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  'הנחיות למסלול א

  )תזה –עם כתיבת עבודת גמר מחקרית ( 

  

בכל מקרה של סתירה בין . הנחיות אלה תואמות את הכתוב בתקנון הלימודים החוגי לתואר השני ובחלקן מרחיבות אותו

  .התקנון קובע - השניים 

  

  כללי

  :תנאי קבלה למסלול

לפחות בחוג  76- ו) בתואר הראשון(מזרח אסיה / הלפחות בחוג ללימודי אסי 80ציון משוקלל בתואר הראשון של  .1

 .לפחות 80מבוגרי תואר ראשון בחוגים אחרים נדרש ציון משוקלל סופי בתואר הראשון של . מקבצים/השני

 .א אחד לפחות"לפחות בסמינר ב 80ציון של  .2

  

 :בתנאים הבאים' יכול לעבור למסלול א' במסלול ב. א.תלמיד מ  

 .ס של קורסים עיוניים"שש 12לפחות בחוג על לפחות  80דים של במהלך הלימוציון משוקלל  .1

 ).לפחות אחד(א שנלמדו "לפחות בכל אחד מסמינר מ 80ציון של  .2

  

  – חוגים אחריםלימודי השלמה למועמדים מ

של החוג  א"עד סוף שנת הלימודים הראשונה ארבעה קורסי מבוא מתכנית הבבוגרי חוגים אחרים ידרשו להשלים  .1

 :קורסים אלה צריכים לכלול). שעות שבועיות סמסטריאליות(ס "שש 16ל של בהיקף כול

או מבוא לציביליזציה היפנית או מבוא לציביליזציה הסינית  מודרני בתחום ההתמחות של התלמיד-מבוא טרום  .א

 .)מבוא לציביליזציה ההודית

מבוא להודו או המודרנית מבוא ליפן או מבוא לסין המודרנית (מודרני בתחום ההתמחות של התלמיד מבוא   .ב

 ).המודרנית

 .לפי בחירת התלמיד) זמננו ללומדי סינית-או מבוא לסין בת( 2מבוא מודרני נוסף מבין המבואות הנזכרים בסעיף   .ג

 .פרוסמינר בתחום ההתמחות של התלמיד  .ד

  

במהלך השנה . ימודיםלתואר שני לפני תחילת הל במסלול תקבע על ידי הועדה החוגיתההחלטה על קבלת המועמד ללימודים 

  .ולהיפך' א- ל' ר הועדה ולבקש העברה ממסלול ב"ללימודים ניתן לפנות ליו הראשונה

  

  

-1 -  

  



  UNIVERSITY OF HAIFA                                                                                         אוניברסיטת חיפה    
                                                  FACULTY OF HUMANITIES                                         הפקולטה למדעי הרוח                   

             DEPT. OF ASIAN STUDIES                                                                                      החוג ללימודי אסיה                       
__________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Mount Carmel, Haifa, 31905                                                                                                                                 31905, חיפה, הר הכרמל

                Tel: (972)-4828-8501      04-8288501: טל

               Fax: (972)-4828-8539               04-8288539: פקס

  Email:   studies@univ.haifa.ac.il-asian: ל"דוא

 Internet site:  http://asia.haifa.ac.il: אתר אינטרנט

  

  :היקף הלימודים

  .ס של לימודי שפה"שש 16-8+ ס של לימודים עיוניים "שש 32-24

  

  .שני סמסטרים לכתיבת תיזה+ הלימודים ארבעה סמסטרים  משך

  

  :מבנה המסלול

  )ס"שש 4(קורס חובה לכל תלמידי התכנית  1

  )*  קורסים במסגרת ההתמחות 4תוכם לפחות מ, ס"שש 24(עיוניים קורסים  6

  )מתוכן לפחות אחת במסגרת ההתמחות(עבודות סמינריוניות  2

  **קורסי שפה

  עבודת גמר

 -----------  

  . או מחוגים אחרים באישור ראש התכנית, מתוך כלל הקורסים בתכנית* 

  . קורסי שפה מתקדמים בקורס בחירה תמטי אחר 2לומדי הינדי יחליפו ** 

  

