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 מפגש ההגנה על התזה 
 

 עבודת התזה מועברת לקריאה לשני חברי סגל מבית הספר.  .1

 שני חברי הסגל מעבירים משוב כתוב לסטודנט/ית לפני ההגנה על התזה. .2

 המשוב מועבר דרך המנחה.  .3

 מקבל/ת הודעה במייל על מועד ההגנה על התזה.   הסטודנט/ית .4

   מפגש ההגנה על התזה

 במפגש זה נפגשים הסטודנט/ית, המנחה ושני קוראי העבודה.   .א

 : מטרות המפגש הן .ב

 . את המחקר, את תהליך המחקר ואת  הממצאים  ה/ הבין  סטודנט/יתלוודא שה   •

  .להציג את התזה בצורה בהירה וקוהרנטית  ת/יודעלוודא שהסטודנט/ית   •

 ממצאי המחקר. היישום של את ההשלכות ו לוודא שהסטודנט/ית מבין/ה לעומק את   •

 תייחס למשוב הקוראים בצורה מעמיקה.לה לוודא שהסטודנט/ית יכול/ה •

המפגש כולל שני חלקים: חלק אחד הכולל הצגה קצרה של המחקר בצורה בהירה וטובה   .ג

רבע שעה )פרטים בהמשך(. ההצגה יכולה להיות מלווה במצגת אך אין חובה  במשך של עד  

 . )פרטים בהמשך( בכך. חלק נוסף הכולל דיאלוג ודיון בין הקוראים לכותב העבודה

 הצגת התזה צריכה לכלול את ראשי פרקים האלה: .ד

 שאלת המחקר  •

 רקע תאורטי קצר  •

 שיטה  •

 ממצאים עיקריים  •

 מסקנות  •

 מגבלות המחקר  •

 ר, המלצות למחקר המשך ולפרקטיקה תרומת המחק •
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 הדיאלוג והדיון עם הסטודנט/ית עשוי להיות סביב הסוגיות האלה:   .ה

הסטודנט/ית מתבקש/ת לנהל דיון על ההערות, תוך  –   קוראי העבודהמענה לתגובת  •

 התייחסות מעמיקה אליהן.  

 תהליך העבודה על התזה על ביקורתי מבט  •

למשל, כיצד ניתן ליישם את הממצאים בתחומי דעת   –  יישום תאורטי של הממצאים •

 נוספים יכולים לתרום להבנת הנושא ומדוע?    םאחרים? איזה מחקרי

למשל, מהן מגבלות המחקר? כיצד, בדיעבד, ניתן היה   -  רפלקציה מחקרית ביקורתית  •

שינוי במחקר,  עורך/ת  היתה/ היה ית /להתגבר על המגבלות האלה? האם בדיעבד הסטודנט 

 . כן במה ואם

למשל, מה חשיבותו של המחקר   –  דיון בהשלכות של המחקר לשדה העבודה הסוציאלית •

 לשדה? כיצד ניתן ליישם את הממצאים בשדה?  

. מהסטודנט/ית  לסוגיות השונותכיצד להתייחס  קוראי העבודהבמהלך ההגנה יבחרו 

 התזה בלבד. ודת  עבולא לבסס את ההגנה על הצגת  לדיון בסוגיות השונותמצופה להתכונן  

מהציון הסופי נקבע על   70%בתום מפגש ההגנה על התזה ניתן ציון סופי על עבודת התזה.   .ו

 ההגנה על התזה. מהציון הסופי נקבע על סמך מפגש    30%העבודה הכתובה;  סמך 

ציון עבודת התזה מועבר לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה. לאחר   .5

 הציון מוזן לסטודנט במערכת מידע אישי. קבלת אישורם 

 

 

 

 
 
 
 
 


