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היקף שעות2 :

א .מטרות הקורס:
להכשיר את תלמיד המחקר בכתיבה מדעית (במובן הרחב ביותר) ,במתכונת של סדנא
(קרי .(“hands on" ,על כן ,הקורס מניח שהסטודנט כבר כתב לפחות חיבור ארוך אחד (למשל ,עבודת
תזה לתואר השני ,מאמר מדעי ,הצעת מחקר לתואר השלישי ,וכד') ,ומטרתו לפתח מיומנויות כתיבה
ומחק ר ,הנחוצות בעבודה אקדמית .במהלך הקורס ,נדון בבעיות שעולות מתוך עבודות המחקר של
הסטודנטים .כחלק אינטגרלי של הקורס ,הסטודנטים יתבקשו להגיש (למטרת דיון בכיתה) פרק אחד
מתוך עבודת הדוקטוראט ו/או מאמר שבהכנה .כמו כן ,הם יתבקשו להכין פוסטר ו/או הרצאה לכנס
מדעי ,וכן לתרגל שיפוט מדעי של מאמר שהוגש לפרסום.
ב .תוכן הקורס:
 .1מקורן של שאלות מחקר;
 .2חיפוש ביבליוגרפי למתקדמים;
 .3תהליך הכתיבה;
 .4המאמר האמפירי וקהל המטרה;
 .5הכרת אמצעי העזר להפקה מקצועית של גרפים וטבלאות;
 .6הכנת פוסטר ויצירת דיאלוג עם הקהל;
 .7הכנת הרצאה לכנס מדעי ( 10דקות 15 ,דקות 20 ,דקות);
 .8תהליך הגשת מאמר לשיפוט;
 .9שיפוט מדעי;
הכנת בקשה למענק מחקר;
.10
המאמר העיוני על סוגיו השונים;
.11
Journal Club
.12
מהלך השיעורים:
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
מס' השיעור

נושא השיעור

1

הצגת נושאים ותכנון הקורס; מקורן של

קריאה נדרשת

הערות

שאלות מחקר
2

תהליך הכתיבה

3

הכנת הרצאה לכנס מדעי 20 :דקות

4

המאמר האמפירי וקהל המטרה

5

שיפוט מדעי

6

תהליך הגשת מאמר לשיפוט

7

המאמר העיוני על סוגיו השונים

1

 דקות15 : הכנת הרצאה לכנס מדעי

8

הכנת פוסטר ויצירת דיאלוג עם הקהל

9

שיפוט מדעי; תהליך הכתיבה

10

 דקות10 :הכנת הרצאה לכנס מדעי

11

חיפוש ביבליוגרפי למתקדמים; תהליך

12

הכתיבה
השלמות

13

: חובות הקורס.ג
 או לימודים במדעי המוח, תואר שני בקרימינולוגיה או בפסיכולוגיה:דרישות קדם
 השתתפות פעילה בסמינר, רפרטים על עבודת הדוקטורט: מטלות/  דרישות/ חובות
100%— השתתפות פעילה:) ציון עובר/ מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי
)רשות/ (חובה: ביבליוגרפיה.ד
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