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תהליך כתיבת עבודת תזה
עבודת המחקר מאפשרת לסטודנט ליישם את הידע שהוא ירכוש בשיטות מחקר ,להעמיק בעולם תוכן מוגדר
ולבצע מחקר בתחום המעניין אותו .עבודת התזה מבוצעת בהנחיה של מנחה מסגל בית הספר לעבודה
סוציאלית .הסטודנט בוחר את נושא המחקר בהתייעצות עם המנחה ,מגיש הצעה ראשונית של המחקר
והצעה מפורטת .רק לאחר קבלת אישור על ההצעה וקבלת אישור ועדת האתיקה של ביה"ס ניתן להתחיל
באיסוף הנתונים  .הלימודים נמשכים שנתיים ,ואם הסטודנט מתקדם בקצב משביע רצון במחקר ניתנת
הארכת לימודים לסיום עבודת התזה בשנה השלישית ללימודים.
•

סטודנטים במסלול עם תזה נדרשים לפנות נוסף על יום הלימודים זמן נוסף למפגשים עם המנחה,
לקריאת חומר ולעבודה על התזה.

•

באתר ביה"ס מופיעות דוגמאות להצעות ולעבודות תזה להתרשמותכם.

שלב בתהליך

בחירת נושא ומנחה מרשימת המנחים ונושאי הנחיה לשנת תשע"ט

לוח הזמנים

עד סוף נובמבר שנה א'

לרשימת המנחים ונושאי הנחיה לשנת תשע"ט לחץ/י כאן
הגשת הצעת מחקר ראשונית .יש להגיש את ההצעה במייל למזכירות תארים
מתקדמים (לאחר קבלת אישור המנחה)

עד סוף סמסטר א'
שנה א'

להנחיות לכתיבת הצעת תזה ראשונית נא לחץ/י כאן
ההצעה מועברת לקריאה לאחד מחברי הסגל והמשוב מועבר לסטודנט דרך המנחה
הגשת הצעת מחקר מפורטת (עשרה עמודים) .יש להגיש את ההצעה במייל
למזכירות תארים מתקדמים (לאחר קבלת אישור המנחה) ולצרף טופס עם
הגשת הצעה מלאה

עד תחילת שנה ב'

להנחיות לכתיבת הצעת תזה מפורטת נא לחץ/י כאן
טופס עם הגשת הצעה מלאה
ההצעה מועברת לקריאה לאחד מחברי הסגל והמשוב מועבר לסטודנט דרך המנחה
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לוח הזמנים

תיקון הצעת המחקר והגשת הצעה מתוקנת .יש להגיש למזכירות תארים
מתקדמים (לאחר קבלת אישור המנחה):

בתוך שבועיים-חודש
מקבלת המשוב על
הצעת המחקר

 .1קובץ של הצעת המחקר המתוקנת והסופית במייל
 .2טופס דיווח על תיקוני הצעת תזה
פנייה לוועדת אתיקה-הגשת בקשה לאישור מחקר .יש למלא את הטופס
בקפידה ,לקבל את אישור המנחה ולהעביר במייל לוועדת האתיקה של בית
הספר

לאחר קבלת המשוב על
הצעת המחקר

להנחיות לפנייה לוועדת האתיקה ולטופס בקשה לאישור מחקר נא לחץ/י כאן
ביצוע המחקר וכתיבת התזה
היקף עבודה המבוססת על מחקר כמותי – עד  80עמ' *

במהלך שנה ב' או ג'
ללימודים

היקף עבודה המבוססת על מחקר איכותני – עד  100עמ' *
תזה במתכונת מאמר – עד  40עמ' *
* לא כולל שער ,תוכן ורשימת מקורות
הגשת עבודת תזה .יש להגיש קובץ אחד במייל וכן שלושה עותקים מודפסים
למזכירות תארים מתקדמים (לאחר קבלת אישור המנחה)
להנחיות לכתיבת עבודת מחקר (תזה) נא לחץ/י כאן

בחודשי הקיץ (יולי-
אוגוסט) בסוף שנה ב'
או במהלך שנה ג' ולא
יאוחר מחודשי הקיץ
(יולי-אוגוסט) בסוף
שנה ג'.

העבודה מועברת לקריאה לשני חברי סגל .שני חברי הסגל מעבירים משוב לסטודנט על התזה .המשוב
מועבר לסטודנט דרך המנחה לפני מפגש ההגנה על התזה.
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