  שקלול הציון הסופי לתואר השני

  )*35%( עיונייםקורסים  7

  )**10%(קורסי שפה  2

  )20%(עבודות סמינריוניות  2

  )35%(עבודת גמר 

 --------------------  

  .סינית או יפנית –ס לימודי שפה "שש 16ללומדים  30%; )קורסים 8(ללומדי הינדי  40%* 

  .סינית או יפנית –ס לימודי שפה "שש 16ם ללומדי 15%; )ס"שש 4(ללומדי הינדי  5%** 

  

  )תזה(עבודת הגמר המחקרית 

להתנסות בביצוע  המחקרי והיא מיועדת לתת לתלמיד אפשרותא .המ עבודת המחקר מהווה את שיאם של לימודי: כללי

בשיטות  שימוש ,במחקר זה יביא התלמיד לידי ביטוי ידיעה מעמיקה בתחום ידע זה. בחקר אסיה המודרנית משמעותי  מחקר

לנתח ממצאי מחקר בצורה עצמאית ולכתוב עבודת גמר מחקרית בצורה , המחקר הנהוגות בו ואת כושרו לחקור בעיה מסוימת

  .ובסגנון נאותים

  :אופי העבודה

ולנתחם  לאסוף נתונים, העצמאית של התלמיד ולהוכיח את יכולתו להגדיר בעיותהעבודה חייבת לבטא את תרומתו   .א

 .נותולהסיק מסק

של מחקרים ) אך לא שחזור( למרות שתיקוף, לכלול תרומה תיאורטית או מעשית המחקר המוצג בעבודה חייב  .ב

 .קודמים אפשרי
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בעלות  המחקר צריך לפתוח בשאלות. יחידה אחת העומדת בפני עצמה עבודת המחקר בשלמותה צריכה להוות  .ג

בתמציתיות מבלי  העבודה תהיה מנוסחת .י שאלות אלומעשית ולסגור בדיון ובמסקנות לגב חשיבות תיאורטית או

 .ובשלמות הנתונים בעקיבות לפגוע

  

  )שורה 1.5רווח , 12עמודים בגופן  150-50 -כ( מלים  45,000-15,000 :היקף העבודה

  

נושא  במקרה של). מדרגת מרצה ומעלה(מסגל החוג ללימודי אסיה ) 'מנחה'להלן (העבודה תבוצע בהנחיה של מדריך  :מנחה

ממוסד  מנחה שותף יכול להיות כל איש סגל). 'מנחה שותף'להלן (ניתן לשקול צירוף מנחה נוסף , תחומי במובהק-מחקר בין

  ).'או מרצה בכיר ומעלה במסלול ג(' ל מדרגת מרצה ומעלה במסלול א"או בחו אקדמי מוכר בישראל

. חירת הנושא ותכנון המחקר ועד לניסוח הסופי של העבודההחל מב ,המנחה ילווה את עבודת הגמר באופן צמוד על כל שלביה

בפניו את הנוסח של הצעת המחקר ושל עבודת הגמר לפני  התלמיד חייב להתייעץ עם המנחה בכל שלב משלבי העבודה ולהביא

  .הבאתם לדפוס

  .בדיווח תקופתי על התקדמותו חייב התלמיד למנחיו, כמו כן

  

  הצעת נושא –' שלב א

לזהות מנחה התואם בתחומי מחקרו  במהלך שנת הלימודים הראשונה על התלמיד. הינה ראשיתה של העבודהבחירת נושא 

  .המחקר בהתייעצות עם המנחה התלמיד יבחר את נושא .להנחיה ולפנות אליו בבקשה, נושא התזה ינו אתיוענ

לועדה החוגית לתואר  עבודה ולהעבירוה ובו נושא) ראה למטה טופס מצורף(על טופס אישור  על התלמיד להחתים את המרצה

גורר העברה  ואי קיומם במועד' לתלמידי מסלול א הצעת נושא ואישור מנחה הינם שלב מחייב. באמצעות מזכירות החוג שני

  .'התלמיד למסלול ב אוטומטית של

  .עד סיום הסמסטר השני מתחילת הלימודים :מועד הגשת טופס האישור

  

  הגשת הצעת מחקר –' שלב ב

את  כתיבת ההצעה מחייבת את התלמיד לגבש .בהכנות לבצוע עבודת התזה היא אחד השלבים החשוביםכתיבת הצעת מחקר 

ההצעה מאפשרת למנחה העבודה ולקוראיה לבחון  .לאחר קריאה מעמיקה ומקיפה של הספרות הרלבנטית, לפרטיו המחקר

