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 מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*:

 

לתואר שלישי ידע וניסיון במיומנויות מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים 
  שונות הנדרשות מחוקרים באקדמיה.

 
 אור הקורס:ית

 

 בין הנושאים שידונו או יתורגלו: כתיבה מדעית וביקורת על כתיבה מדעית.

 בסמסטר א' כל סטודנט יכתוב ביקורת מאמר.

יעבדו הדגש יהיה על פיתוח מיומנויות כתיבה אקדמית. הסטודנטים  בסמסטר ב'
את הצעות המחקר שלהם להגשה לקרנות מחקר (באנגלית, בפורמט האקדמיה 

 הישראלית, או פורמט ספציפי אחר בהתאם לצורך).

השיעורים יערכו באופן מפגשים אישיים (חונכות) פרט למספר מפגשים 
 כיתתיים

 

 
 דרישות קדם:

 

 חובה לשנה א' בדוקטורט
 

   
 

 חובות / דרישות / מטלות**:
 

 סמסטר א':

ב אמפירי מהרקע של הדוקטורט שלך' לקרוא אותו היט מאמר יש לבחור
יתן הערכה עד יעמודים, רצוי באנגלית, ש 2הזה, עד  על המאמר ביקורת ולכתוב

 כמה המחקר הזה טוב בעינייך, בהתייחס לנקודות הבאות:

 האם המבוא כתוב היטב? ללא קפיצות לוגיות?

שאלת המחקר במבוא נמדדים במחקר על פי פרק האם כל המשתנים המוצגים ב
 שיטות)?

 האם ההגדרה של המשתנים טובה?

 

 

https://dory.os.biu.ac.il/EntireXMartse/SyllabusShowPubv.jsp?coursenum=60980&group=01&year=77
https://dory.os.biu.ac.il/EntireXMartse/SyllabusShowPubv.jsp?coursenum=60980&group=01&year=77


 האם הליך גיוס הנבדקים, השתתפותם במחקר, הקצאתם לקבוצות הוא טוב?

האם ניתוח התוצאות כולל את כל משתני המחקר? האם מופיעים משתנים 
 חדשים בפרק התוצאות שלא הוגדרו במבוא?

 אם למשל מדווחים על תוצאות כמעט מובהקות?מה עוצמת התוצאות? ה

 האם הניתוח תואם למערך המחקר?

 האם דרגות החופש בניתוחים תואמת למספר הנבדקים המדווח?

 האם הדיון נסמך על התוצאות, ללא ספקולציות?

 סמסטר ב':

 כתיבת גרנט באנגלית על פי הנחיות ספציפיות ואישיות לכל סטודנט. 

 
 הסופי:מרכיבי הציון 

 

 ציון עובר וזאת בהתחשב בהשתתפות בדיונים בשיעורים והכנת המטלות
 

 
 ביבליוגרפיה:

 

 אישית בהתאם לתחומי המחקר של התלמיד
 

 
 שם הקורס באנגלית:

 

 
Research skills 

 
 

) הן הצהרות המציינות במפורש מה learning outcomes* תוצרי הלמידה (
בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מוגדרים הלומדים צפויים להשיג 

במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות שהלומד מצופה 
לחץ 1TU להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. לפרטים נוספים

 .U1T כאן

 

 

 

 
** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. 

  .U1T לחץ כאן1TU לקריאה
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