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הדרכה לתזה
מטרות הקורס:


הקורס מיועד לסטודנטים הנמצאים בשלב כתיבת ההצעה לתזה ,וכולל את הצגת מבנה עבודת
התזה ושלבי הכתיבה.



במהלך הקורס יכתבו הסטודנטים הצעה לעבודת תזה ,יציגו חלקים מההצעה לעמיתיהם ויקבלו
ליווי ומשוב.



התוצר הסופי של הקורס הוא השלמת כתיבת ההצעה לתזה.

מבנה הקורס:
קורס סמסטריאלי 2 ,שעות שבועיות.
הקורס מורכב מהרצאות פרונטאליות ,הצגות סטודנטים ודיונים.

דרישות הקורס:
 .1נוכחות מלאה במינימום  80%מהשיעורים
 .2ביצוע מטלות ביניים של כתיבת חלקים בהצעה ,והצגתם בכיתה
 .3דיון וביקורת עמיתים
 .4השלמת הכנת ההצעה לעבודת התזה
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תכנית הקורס
נושא
1

עבודת התזה :מבט כללי ,דרישות ,בחירת נושא ומנחה

2

מבנה התזה והצעת המחקר ,סקירת ספרות ומקורות

3

בניית שאלת המחקר ומטרות המחקר

4

תקציר

5

הצגת תרגיל ודיון :סקירת ספרות ותקציר

6

בחירת שיטות המחקר והצגתן בהצעה ובעבודה

7

שיטות מחקר  -המשך (ייקבע עפ"י צרכי הסטודנטים)

8

שיטות מחקר  -המשך (ייקבע עפ"י צרכי הסטודנטים)

9

הצגת תרגיל ודיון :מבנה שאלת המחקר ,שיטות מחקר

10

מצגות סטודנטים

11

מצגות סטודנטים

12

תקציר ,לוח הזמנים למחקר ,נספחים וטיפים להגשת העבודה

13

סיכום

ספרות:
לביא ,י .1995 .כתיבת עבודת התיזה :מבנה ,תכנים וסגנון .אוניברסיטת חיפה :ביה"ס לעבודה סוציאלית( .ניתן
לרכישה באמצעות "יוזמה" ,מפעל השכפול של אגודת הסטודנטים).
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