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הנחיות להגשת עבודת גמר לתואר שני )מ"א(
מהות העבודה
בתקופת לימודי התואר השני במסלול המחקרי התלמידים מתאמנים בעבודת מחקר על-בסיסית ובהכנה
לכתיבת עבודת דוקטוראט מבחינת ענייני הדיסציפלינות שלהם ומתודות המחקר הנוהגות בהן .לפיכך,
עבודת הגמר בלימודי התואר השני היא מבחינת תכניה והיקפה מחקר פרלימינארי ואימון מכין לקראת
עריכת מחקר משמעותי ובעל משקל בתחום .העבודה צריכה לשקף הכרות טובה של הסטודנט עם
התחום הנחקר ,חשיבה ביקורתית ,יצירתיות ,מיומנויות מתודולוגיות ומיומנויות כתיבה אקדמית .ואולם
כל אלה אמורים לבוא לידי ביטוי במסגרת פרוייקט מחקרי תחום היטב מבחינת תכניו וממוקד בשאלות
ספציפיות .חידושים מחקריים משמעותיים ומרחיקי לכת המתבססים על טיעון מורכב והתובעים דיון
רחב ,מקומם בעבודת דוקטורט; ואילו עבודת הגמר לתואר השני צריכה להיות בהיקף של פרק אחד
מתוך עבודת דוקטורט ,וניתן להגדירה כעבודה סמינריונית מחקרית ,מורחבת ומשוכללת.
מספר העמודים המירבי לעבודת הגמר הוא  80עמודים ,כולל אבסטרקט קצר בעברית ובאנגלית וכולל
רשימה ביבליוגרפית.

הגשת העבודה
עבודת הגמר תוגש למזכירות המכון בחמישה עותקים :למנחה האישי/ת של התלמיד/ה )במקרה שעבודת
הגמר נעשתה בהנחיית שני מורים ,יגיש/תגיש התלמיד/ה עותק נוסף( ,למכון ,לספריית האוניברסיטה
ולספרייה הלאומית בירושלים.
העבודה תודפס על נייר  A4ותוגש בכריכת קרטון.

שער העבודה
בשער העבודה יצויינו הפרטים הבאים :אוניברסיטת תל אביב ,שם החוג ,נושא העבודה ,ציון העובדה
שהחיבור הוכן כעבודת גמר לקראת התואר "מוסמך אוניברסיטה" ,שם התלמיד/ה ומנחה/ת העבודה.
)ראה להלן – דוגמת שער לעבודת גמר(

שער אחורי
השער האחורי של העבודה יהיה בשפה האנגלית ויכיל אותם פרטים כמו השער בעברית )ראה להלן –
דוגמת שער אחורי לעבודת גמר(.

סדר פנימי
•
•
•

בעמוד ב' יודפס שער פנימי כדוגמת השער החיצוני.
תוכן העניינים יופיע בתחילת העבודה
רשימת המקורות תופיע בסוף העבודה.

•

בדף הפנימי של השער האחורי יופיע סיכום מקוצר של עיקרי העבודה בשפה האנגלית.

עבודות המוגשות בשפה לועזית )כפוף לאישור ועדת ההוראה הפקולטטית( תכלולנה שער בעברית,
ותמצית עברית בהתאם לסדר המתואר לעיל.

דוגמת שער לעבודת גמר

אוניברסיטת תל אביב
הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין
מכון להיסטוריה ופילוסופיה
של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

)נושא העבודה(
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