ביה"ס למנהל עסקים
תכנית ה  MBAבמסלול המחקרי (מחזור ג') MBA /למנהלים (גומא-גפן)
שנה"ל תשפ"א 2020-2021
תקופת לימוד 05.03.2021 - 24.12.2020 :7
שם הסמינר:
מספר הקורס:
שם המרצה:

מתודולוגיות במנהל עסקים ומדעי החברה
209.4424
ד"ר שגיא אקרון

דואר אלקטרוניsagiakron@univ.haifa.ac.il :
04-8288495
טל' משרד:
שעות ההרצאה :מפגשי  Zoomכיתתיים ומפגשי  Zoomבהנחיה אישית ,כמפורט בטבלת המפגשים.
שעות קבלה :מפגש  Zoomמקוון ,בתיאום מראש בדואל.
אתר הקורסhttps://mw10.haifa.ac.il :
נא לשלוח מסרים למרצה רק באמצעות המייל הנ"ל ולא באמצעות האתר
באתר זה יופצו הודעות ,עדכונים ,חומר קריאה וחומר עזר נוסף.

מטרת הקורס

עולם המחקר האקדמי הנו עצום מבחינת מגוון הנושאים הנחקרים בו ,ובהלימה לכך ,קיימות הרבה מאד
מתודולוגיות מחקריות ,בהן נעשה שימוש לבחינת התופעות הנחקרות.
מטרת הסמינר היא לחשוף את תלמידי המחקר המשתתפים בו למספר שיטות מחקר בנושאים אקדמיים
עדכניים מדיסציפלינות הניהול ומדעי החברה ,ולהוות פלטפורמה ראשונית להכנת הצעת מחקר אקדמית
ראשונית (הצהרת כוונות) על חלקיה השונים ,תוך שימת לב לביקורת עמיתים (.)peer review
בסוף הקורס ,יבצעו התלמידים סימולציה של הצגת מאמר בכנס ויכינו הצהרת כוונות אקדמית ,תוך כדי
יישום מתודולוגיות רלוונטיות לנושא המחקר שלהם ,מתוך ארסנל המתודולוגיות אליו נחשפו ובכלל
באמצעות הנחייה ממוקדת אישית.

דרישות הסמינר

 .1נוכחות והשתתפות סדירה ומלאה בפגישות הכיתה ופגישות ההנחיה האישיות – במתכונת מקוונת
באמצעות תוכנת  – Zoomחובת פתיחת מצלמה במהלך פגישות הכיתה וההנחיה האישית המקוונות.
 .2סימולציית הצגת מאמר אקדמי במתכונת מציג ( ,)presenterומתדיין (.)discussant
 .3הכנת סימולציה של הצהרת כוונות –  5-10עמודים ,על פי הכללים שנלמדו בסמינר ,והצגתה בכיתה.

הרכב הציון הסופי

נוכחות והשתתפות  ,20% -הצגת מאמר  ,30% -סימולציית הצהרת כוונות (כולל הצגה בכיתה) .50%
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נושאי הלימוד ותכנית המפגשים בסמינר
להלן תכנית המפגשים וההנחיה האישית ,הפרושה על פני השנה האקדמית תשפ"א * 2021 -2020
תיאור המפגש

תאריך

יום

שעות

נושא

מפגש
מספר
1

מפגש כיתה

31/12/2020

ה'

15:00-18:00



2

מפגשי הנחייה
אישיים

07/01/2021

ה'

15:00-18:00

3

מפגש כיתה

14/01/2021

ה'

15:00-18:00

4

מפגשי הנחייה
אישיים

21/01/2021

ה'

15:00-18:00

5

מפגש כיתה

28/01/2021

ה'

15:00-18:00





6

מפגשי הנחייה
אישיים

04/02/2021

ה'

15:00-18:00



7

מפגשי הנחייה
אישיים

11/02/2021

ה'

15:00-18:00




8

מפגש כיתה

18/02/2021

ה'

15:00-18:00




















בחירת נושא מחקר
ושאלת המחקר
שיטות מחקר במימון
וניהול פיננסי
בחירת נושא מחקר
השערות המחקר
אישור מנחה
הצגת נושא תמציתית
סקירת ספרות
כללי ציטוט אקדמי
מאגרי מאמרים
תוכנות ציטוט
סקירת ספרות
דגש על יישום כללים
דגש פערים בספרות
שיטות איסוף נתונים
מתודולוגיות שכיחות
פורמט מקובל להצגת
מאמר בכנס
הכנה להצגת מאמר –
Presenter/discussant
הכנת הצהרת כוונות
הכנה להצגת מאמר –
Presenter/discussant
הכנת הצהרת כוונות
הצגת מאמר –
Presenter/discussant
הצגת הצהרת כוונות
וקבלת משוב כיתה

* הערות:
 .1במקרה של שינויי לו"ז בלתי צפויים ,יקבלו התלמידים הודעה על מועדים חלופיים בהקדם האפשרי.
 .2זמני המפגשים האישיים בימי המפגש האישיים ייקבעו בזימון אישי ,ובהלימה למספר המשתתפים
בסמינר.
בהצלחה ובהנאה!!!
ד"ר שגיא אקרון
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התאמות למידה והנגשה בקורס
סטודנט/ית יקר/ה,
א ם יש לך לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם ,ושבגינה את/ה זקוק/ה
להתאמות ,אנא פני/ה לדיקנאט הסטודנטים – למדור נגישות ולקויות למידה,
טל' 04-8249265 :

דוא"ל. LDA@univ.haifa.ac.il :

לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב ,יש לפנות ליה"ל :
טל' 04-8249022 :

דוא"ל. mhait@univ.haifa.ac.il :

סטודנט/ית שיש ברשותם מכתב התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס ,מוזמנים לפנות אליי
בשעות הקבלה או במייל בסמוך לתחילת הקורס.
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