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 שלישיקורס חובה למגמת אפידמיולוגיה ולתלמידי תואר 

 דרישות קדם

  :לפני תחילת הקורס על הסטודנט לבחור נושא ומנחה ולקבל הסכמת המנחה חשוב

 להנחות את הסטודנט 

  ב' -א' ושיטות מחקר וסטטיסטיקה אפידמיולוגיה ועל הסטודנט לסיים את הקורסים 

 

 מטרות ומבנה

להכיר את מבנה העבודה  מטרת הסמינר לעזור לסטודנטים המכינים הצעה לעבודת תיזה

ואת השלבים בהכנתה ולתמוך בהם במהלך העבודה. במהלך הסמסטר יונחו הסטודנטים 

בשלבים השונים בהכנתן וכתיבתן של הצעת המחקר.  במפגשי הסמינר יוצגו מרכיבי 

העבודה ושלביה ע"י המרצה, יערכו הצגות של עבודות הסטודנטים לפי שלבים ויערכו דיונים 

 נושא.בכתה בכל 

 

  



 

 

 נוכחות והשתתפות

מהשיעורים(, השתתפות פעילה בדיונים  80%נוכחות מלאה חובה )חובת נוכחות במינימום 

 ובהצגת התקדמות העבודה. 

 

 תרגילים

ת לסייע למשתתפים הנוגעות לתכנים ואשר מיועדו יינתנו משימותבמהלך הסמסטר 

 .להתקדם בעבודתם

 השלבים השונים בבניית ההצעה.דרשו להציג בכתה את יהסטודנטים י

 על פי דרישות בית הספר. -להגשת הצעת המחקר לוחות הזמנים 

 

 

 :מרכיבי הציון  בקורס

 סמך נוכחות והשתתפות-ציון עובר/ לא עובר על

 

 

 הודעה באשר לנגישות

 ,ה/יקר ית/סטודנט

  אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה
 דואל :זקוק/ה להתאמות אנא פנה/י לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה

LDA@univ.haifa.ac.il  :8249265-04טל 

 דואל :לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב יש לפנות ליה"ל 

mhait@univ.haifa.ac.il  :8249022-04טל 

  אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י
 .אליי בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס

 



 

 

 

 :תכנית הקורס )סדר השיעורים נתון לשינויים(

כל מפגש יוקדש בחלקו להרצאה ובחלקו להצגות של סטודנטים ולדיון בסוגיות שתועלנה על 

ידי המשתתפים. הסטודנטים ידווחו על התקדמותם או בעיות בהתקדמות בהכנת הצעת 

 התיזה. 

התוכנית המוצעת הינה בסיסית ועשויה להשתנות בהתאם לצרכים של המשתתפים במהלך 

 עבודתם על הכנת ההצעה.

 

 נושא ההרצאה תאריך ס'מ

1 23.2.22 
 מבוא: תכנים ותהליכי עבודה

 מבנה עבודה מדעית, גיבוש הנושא ושאלת המחקר

 ניסוח מטרות המחקר והשערותיו 2.3.2022 2

 תרגול מעשי -ניסוח מטרות המחקר והשערותיו 9.3.2022 3

 תרגול מעשי -סקירת ספרות 16.3.2022 4

 תרגול מעשי -חשיבות המחקר 23.3.2022 5

6 30.3.2022 
הגדרת אוכלוסיית המחקר  –שיטות המחקר חלק א' 

 ת הדגימהוושיט

7 6.4.2022 
מערך המחקר, הליך המחקר,  –שיטות המחקר חלק ב' 

 הגדרת המשתנים

  חופשת פסח 13.4.2022 8

 תרגול מעשי -חישוב גודל המדגם 20.4.2022 9

 ניתוחים סטטיסטיים 27.4.2022 10



 

 

 יום הזיכרון לחללי צה"ל -אין לימודים 4.5.2022 11

 תרגול מעשי -ניתוחים סטטיסטיים 11.5.2022 12

 זמנים-אתיקה, בקרת איכות ולוחות 18.5.2022 13

 הצגות סטודנטים 25.5.2022 14

 הצגות סטודנטים 1.6.2022 15

 , סיכוםות סטודנטיםהצג 8.6.2022 16

 

 

 

 

 

 

 


