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תאריך עדכון :אפריל 2017
תהליך כתיבת עבודת תזה – תכנית ההשלמה (מתחילי תשע"ז)
עבודת המחקר מאפשרת לסטודנט ליישם את הידע שהוא רכש במהלך לימודי המחקר ,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 .עבודת התיזה צריכה להסתיים
עם סיום השנה השלישית בתכנית ההשלמה.
• סטודנטים במסלול עם תזה נדרשים לפנות נוסף על יום הלימודים זמן נוסף למפגשים עם
המנחה ,לקריאת חומר ולעבודה על המחקר וכתיבת התזה.
• באתר ביה"ס מופיעות דוגמאות להצעות ולעבודות תזה להתרשמותכם.
לוח הזמנים

שלב בתהליך

בחירת נושא ומנחה מרשימת המנחים ונושאי הנחיה לשנת תשע"ז
לרשימת המנחים ונושאי ההנחיה לשנה"ל תשע"ז נא לחץ/י כאן
הגשת הצעת מחקר ראשונית במייל למזכירות תארים מתקדמים (לאחר
קבלת אישור המנחה)

עד תאריך  15במארס 2017

עד תאריך  15ביוני 2017

להנחיות לכתיבת הצעת תזה ראשונית נא לחץ/י כאן
ההצעה מועברת לקריאה לאחד מחברי הסגל והמשוב מועבר לסטודנט דרך המנחה
מילוי טופס מעבר למסלול עם תזה וקבלת אישור מבית הספר ללימודים
מתקדמים של האוניברסיטה

הגשת הצעת מחקר מפורטת (עשרה עמודים) במייל ועותק מודפס
למזכירות תארים מתקדמים (לאחר קבלת אישור המנחה)

לאחר סיום כל קורסי שנה א
בהשלמה בממוצע הנדרש –
 80וקבלת ציון עובר
בהכשרה מקצועית
עד תאריך  15בינואר 2018

להנחיות לכתיבת הצעת תזה מפורטת נא לחץ/י כאן
ההצעה מועברת לקריאה לאחד מחברי הסגל והמשוב מועבר לסטודנט דרך המנחה
תיקון הצעת המחקר והגשת הצעת מחקר מתוקנת במייל ועותק מודפס
למזכירות תארים מתקדמים (לאחר קבלת אישור המנחה)
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בתוך חודש מקבלת המשוב
על הצעת המחקר
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לוח הזמנים

שלב בתהליך
הגשת בקשה לאישור מחקר (טופס אתיקה) .יש למלא את הטופס
בקפידה ,לקבל את אישור המנחה ולהעביר במייל לוועדת האתיקה של
בית הספר.
להנחיות לפנייה לוועדת האתיקה ולטופס בקשה לאישור מחקר נא
לחץ/י כאן

לאחר קבלת משוב על הצעת
המחקר

ביצוע המחקר וכתיבת התזה
היקף עבודה המבוססת על מחקר כמותי – עד  80עמ' *
היקף עבודה המבוססת על מחקר איכותני – עד  100עמ' *
תזה במתכונת מאמר– עד  40עמ' *

במהלך שנים ב'-ג' בתכנית
ההשלמה

* לא כולל שער ,תוכן ורשימת מקורות
הגשת עבודת תזה במייל וכן שלושה עותקים מודפסים למזכירות תארים
מתקדמים (לאחר קבלת אישור המנחה)
להנחיות לכתיבת עבודת מחקר (תזה) נא לחץ/י כאן

עד סוף שנה ג' בתכנית
ההשלמה

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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לוח הזמנים
בתוך חודש-חודשיים
מהגשת התזה

שלב בתהליך
מפגש ההגנה על התזה
א .במפגש זה נפגשים הסטודנט ,המנחה ושני קוראי העבודה.
ב .מטרות המפגש הן לוודא שהתלמיד הבין את המחקר ,את תהליך
המחקר ואת הממצאים ושהוא יודע להציג את התזה בצורה
בהירה וקוהרנטית.
ג .המפגש כולל שני חלקים :חלק אחד הכולל הצגה פורמלית מובנית
של התזה במשך של עד רבע שעה (פרטים בהמשך) .ההצגה יכולה
להיות מלווה במצגת או בדף מודפס אך אין חובה בכך .חלק נוסף
הכולל דיאלוג ודיון בין הקוראים לכותב העבודה.
ד .ההצגה הפורמלית של התזה צריכה לכלול את ראשי פרקים:
• שאלת המחקר
• רקע תאורטי קצר
• שיטה
• ממצאים עיקריים
• מסקנות
• מגבלות המחקר
• תרומת המחקר ,המלצות למחקר המשך ולפרקטיקה
• התייחסות למשוב שנתנו הקוראים
ה .בתום מפגש ההגנה על התזה ניתן ציון על עבודת התזה .מרכיבי
הציון הזה הם אלו :תהליך העבודה על התזה ,תוצר התזה ,מפגש
ההגנה ,ההצגה הפורמלית בהגנה ,יכולת הסטודנט להגיב על הערות
השופטים ,טיב העבודה שיהיה לאחר התיקונים.
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