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   פרקטיקום חוץ שם הקורס:
 

   פרקטיקום סוג הקורס:
 

   שנתי    תשע"ה סטר :שנה / סמ
 

   2  ניקוד:      ש"ש 2 היקף שעות:
 

          ד"ר אלי גולדשטיין שם המרצה:
  

          ד"ר אילנית גורדון  
  

 

   07/06/2014    תאריך עדכון אחרון:
     

 

 

 

 מטרות הקורס / תוצרי הלמידה*: 
 

ם במגמה המחקרית שיטות ומסגרות מחקר קורס זה נועד להכיר לסטודנטי
 שמחוץ לאקדמיה.

 
 

 תאור הקורס: 
 

הסטודנטים ישובצו למעבדות מחקריות שונות, בהן הם ישתתפו באופן 
וח של מחקר. בנוסף לאפשרות להתנסות פעיל בתכנון, בביצוע ובנית

במחקר יישומי נחשפים הסטודנטים למגוון מעסיקים פוטנציאליים. בכל 
 שנה מוצגות מעבדות אחרות, רשימת מקומות לדוגמה:

 *בי"ח איכילוב (היחידה לפגים )

 * בי"ח שלוותה הוד השרון (המחלקה לפסיכיאטריה)

 * בי"ח לב השרון (המחלקה לפסיכיאטריה)

 מחקר התנהגות צרכנים (החברה בגבעת שמואל ופתח תקווה)* 

 * באר יעקב

 השומר (המחלקה לפסיכיאטריה)-* בי"ח תל

 שיקום אורתופדי) ;השומר (נוירו?שיקומית-* בי"ח תל

  

  

 (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)

יות המתועדות בטבלה להלן, הקורס מתקיים מחוץ פרט לפגישות הפרונטל
 לאוניברסיטה במעבדות מארחות העוסקות במחקר יישומי.

  

(רשימה או טבלה כדוגמת תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:     
 המצ"ב)

  

 הערות  קריאה נדרשת נושא השיעור מס' השיעור
הרשימה משתנה   הצגת המעבדות  4- 1

 

 



  

  

 

שנה בהתאם  מדי המשתתפות בקורס
למשוב משנה 

שעברה, קשרי 
 מחקר חדשים וכ"ו

 בסוף סמסטר א'   בקרת מעבדות 5

הצגת הפרויקטים  6-7
     השנתיים

 דרישות קדם: 
 

 אין דרישות קדם

 
 

 חובות / דרישות / מטלות**:    
 

שעות בשבוע לאורך השנה  6 -הסטודנטים יידרשו לעבוד במעבדות כ
האקדמית. בסוף השנה, הסטודנטים יגישו דו"ח, המתאר את פרוייקט 

 חקר בו הם השתתפו.המ

  

 

 

 מרכיבי הציון הסופי: 
 

 ציון עובר

 
 

 ביבליוגרפיה: 
 

 אין

 
 

 שם הקורס באנגלית: 
 

 External Practicum    
) הן הצהרות המציינות במפורש learning outcomes* תוצרי הלמידה (
ים להשיג בסוף תקופת הלימוד בקורס. תוצרי הלמידה מה הלומדים צפוי

מוגדרים במונחים של הישגי ידע, הבנה, כישורים, יכולות ו/או עמדות 
שהלומד מצופה להדגים כתוצאה מהתנסותו הלימודית האקדמית בקורס. 

 . לחץ כאן לפרטים נוספים 

 

 

 

 
לחץ כאן ** המדריך: איך תימנע מעבירות אתיות בהגשת עבודות. לקריאה 

 .  
        

 

http://www1.biu.ac.il/File/about/S-Rector/TL-BenLeumiyot/TozareyLemida-Jan2013.doc
http://www.biu.ac.il/guides/avet.pdf
http://www.biu.ac.il/guides/avet.pdf
http://www.biu.ac.il/guides/avet.pdf

