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   1659תכנית המנהלים 

 חתשע" -הגשת עבודות  וכללי ימועד

 

 הגשת עבודות 

 פילוסופיה מדע ותרבות דיגיטלית 1659תשע"ח מועדי הגשת עבודות תכנית 

 הגשת עבודות 

                     6.05.2018           עד לתאריך          א' סמסטר              2017/1

	 

                 2.10.2018         עד לתאריך         סמסטר ב'              2017/2

 

  30.12.2018         עד לתאריך       סמסטר קיץ             2017/3

  

 

 מועדי הגשה אלו כוללים אורכה שניתנה לתלמידי התכנית בהתחשב בלחץ הלימודים בה. 

אלו יתקבלו רק עבור מקרים אישיים חריגים. יש להגישם  בקשות לקבלת הארכה מעבר למועדים
 באמצעות הקישור:

 

http://humanities1.tau.ac.il/site/forms/vaadathoraa.php 

	 

 , למזכירות התכנית hard copyלהעביר העתק אחד יש  :הגשת עבודה

 בנין גילמן לפני הכניסה למכון כהן. 3קומה   4תיבת דואר מס 

 "תכנית מנהלים -טליהשם התיבה "

, מזכירות התכניתאימייל  אלאלקטרוני דואר ב את קובץ העבודה  יש להעביר  במקביל -
 .טליה

 

 סה"כ יש להעביר למזכירות התכנית שני עותקים.



 .ללא קיום הנאמר לעיל נריוניתיסמעבודה אין להעביר ישירות למורה עבודת רפרט או שימו לב, 

 

 לידיעה,

 הסופי בקורס שחוזרות מבדיקה , מוזן הציוןשנמסרות לבדיקה , מוזן שהגשתם . עבודות עבודות 
 יכולים לראות זאת באזור האישי.הציונים. התלמידים  למערכתשניתן ע"י המורה 

את העבודה לאיסוף  פירושו שהנחתי לכם לאחר הזנת הציון, מוחזרת העבודה הבדוקה לתלמידים. 
 :הדואר תאילמן לפני הכניסה למכון כהן. שם בנין ג 3קומה  3בתא דואר  -בדוקה ה

 טליה החזרת עבודות

 

 הנכם מוזמנים לאסוף , בהצלחה!

 

 

 עבודה סמינריונית ועבודת רפראט

למדעי הרוח בקורסים המוגדרים כ"סמינרים", מטלת הסיום הינה עבודה בקורסי הפקולטה 
סמינריונית או עבודת רפראט. בעוד שעבודה סמינריונית היא בגדר פיתוח של נושא למחקר, 
והיא בעלת משקל גבוה יותר בשקלול הכללי של הציון, עבודת רפראט היא בגדר התמודדות 

 יון הסופי קטן יותר.עם נושא מוגדר ומוגבל יותר, ומשקלה בצ
 להלן הנחיות פקולטטיות הנוגעות להבחנה בין סוגי העבודות:

 מכסת מילים 

 מילה.10,000-ל 7,000עבודה סמינריונית: בין 
 מילה. 5,000-ל 3,500עבודות רפראט: בין 

 אופי העבודות

שיח בין התלמידים -הן בגדר פיתוח של נושא למחקר בהמשך לדו עבודות סמינריוניות
רצים בסמינר. הנושא הנבחר צריך לקבל את אישור המרצה. יש לסכם ככל האפשר את למ

מתווה העבודה (ראשי פרקים, למשל ) לפני כתיבת הטיוטה הראשונה ולקיים קשר עם 
   המרצה בקורס באשר להתקדמות העבודה.

עבודות רפראט משקפות בדר"כ התמודדות עם נושא מתוחם. במהלך הקורס ייקבעו לכלל 
  תלמידים נושאים אפשריים לכתיבת העבודה.ה

 
 התלמידים ימסרו את העבודות באמצעות מזכירות החוג בלבד

  (אין למסור את העבודות לידי המורה אישית). 



 
העבודות תוחזרנה לתלמידים לאחר בדיקה והערכה, בפרק זמן של שלושה חודשים ממועד 

 המסירה הרשמי.

 עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו.התלמידים חייבים להשאיר בידיהם 

 תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו להירשם לסמינריון אחר בסמסטר הבא.

באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת  לשפר ציון בעבודה סמינריונית לא ניתן
   עבודה אחרת באותו סמינריון.

 

 

התלמיד יקבל הודעת מייל שמיידעת מזכירות התכנית ,ע"י , בעת עדכון ציונים רות חדש לתלמידיםשי
עם קישור למידע  כולל שם הקורס, המועד והסמסטר בו הקורס מתקיים ציון בקורס על כך שעודכן

 אישי לתלמיד לצפייה בציון במידע אישי.

לתכניות הנלמדות בשפה האנגלית הפנייה בשפה האנגלית והקישור הוא לאתר המידע אישי 
 באנגלית.


