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סמסטר :שנתי
שנת לימודים :תשפ"א
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א .מטרות הקורס ותוצרי למידה :
הכשרת דוקטורנטים ותלמידי מסלול א' בתוכנית קרימינולוגיה בתואר שני לעיסוק במחקר אמפירי בתחום
הקרימינולוגיה ,על ידי פיתוח חשיבה מחקרית עצמאית ,חשיפה ,הקניית ידע וכלים בתחומים השונים המרכיבים את
העבודה האקדמית.
במהלך הסדנה הסטודנטים יילמדו:
 להציב מטרות אקדמיות ולפעול להשגתן
 להעריך איכות של מחקר אקדמי
 להציג מחקר בפורמטים שונים ובפני פורמים שונים
 להשיג מימון למחקר
 להשתלב בקהילה האקדמית
ב .תוכן הקורס ומהלך השיעורים:
במהלך הסדנה נדון ונתרגל מרכיבים שונים של העבודה האקדמית .הסדנה תהווה גם מקום לדיון בסוגיות שיעלו
מתוך עבודת המחקר של הסטודנטים.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
מס'
השיעור
1
2

3-4
5
6
7
8-9
10-12
13
14
15
16-18
19-20
21
22-23
24-25
26

נושא השיעור
עתודה אקדמית ופיתוח מחקר עצמאי
בחירה והתמחות בתחום מחקר
כתיבת הצעת מחקר וקריטריונים מדעיים להערכת מחקר
אתיקה במחקר
שיפוט עמיתים
הצגת מחקר בפורומים אקדמיים שונים
הצגה בכנסים בינלאומיים  -הרצאות ,פוסטרים ופורמטים נוספים
מיני כנס (הצגות מחקר על ידי הסטודנטים)
דיון ומשוב בהצגות מחקר
דיון ומשוב בפוסטרים של הסטודנטים
כתבי עת מדעיים
כתיבת מאמר מדעי ותהליך פרסומו
התנסות ודיון במאמר לשיפוט (תרגיל)
אגודות מדעיות
מימון מחקר
אימפקט לעבודת החוקר
מפגש מסכם

ג .דרישות קדם:
אין
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: מטלות/  דרישות/  חובות.ד
. נוכחות מלאה בשיעורים ובמפגשים
 תלמיד שייעדר מעל שתי הרצאות בסמסטר ללא סיבה מוצדקת.בקורס זה יש חובת נוכחות בכל השיעורים
. ולא יקבל ציון בקורס,לא יורשה להגיש עבודה
 על פי ההנחיות שיינתנו בכיתה, ביצוע והגשת מטלות ותרגילים
 ומידת המעורבות שלו בסדנה,הציון הסופי בקורס יבוסס על איכות המטלות שיוגשו על ידי הסטודנט
:) ביבליוגרפיה (רשות.ה
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