בסיסי ,שעל בסיס העקרונות הנלמדים בו יידרשו הסטודנטים להגיש
את כל עבודותיהם במהלך לימודי התואר השני.
תפוקות למידה:
 .1הסטודנטים ינסחו פסקה בעבודה אקדמית
 .2הסטודנטים יכתבו שלד של סקירת ספרות בעבודה אקדמית.
 .3הסטודנטים יערכו חיפוש מאמרים במאגרי מידע
 .4הסטודנטים יכירו את כללי הציטוט בעבודה אקדמית
מבנה הקורס :שיעור מתוקשב ,ללא מפגשים בכיתה .כל המצגות ,התרגילים והחומרים באתר הקורס
במודל.
מטלות:


תרגילים :במהלך הסמסטר יינתנו  4תרגילים הנוגעים לתכנים שנלמדו.



מטלה סופית :מבחן .שימו לב :תנאי לגשת למבחן הוא סיום הדרכת ספריה כפי שיפורט במודל.

הערכת הקורס :ציון עובר( 80 -עובר/לא עובר) .בנוסף יש לעבור הדרכת ספריה בציון  68על מנת לגשת
למבחן.
הרכב הציון הסופי 4 :תרגילים (כל תרגיל  10%מהציון)
מבחן סופי

 40%מהציון
 60%מהציון

תאריכי הגשת התרגילים:
 תרגיל 1.12.2021 :1
 תרגיל 15.12.2021 :2
 תרגיל  + 3סיום הדרכת ספריה עד 1.1.2022
 תרגיל 15.1.2022 :4
 מבחן (מועד סופי ושעה יפורסמו בלוח הבחינות של האוניברסיטה)

שאלות בנושא התרגילים או המצגות יועלו למודל ע"י הסטודנטים בפורום הקורס ,מענה עליהן יינתן
פעמיים בשבוע ,מטרת הפורום הינה מענה לשאלות באופן מרוכז ומניעת כפל שאלות ,מומלץ לעיין
בפורום באופן שוטף.

תוכנית הסמסטר
להלן פירוט השיעורים לפי תאריך ונושא השיעור:
.1

מבוא

.2

מבנה פיסקה.
תרגיל  :1כתיבת פסקה בעבודה אקדמית

.3

עקרונות בסיסיים של סקירת ספרות.
תרגיל  :2כתיבת ראשי פרקים לסקירת ספרות של סמינריון

.4

כתיבה אינטגרטיבית וכתיבת סמינריון.
תרגיל  :3כתיבת פסקה בעבודה אקדמית המסתמכת על מאמרים אקדמיים

.5

ציטוט ואזכור מקורות .העתקות .הסטודנטים יכירו את כללי  APAוונקובר ,ויידעו לצטט
מקורות בהתאם .הסטודנטים יבינו מהי העתקה בעבודה אקדמית ומה המשמעות מבחינת
יושרה אקדמית והליכי ענישה.
תרגיל  :4כללי ציטוט והעתקות.

ביבליוגרפיה
לביא ,י .)2012( .כתיבת עבודת התיזה מבנה ,תכנים וסגנון .אוניברסיטת חיפה :ביה"ס לעבודה
סוציאליתhttp://research.haifa.ac.il/~lavee/Research_writing.pdf .
סטודנט/ית יקר/ה,
 אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך ,ושבגינה את/ה
זקוק/ה להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה:
דואל  LDA@univ.haifa.ac.ilטל04-8249265 :
 לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל:
דואל  mhait@univ.haifa.ac.ilטל04-8249022 :
 אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אל
המרצה במייל בסמוך לתחילת הקורס.

