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 2022-2023  גשנת הלימודים תשפ"

 ודוקטורט שיטות מחקר מתקדמות לתיזה

 01ב286.4952מספר הקורס: 

 2023, גסמסטר ב', תשפ"

 14:00-16:00יום ד' 

 שגיא-זלברמרצה: פרופ' שירה 

szelber-s@univ.haifa.ac.il 

 ודוקטורנטים –הקורס מיועד לסטודנטים שנה ב' במסלול תיזה מדיניות בריאות וסביבה 

 דרישות קדם

 על הסטודנט לסיים את קורס ההדרכה לתיזה מסמסטר א'. לסטודנט צריך להיות מנחה ונושא.  

  מתאים גם לסטודנטים לתואר שלישי.

 מטרות ומבנה

, ואף הסמינר ללוות את הסטודנטים בשלבי הכנת עבודת התיזה ובשלבי הקמת המחקר וביצועו מטרת

 . בשלב ניתוח הנתונים וכתיבת התיזה
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 הקורס מהווה המשך לקורס "הדרכה לתיזה", ומטרתו להביא את הסטודנט ליכולות הבאות:

 הצגת הרציונל למחקר 

 התאמת שיטות סטטיסטיות למחקר 

  המחקר בפועל והתמודדות עם קשיים יישום שלבי 

 גישה לבקרת איכות על הנתונים ועבודה עם קבצי המחקר 

  גרפיםבאופן הצגת התוצאות בטבלאות ולמידת 

 ממצאי המחקר ניסוח נקודות לדיון והשלכות 

 דיון בהטיות המחקר 

  גישה לכתיבת מאמר מדעי 

 

 כל סטודנט יציג את שלבי העבודה השונים, וייערך דיון שיכלול ביקורת בונה והצעות לשיפור. 

 נוכחות והשתתפות

(, השתתפות פעילה , חלק מהמפגשים יהיו פרטנייםמהשיעורים 60%נוכחות חובה )חובת נוכחות במינימום 

בהתאם לשלב בו הוא נמצא לכל סטודנט תקבע הצבת יעדים אישית בדיונים ובהצגת התקדמות העבודה. 

  פי הצבת היעדים, תקבע מטלת סיום אישית.-במחקר ולפי צרכיו. על

אי פתיחת מצלמה תחשב בזום, הסטודנטים נדרשים לפתוח מצלמות בשיעורים.  בשיעורים הנערכים

. במקרים פרטניים של קושי בפתיחת מצלמה, יש לפנות למרצה הקורס מראש לפני השיעור כהיעדרות

 .לקבלת אישור או עזרה
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 :)ייתכנו שינויים בסדר ההרצאות( תכנית הקורס

  

 סטודנט יקר, 

אם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיך, ושבגינה את/ה זקוק/ה להתאמות 

 הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה: אנא פנה/י לדיקנאט

 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדואל 

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

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

אם יש ברשותך מכתב התאמות מהאוניברסיטה ואת/ה זקוק/ה להנגשה בקורס אנא פנה/י אליי בשעות הקבלה או 

 במייל בסמוך לתחילת הקורס.

 נושא תאריך מספר

1 
8/3/23 

 )זום( כתיבת סקירת ספרות ומבוא הלכה למעשה, בתיזה ובמאמר

 שיטות מחקר ושיטות סטטיסטיות 15/3/23 2

 כתיבת דיון בתיזה ובמאמר 22/3/23 3

 )זום( בניית פרק התוצאות 29/3/23 4

 תרגול בניית פרק התוצאותחופשת פסח  2/4-12/4 

 תרגול בניית פרק התוצאות  19/4/23 5

 חופשת יום העצמאות 26/4/23 

 טיוב קבצי נתונים ובקרת איכות הלכה למעשה 3/5/23 6

 תרגיל -ובקרת איכות הלכה למעשהטיוב קבצי נתונים  10/5/23 7

 תרגול עיבודים סטטיסטיים הלכה למעשה, עם קבצי סטודנטים 17/5/23 9

 כתיבת מגבלות המחקר, הטיות וערפלנים בתיזה, בשיטות המחקר ובדיון 24/5/23 10
 )זום(

 הצגת עבודות סטודנטים ופתרון בעיות כיתתי או פרטני 31/5/23 11

 עבודות סטודנטים ופתרון בעיות כיתתי או פרטניהצגת  7/6/23 12

 הצגת עבודות סטודנטים ופתרון בעיות כיתתי או פרטני 14/6/23 13
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If you have a disability that may affect your studies and for which you may require 

accommodations, please contact the Accessibility and Learning Disabilities Department 

at the Dean of Students office 

e-mail: LDA@univ.haifa.ac.il Phone number: 04-98249265  

Students that receive accommodation letters, and need academic adjustments, please 

meet with me to discuss the provisions of those accommodations as early in the semester 

as possible. 
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