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הצהרה בדבר שמירה על כללי האתיקה בכתיבת עבודה ובחינת בית
סטודנט יקר ,סטודנטית יקרה!
עבודה אקדמית מאפשרת לסטודנטים לבטא את הידע שלהם ואת כישוריהם השונים ,בהם הבנה וניתוח
של מקורות ,חשיבה ביקורתית ,תכנון ויכולת ביטוי בכתב .העבודה משקפת את הישגם של הסטודנטים
ואת התפתחותם האינטלקטואלית בתחום הדעת האקדמי שבו עוסקת העבודה .מסיבות אלה עבודה
אקדמית נחשבת לכלי ההערכה החשוב ביותר באוניברסיטאות.
על מנת שהעבודה תבטא כישורים אלה היא חייבת להיות מקורית ,כלומר כזו שחלקה הארי הוא פרי
יצירתיות ומאמץ של הסטודנט/ית עצמו/ה .תלות מוחלטת במקורות או העתקתם בלי שלסטודנט/ית יש
תפקיד מרכזי ביצירת תוכן העבודה ,וכן הסתמכות על מקורות ללא הפנייה אליהם ,נחשבות לפגיעה
בקניינם הרוחני של חוקרים ויוצרים אחרים ולחריגה מכללי האתיקה והיושרה האקדמית ,והדבר אף
אסור על פי חוק .כל ציטוט וכל הסתמכות ישירה או עקיפה על מקור חיצוני ,חייבת תמיד להיות
מאוזכרת בעבודה בהגינות ועל פי השיטות שנלמדו בחוג ללימודי הערבית והאסלאם ,בין אם מדובר
ברעיון ,בטקסט ,בפרשנות או בתיעוד.
שימו לב! מרצה שמגלה שהעבודה או חלקים ממנה אינם מקוריים ,או שהוא חושד שהופרו כללי
האתיקה בכתיבה אקדמית ,רשאי לפסול את העבודה ולחייב את הסטודנט להירשם לקורס אחר .כמו כן,
המרצה רשאי להעביר את העניין להמשך טיפול של וועדת המשמעת האוניברסיטאית.
חתימתי על ההצהרה הבאה מאשרת כי הבנתי את ההנחיות ופעלתי לפיהן והיא מהווה תנאי להגשת
העבודה.
אני החתום מטה _______________________ :מס' ת.ז________________________ :
מצהיר בזאת שהעבודה בנושא______________________________________________ :
שהוגשה במסגרת הקורס__________________________________________________ :
בהנחיית המרצה________________________________________________________:
היא עבודה מקורית שנכתבה במלואה על ידי בלבד בהתאם לכללי האתיקה האקדמית .כמו כן ,העבודה
נכתבה לצורך קורס זה ואינה מבוססת על עבודה ,מטלה או בחינה שהגשתי במסגרת אחרת.
אני מאשר/ת כי ידוע לי שחריגה מכללי האתיקה המקובלים בכתיבת עבודות – ובכלל זה ציטוט של
רעיונות ממחקרים אחרים ללא אזכור של מקורותיי ,כמו גם העתקה של מחקרים ,עבודות וטקסטים ,או
חלק מהם ללא אזכור מפורש – היא עבירה על החוק ומנוגדת לתקנון החוג והאוניברסיטה ועשויה לגרום
להעמדתי לדין משמעתי ולפסילת העבודה.
על כן באתי על החתום:
שם ____________________ :תאריך _________________ :חתימה__________________ :
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