החוג לניהול מידע וידע
The Department of Information
and Knowledge Management

שם הקורס :סמינר מחקר א'
מספר הקורס218.4500 :
מחזור תשע"ו – תקופה 4
מנחה :ד"ר דפנה רבן
עוזרת הוראה :אורלי בן-גד שחר
שעות קבלה :בתיאום

קורס זה מביא לשיאו את התהליך של הפיכת סטודנט לתואר שני ללומד עצמאי .אתם נמצאים בצומת של החלטה
האם ליישם את מה שלמדתם בצורת פרוייקט מעשי או לצלול עמוק יותר לחזית המחקר .באמצעות מטלות מעשיות
והשתתפות בסדרת מפגשים עם דמויות מעולם העבודה ועם חוקרים אקדמיים בתחומנו יוכל כ"א מכם להחליט
בצורה מושכלת לגבי העדפתו – מסלול מעשי או מחקר ,פרקטיקום ועבודת גמר או מחקר אקדמי ותזה.
באנשים הבוחרים את המסלול המעשי אנחנו רואים כשגרירים שלנו לעולם המקצועי של ניהול מידע וידע ,כאשר
שאיפתנו היא לתרום לשיפור המודעות לנושא בארגונים ע"י ביצוע פרויקטים הנושאים עימם את בשורת הקידמה.
במסגרת הקורס נציע לכם הזדמנויות מרתקות.
בסטודנטים הבוחרים את המסלול המחקרי אנו רואים "פרחי מחקר" שמסייעים לקדם את התשתית האקדמית של
התחום ,תשתית שהיא חיונית גם לפיתוח ההיבט המעשי של התחום .נושאי המחקר יכולים לבא מתוך חומרי
הקריאה בקורסים קודמים ,התנסויות בעולם העבודה ,שיחות עם חברי סגל ומנחים אפשריים או מתוך קריאת
ספרים וכתבי -עת .העיסוק במחקר נותן דרור לסקרנות ולמוטיבציה האישית של כ"א מאיתנו ומאידך ,שותפות
שלכם לתהליך המחקר ,שעיקרו יצירת ידע חדש ,תאפשר לכם להבין תהליכי יצירת ידע חדש גם בעולם העבודה
ולהוות חלק אינטגרלי מצוותים שעוסקים בכך.
מטרות הקורס:
 להתנסות בתהליך ייזום נושא מחקר או פרוייקט
 להתוודע לחוקרים המנחים תזות ולארגונים המציעים פרוייקטי גמר
 לגבש כיוון אישי :מעשי או מחקרי
 להתחיל בכתיבת הצעת מחקר לתזה או לעבודת גמר
תוכן הקורס בראשי פרקים:
 קריאה ביקורתית של מחקרים ופרוייקטים
 מפגשים עם מנחי תזות.
 מפגשים עם אנשי מקצוע המציעים רעיונות לפרויקטים יישומיים
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האופי המתודולוגי של הקורס:
 מפגשים פרונטאליים בכיתה ,קריאה מודרכת ,וביצוע מטלות אישיות.
דרישות הקורס:
 .1נוכחות בלפחות  6שעורים.
 .2ביצוע  3מטלות.
 .3הגשת הצעת מחקר לתזה או הצעה לעבודת גמר.
 .4הצגת המחקר ביום עיון חוגי שיתקיים במועד מאוחר יותר שייקבע ע"י החוג.
 .5הרכב הציון הסופי :נוכחות ( ,)5%מטלה לשעורים  ,)15%( 4-5דו"חות סמינרים ( ,)15%דו"ח פגישה עם
מנחה ( ,)5%הצעת מחקר ( ,)50%מצגת ביום עיון חוגי (.)10%
מטלות הקורס:
מטלה  :1הצגת מאמר או פרוייקט בשעורים 4,5
מטלה  :2הגשת דו"ח על פגישה עם מנחה פוטנציאלי
מטלה  :3השתתפות בשני סמינרים חוגיים במהלך תשע"ו-ז
ספרות:
 ספר עזר ,רשות
המאמר המדעי :מבנהו והגשתו לפרסום (בהוצאת מכון מופ"ת)


