מעודכן לאוקטובר 2022

תהליך כתיבת עבודת תזה – מסלול השלמת תזה
עבודת המחקר מאפשרת לסטודנט/ית ליישם את הידע הנלמד בקורסי המחקר ,להעמיק בעולם תוכן מוגדר ולבצע מחקר
בתחום המעניין אותו/ה  .עבודת התזה מבוצעת בהנחיה של מנחה מסגל בית הספר לעבודה סוציאלית ,ויש להיות עמו/ה
בקשר במשך כל התהליך .נושא המחקר נבחר מבין נושאי המחקר של חברי הסגל ,ובהתייעצות עם המנחה ,ולאחר מכן יש
להגיש הצעה ראשונית והצעה מפורטת של המחקר .רק לאחר קבלת אישור על ההצעה וקבלת אישור ועדת האתיקה של
ביה"ס ניתן להתחיל באיסוף הנתונים .יש לסיים את כתיבת התזה ואת קורסי המחקר בשנתיים.
•

באתר ביה"ס מופיעות דוגמאות להצעות תזה ולעבודות תזה להתרשמותכם.

שלב בתהליך

לוח הזמנים

כתיבת הצעת מחקר ראשונית (שני עמודים) לפי ההנחיות המופיעות בקישור
להנחיות לכתיבת הצעת תזה ראשונית נא לחץ/י כאן
הגשת הצעת מחקר ראשונית .יש להגיש את ההצעה במייל למזכירות תארים מתקדמים (לאחר
קבלת אישור המנחה)

עד סוף חודש נובמבר
שנה א'

ההצעה מועברת לקריאה לאחד מחברי הסגל והמשוב מועבר לסטודנט דרך המנחה
תיקון הצעת המחקר הראשונית.

מיד עם קבלת
המשוב על ההצעה
הראשונית

כתיבת הצעת מחקר מפורטת (עשרה עמודים)
להנחיות לכתיבת הצעת תזה מפורטת נא לחץ/י כאן
הגשת הצעת מחקר מפורטת .יש להגיש את ההצעה במייל למזכירות תארים מתקדמים (לאחר
קבלת אישור המנחה)

לא יאוחר מסוף
שנה א'

ההצעה מועברת לקריאה לאחד מחברי הסגל והמשוב מועבר לסטודנט דרך המנחה
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שלב בתהליך

לוח הזמנים

תיקון הצעת המחקר המלאה והגשתה .יש לתקן את הצעת המחקר תוך התייחסות למשוב,
ולהגיש למזכירות תארים מתקדמים (לאחר קבלת אישור המנחה):

בתוך שבועיים
מקבלת המשוב על
הצעת המחקר

 .1קובץ של הצעת המחקר המתוקנת והסופית במייל
 .2טופס דיווח על תיקוני הצעת תזה מלאה
 .3טופס עם הגשת הצעה מלאה
פנייה לוועדת אתיקה-הגשת בקשה לאישור מחקר .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

מיד עם קבלת
המשוב על הצעת
המחקר

איסוף הנתונים-רק לאחר קבלת אישור על ההצעה וקבלת אישור ועדת האתיקה של ביה"ס ניתן
להתחיל באיסוף הנתונים
ניתוח הנתונים
כתיבת פרק הממצאים והדיון
הגשת עבודת התזה .יש להגיש את כל העבודה בקובץ אחד למזכירות תארים מתקדמים (לאחר
קבלת אישור המנחה)

לא יאוחר מסוף
שנה ב'

היקף עבודה המבוססת על מחקר כמותי – עד  80עמ' *
היקף עבודה המבוססת על מחקר איכותני – עד  100עמ' *
תזה במתכונת מאמר – עד  40עמ' *
* לא כולל שער ,תוכן ורשימת מקורות
להנחיות לכתיבת עבודת מחקר (תזה) נא לחץ/י כאן
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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