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 ת הקורסומטר
 

טכניים לצורך לימודיהם האקדמיים. הסטודנטים יים והתוכנמטרת הקורס להקנות לסטודנטים את הכלים ה

ת ולנתח מאמרים , וילמדו כיצד לקרוא ביעילוהאקדמי, מרכיביו ומאפייניו מאמר והמודליכירו את מבנה ה

אקדמיים. הסטודנטים/ות ילמדו לחפש חומר אקדמי באופן עצמאי באמצעות ספרית האוניברסיטה, מאגרי 

ילמדו הסטודנטים כללים לכתיבה נכונה של עבודה אקדמית,  ,כןכמו נטרנט. המידע האלקטרוניים ורשת האי

 ה צורני נכון של עבודה, וכיצד לכתוב מבוא וסיכום לעבודה. בכלל זה כללי הציטוט האקדמיים, מבנ

ברוב המקרים הסטודנט עומד בפני כמויות אדירות של חומרי קריאה ולכן עליו לעסוק תחילה במלאכת מיון 

ידי הכלים הנכונים. היות ומסלול הלימודים האקדמי אינו מושתת על -מיומנות זו ניתנת לרכישה על ועיבוד.

בלבד, אלא על למידה ויצירה של חומרים חדשים, קיימת חשיבות מירבית לרכישת הכלים הללו. הקניית ידע 

לעבד, לארגן וליצור גוף רה זו, רכישת הכלים להבנת הטקסט ולבחירת הדרך הטובה ביותר הקורס נועד למען מט

שאלת מבחן ועד לדיון ידע חדש. לאחר הקורס תוכלו לכתוב חיבורים עיוניים במסגרות שונות: מכתיבת תשובה ל

 תיאורטי מעמיק בסוגייה כלשהי.

 
 
 

 הקורסמבנה 
 
נושא זה יכלול הצגה כללית של  מקורות מידע אקדמיים, חיפושם והתאמתם למטלות האקדמיות השונות. .1

ות המידע האקדמיים, היכרות עם ספריית אוניברסיטת חיפה, וחיפוש במאגרי מידע אקדמיים ואחרים. מקור

ובפרט מאגרי המידע  ן בנושא זה יכלול עבודה אל מול מאגרי המידע הזמינים באוניברסיטההשיעור האחרו

 . המרכזיים בתחום מדע המדינה

דעי, התמצאות בחלקיו השונים, וכללים לשימוש נוגע לאופן מבנהו של מאמר מנושא זה  קריאה מודרכת. .2

מושכל בחומרי קריאה. בתום שיעור זה יינתן מאמר לקריאה בבית, אשר יהווה את הבסיס לניתוחו והסברתו 

אשר תקבלנה מאמר נוסף קבוצות עבודה השני בנושא זה יחולקו הכיתות לבשיעור שלאחר מכן. בתום השיעור 

 לעבודה. 

נושא זה יתבסס על בסיס הידע שהושג במהלך הקריאה המודרכת,  וכללי ציטוט. תיבה, כמבנה עבודה מדעית .3

 מקורות,  ויציג בפני הסטודנטים את מרכיביו של העבודה המדעית. כמו כן יוקדש שיעור לנושא ציטוט
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 וציונים מטלות

 

 :והנחיות )יפורט על כך עוד באתר הקורס( . מועדי הגשהמטלות תישבמהלך הסמסטר אתם נדרשים לבצע 

 מהציון הסופי 20%  1מטלה  •
אתר הקורס יופיעו ארבעה מאמרים אקדמיים מתחומי המשנה השונים של מדע ב –מטלת קריאת מאמרים 

נו את הבנת לקריאה אישית ולהשיב על מספר שאלות שיבח מאמר אחדהמדינה. כל סטודנט יתבקש לבחור 

 . 12:00בשעה , 29.12-ה יום יום ראשון, עד יש להגיש את המטלה. המאמר ומרכיביו

 מהציון הסופי 0%8  2מטלה  •
בשעה , 1.3-ה ,יום ראשוןעד  . יש הגיש את המטלהמופיעה על כל הנחיותיה באתר הקורס  –מטלה מסכמת 

12:00. 

 

 תמיד, רווח כפול, רוחב שוליים רגיל )ברירת המחדל בוורד(. 12החומרים הכתובים יש להגיש בגופן דויד את כל  ***
פרטים (. 123456789_יוסי כהן_1לכם )מטלה הוורד יש לשמור בשם ייחודי  קובץצריך לכלול רשימת מקורות. את 

 אר הנחיות.ושעת הגשה וש. הקפידו על יום נוספים יופיעו באתר הקורס בסעיף מטלות

 

 
 שיעורים והרצאות

 

 מבוא לכתיבת אקדמית .1

 סקירת המודל המחקרי •

 במקורות השוניםמקורות המידע האקדמיים ורציונאל העומד מאחורי השימוש  •

 

 חיפוש ומאגרי מידע  .2

 מידע מרכזיים בתחום מדעי המדינה מאגריו מאגרי מידע אקדמיים? אילו נושאים מתאימים לבחינה אקדמית •

 האינטרנט כמאגר מידע  •
 

 עקרונות הקריאה בספרות המחקרית .3

 מדעי  דגשים לקריאה במאמרו מדעיהיכרות עם מבנה טקסט/מאמר  •

 WORD מטלת •

 המבוא ותוכנו. פרק כנת תכנית קונספטואלית ומפת מסמךה? ושא לעבודהכיצד למקד נ •

 

  כללי ציטוט .4

 סוגים שונים של שיטות לציטוט •

 ציטוט בטקסט ורשימת מקורות •
 כיצד מצטטים במדעי החברה? •
 

 וסקירת ספרות פרק המבוא ותוכנו .5

 מהי שאלת מחקר? פרות?כיצד לבנות סקירת ס •

 בונים סקירה טובה וממצה? כיצד •

 

  יטת מחקרש .6

 מה מכילה שיטה •
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 ?י העבודה האחריםמה בין שיטת מחקר וחלק •

 

  תוצאות וסיכום .7

 ?כיצד לסכם ממצאים מה מכיל סיכום טוב? •

 בדיקת העבודה והכנתה להגשה •

 ת מאמריםאמטלת קרי •

 

 
 

 

 
!וקורס מהנה בהצלחה  