הנחיות לכתיבת הצעת מחקר ,תזה ופרקטיקום יופיעו באתר הקורס בMoodle-

המטרות המתוכננות להשגה בתום הקורס:


איתור מנחים למחקר או לפרקטיקום



הצעת מחקר לתזה או הצעה לפרקטיקום – מאושרת ע"י המנחה ,להגשה לועדת מ"א.
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תוכן הקורס על פי נושאים ולוח זמנים:
*  –23.6.15אין שעור
מרצה
מפגש
 3.5.16 1ד"ר דפנה רבן
2
 פאנל סטודנטים -אלכס
10.5.16
וסרמן ,עמירם מרקוביץ',


3
17.5.16
4
24.5.16
5
31.5.16
6
7.6.16
7
14.6.16
8
21.6.16

מיכל כרמון
ד"ר רותי אש

ד"ר דפנה רבן
ד"ר דפנה רבן
ד"ר דפנה רבן
ד"ר תמר יוגב
ד"ר דייויד בודוף
פרופ' יריב צפתי (טנטטיבי)
אורחים מארגונים שונים
ד"ר דפנה רבן
ד"ר דייויד בודוף

נושא

מטלה

פתיחת הקורס




תזה או פרקטיקום?
מנקודת מבטם של
סטודנטים
התנעת הפרקטיקום

קריאה ביקורתית של מחקר ושל
פרקטיקום
קריאה ביקורתית של מחקר –
סטודנטים מציגים
קריאה ביקורתית של פרקטיקום –
סטודנטים מציגים
הצגת אפשרויות למחקר תזה
הצגת אפשרויות למחקר תזה
ולפרקטיקום – הכיתה מתפצלת
תלמידי מחזור תשע"ו במסלול
המחקרי מציגים את שאלות המחקר
שלהם

במהלך
תשע"ו-ז

מטלה  - 1מחקר
מטלה  - 1פרקטיקום

השלמת הגשת מטלה
 -2דיווח על פגישה עם
מנחה
השלמת הגשת מטלה
 -3דוחו"ת סמינרים
חוגיים

לו"ז – תזה
1.1.17

הגשת הצעת מחקר מאושרת ע"י המנחה

ינואר-פברואר 2017

שיפוט הצעת המחקר בוועדת מ.א .חוגית

ינואר  -מאי 2017

איסוף נתונים

 15ביוני 2017

הגשת תקציר ליום עיון חוגי

 1ביולי 2017

הגשת מצגת ליום עיון חוגי

יולי-אוגוסט 2017

יום עיון חוגי :הצגת המחקר

יולי-אוגוסט 2017

ניתוח ,דיון וסיום כתיבה

 1בספטמבר2017 ,

הגשת טיוטה לשיפוט חיצוני ,מאושרת ע"י המנחה

 2באוקטובר2017 ,

סיום החובות לתואר
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לו"ז – פרקטיקום
 30באוקטובר 2016
נובמבר 2016
נובמבר  -2016אפריל 2017
ינואר 2017

הגשת הצעת פרוייקט מאושרת ע"י המנחה בארגון וד"ר רותי אש
שיפוט הצעת הפרוייקט בוועדת מ.א .חוגית
ביצוע הפרקטיקום
מפגש קבוצתי

 15בפברואר 2017

הגשת דו"ח התקדמות

 30באפריל 2017

הגשת תקציר ליום עיון חוגי

 15במאי 2017

הגשת מצגת ליום עיון חוגי

מאי  -יוני 2017

יום עיון חוגי :הצגת העבודות ותוצרי הפרוייקטים

 10ביוני2017 ,

הגשת עבודת הגמר ודוח הערכה מסכמת לפרקטיקום וסיום החובות לתואר

בהצלחה ובהנאה!
דפנה ,רותי ואורלי
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