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 שלום רבסטודנט/ית יקר/ה 
 תשפ"א  שנתון הגשת הצעת תוכנית מחקר לתואר שניהנידון: 

 1.9.219-מ     מחקר לתואר שני לא יאוחרההצעת  גיש אתברצוני להזכירך כי עליך לה
  .PDFכקובץ  למערכת הממוחשבתאת ההצעה יש להגיש 

 (רק בקיץ)הודעה תשלח אליכם כשהמערכת נפתחת להגשה פעילה 
 

  http://lsbiology.ls.biu.ac.il/DEV/articles/Account/Loginשור למערכת: קי
 7215בדבר שאלות על המערכת נא לפנות למר גיל וייס טל': 

 
 הנחיות

  
ליה להוביל את הקורא ברצף לוגי מהרקע והמטרה עד הצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן ברור ומדויק, ע

 לשיטת הביצוע, באופן שהקורא יבין מהי שאלת המחקר וכיצד הוא יבוצע.
 

 מבנה ההצעה
 , שם הסטודנט, שם המנחה/ים.שם העבודה בעברית ובאנגליתשבו חייבים להופיע: עמוד שער העבודה  .א
 דיםהכולל שמות הפרקים ומספרי העמו םעמוד תוכן ענייני .ב
 תקציר .ג
 .עמודים) 3(היקף: עד  רקע מדעימבוא ו .ד
 : מטרה ראשית, מטרות משנה, וחשיבות המחקר (עד עמוד אחד).וחשיבותומטרת המחקר  .ה
 ותוצאות ראשוניות. מהלך עבודה מתוכנן .ו
 .עמודים) 2להסביר שיטות סטנדרטיות (עד  אין – שבהן ישתמשו במחקר זה מחקר שיטות  .ז
 .עמוד אחד)עד היקף: ( דיון בתוצאות .ח
 .עד עמוד אחד)היקף: ( שנה ב'עבודה תוכנית  .ט
 צריכה להיות מעודכנת ואחידה. רשימת ספרות .י
 

 הנחיות נוספות:
 חובה למספר את עמודי ההצעה .1
 (ראה הסבר מטה איך מתבצעת ההגשה הסופית) טופס הצעת המחקר צריך להיות ראשון בעבודה .2
 לל רשימת ספרות). כו (לא מודפסיםעמודים  15עלה על היקף הצעת המחקר לא י .3

 מזה תוחזר לכתיבה  מחודשת.הצעה ארוכה 
ההצעה תיבדק בצורה אנונימית על ידי שני חוקרים, והם יחוו דעתם בכתב כולל בקשת תיקונים. הבודקים יתנו 

 שני ציונים: ציון על כתיבת ההצעה וציון על תוכן ההצעה.
למזכירות  לשלוח במייל, עליכם )"אושר סופית"מצב: (רכת במעההצעה ושר תאלכשבסוף תהליך הבדיקה, 

 :של (שני חזן) סריקה  הפקולטה
  + טופס בחירת מסלולטופס הצעת המחקר 

 בסעיף  /www/biu.ac.ilאת טופס הצעת המחקר ניתן להוריד באתר האינטרנט של בר אילן:           
 ית לעבודת המחקר לתואר שנעת תכניהצ>הועדה לתואר שני>טפסים>סטודנטים          

 
והמנחה/ים  הנכם מתבקשים להקפיד ולמלא את כל הסעיפים פרטים אישיים- כתובת- כולל חתימות התלמיד

 (שמות המנחים באם יש יותר מאחד).
איזו מ(  לרשום פרטים מלאים של המנחה בשער העבודה וכן בטופססטודנט אשר יש לו מנחה נוסף מבחוץ, יש 

 אוניברסיטה).איזו וממחלקה, 
 

עליו למלא טופס פניה של הועדה לתואר שני שנמצא בטפסים בתואר  ,להגיש הארכה בהגשת ההצעה שצריךמי 
 .ולהעביר למזכירות הפקולטה לאישור ראש מחלקה,  כשהטופס חתום ומנומק ע"י הסטודנט והמנחה ,שני

 
 

 ו.תוקפא מלגתללא האישור חר בהגשת הצעת המחקר יאאשר  סטודנט
  ברכה,ב 

 טל-שב. יפרופ' 
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