  .ולתקן נקודות תרופה קודם לבצוע המחקרמנת לגלות   אותה בביקורתיות על

     'הינה שלב מחייב לתלמידי מסלול א הגשת תזה. חתימתו על שער העבודה התזה תאושר על ידי המנחה באמצעותהגשת הצעת   

  .'אוטומטית של התלמיד למסלול ב במועד גורר העברה ואי קיומה
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  .ימודיםעד סיום הסמסטר השלישי מתחילת הל :מועד ההגשה

  .שורה 1.5ורווח  12גופן , )פרט לרשימת מקורות(דפים  8-12 :היקף ההצעה

  )מועד הגשת ההצעה, פרטי המנחה, פרטי התלמיד, כותרת, שם החוג והמוסד( שער. 1 :מבנה ההצעה

  שיטות וחשיבות המחקר, מטרות, הכולל רקע) מלים 200עד ( תקציר. 2                        

  נושא המחקר והצגת השאלה המחקרית    תוכן. 3                        

  רקע מדעי כולל סקירת ספרות                                      

  מטרת המחקר והשערות המחקר                                       

               חשיבות המחקר                                       

  תיאור שיטות המחקר                                       

  מבנה וראשי פרקים                                       

  לוח זמנים להשלמת העבודה                                      

  )   הכוללת רק מקורות שיש התייחסות אליהם בגוף ההצעה(רשימת מקורות . 4                       

   .ואישור מנחה חתום הצעת נושאהצעה תוגש במזכירות החוג בשלושה עותקים בליווי טופס : אופן הגשה

                  .תאשר את ההצעה בתוך ששה שבועות הגשתהא .ועדת המ: אישור התכנית

ולבקש את החלפת , החוגית והמנחה. א.תכנית המחקר שלו בהסכמת ועדת המ תלמיד רשאי לשנות את מחקרו ואת: הערות

  .המנחה

  

  )תזה(הגשת עבודת הגמר המחקרית  -'שלב ג

  .בתוך שלוש שנים מתחילת הלימודים: מועד ההגשה

הארכת לימודים למשך סמסטר אלא אם יבקש , תלמיד שלא יעמוד בתנאי זה יראה כמי שהפסיק את לימודיו על דעת עצמו

  .החוגית. א.ר ועדת המ"ויפנה בבקשה מנומקת אל הרשות ללימודים מתקדמים בצרוף המלצת יואקדמית אחת  אחד או שנה

 ותיו בכלעליו להשלים את כל חוב .ה הוא מגיש את עבודת הגמרעל התלמיד להיות רשום לשנת הלימודים ב: דרישות נוספות

 .לקבלת התואר לפני הגשת העבודה לשפוטהנדרשים  הקורסים

 את על התלמיד להביא. החוגית. א.ר ועדת המ"ויו יאושר בחתימת המנחה) לפני שכפולה וכריכתה(הסופי של העבודה הנוסח 

התלמיד יגיש את עבודת הגמר למזכירות החוג  .ברשות ללימודים מתקדמיםאר שני ומרכזת לימודי תהסופי לבדיקת  הנוסח

  .בשלושה עותקים
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 על התלמיד לתקן את העבודה בתוך חודשיים. לתלמיד ללא ציון מסריחוות דעת לעבודה שנדרשים בה תיקונים ת :תיקונים

  .הנחיות התיקון מקבלת

  .76 :ציון מעבר

 .ון שאינו עוברמותר רק במקרה של צי: ערעור

הגמר שלו לתקופה של שלוש שנים  התלמיד חייב לשמור את הנתונים והמקורות עליהם התבססה עבודת: שמירת נתונים

  .לצורך עיון הציבור בהם על פי דרישה ,לפחות

חה במקרה כזה יחליטו המנ. פרסום חלקי או מלא של עבודת הגמר לפני הגשתה לשיפוט יעשה רק באישור המנחה :פרסום

  .הפרסום יהיה משותף להם או לחלקם והתלמיד אם

  

  2009פברואר : נוסח ראשוני

  2010אפריל : עדכון אחרון
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  טופס הצעת נושא ואישור מנחה

 

 

 ,.א.לכבוד ועדת המ
 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _הנני מאשר בזאת את נכונותי לשמש כמנחה עבודת התזה של  

  

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ז .ת

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ בנושא  

 

  _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ __ __ __ __ __ _        __ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ 

 

 תאריך       חתימה                 שם

 

  


