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 2019 דצמבר

 תזה הצעת לכתיבת הנחיות

 

 את לשקף היא מטרתה במחקר. עבודתכם מתווה את בתמציתיות להציג צריכה התזה הצעת

 שההצעה לזכור חשוב זאת, עם יחד המ"א. ומועדת מהמנחה משוב עליה ולקבל התקדמותכם

  לשינויים. בהמשך תידרשו כי ייתכןו העבודה תהליך בתחילת נכתבת

 שמגיעים ועד בהתאם, תיקונים ועריכת להערותיו התייחסות תוך המנחה בליווי נכתבת ההצעה

 עליה, וחותם ההצעה את מאשר שהמנחה לאחר המנחה. את הן המחבר את הן שמספקת לגרסה

  התוכנית. של המ"א ועדת לאישור עוברת היא

 ולכל שונים מחוגים מרצים בהנחיית כותבים תרבות ללימודי התוכנית שתלמידי מכיוון לב! שימו

 המשותף המתווה לגבי המרצים את ליידע עליכם מחקר, הצעות להגשת משלו מתווה יש חוג

  ההצעה. הכנת במהלך תרבות ללימודי התוכנית לתלמידי

 :ההצעה חלקי

 תיאורטי, רקע (3) המחקר, ושאלת נושא של הצגה (2) שער, (1) הבאים: החלקים את כוללת ההצעה

  נבחרת. ביבליוגרפיה (5)ו העבודה של משוערים פרקים ראשי הכוללת המחקר שיטת (4)

 בעברית העבודה כותרת את והתוכנית, הפקולטה האוניברסיטה, שם את לכלול השער על :שער

 לעבודת מחקר הצעת הבאה: האינפורמטיבית הכותרת ומתחתיה זמנית( היא אם )גם ובאנגלית

 מתחת שלו/שלה. הזהות תעודת ומס' ובאנגלית בעברית הסטודנט/ית שם ידי: על מוגשת מ"א,

   ההגשה. תאריך עם לחתימתו ומקום המנחה שם את גם הוסיפו לשמכם

 המחקר, שאלת ואת המחקר נושא את עהההצ בפתח להציג עליכם :המחקר ושאלת נושא של הצגה

 )טקסטואליים, תעסקו בהם המקורות מהם אותה: לבדוק בכוונתכם כיצד בקצרה, ממש וכן,

 שבו החידוש הנושא, חשיבות על בקצרה זה בהקשר לעמוד כדאי וכיצד. ועוד( חומריים ויזואליים,

  אחד. כעמוד הוא כזה פתיחה פרק של סביר היקף ותרומתו.

 המחקר ספרות את ביקורתי ובאופן בתמציתיות לסקור עליכם זה פרק במסגרת :תיאורטי רקע

 לחקר המוקדשת ספרות פילוסופית, היסטורית, תיאורטית, ספרות לכלול העשויה העבודה, בתחום

 כיצד - לעבודתכם קשורים אלו חומרים כיצד להסביר מאוד חשוב ועוד. מסויימים קורפוסים
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 של רשימה לקורא/ת להגיש ולא אליה ביחס תחדשו ומה העבודה את משרתת כה עד הקריאה

  עמודים. שישה עד כארבעה הוא כזה פרק של סביר היקף .םסיכומי

 המחקר כלי תיאור את שלה(, )הרציונל העבודה של היסוד הנחות את כולל זה פרק :מחקר שיטת

 ניתן כאן הדיון. ושלבי למבנה והתייחסות המחקר שאלת על תענו שבאמצעותם המפתח ומושגי

 לראשי מתווה להציע חשוב וכאן תתייחסו. שאליהם נגד וטיעוני בטיעון אפשריות בעיות גם לתאר

  עמודים. כשני הוא כזה פרק של סביר היקף הדיון. תחותהתפ את המשקפים פרקים

 מרכזיים ומקורות ההצעה בגוף שציטטתם המקורות את לפרט הקפידו :נבחרת ביבליוגרפיה

 באתר ראו השונות השיטות )על בתחום הנהוגות השיטות אחת פי על תתבססו עליהם נוספים

  סמינריוניות(. עבודות לכתיבת ההנחיות בדף או הספריה

 

 כמסמך והשני, וורד, כמסמך )האחד, דיגיטליים עותקים בשני ההצעה את להגיש עליכם ,לב שימו

PDF) אושרה כן אם אלא השניה הלימודים שנת של א' סמסטר סוףמ יאוחר לא התוכנית למרכזת 

  עמודים. 10 על יעלה לא ,ביבליוגרפיהה כולל ההצעה, היקף הארכה. לכם


