כמה עבודות סמינריוניות אפשר וצריך לכתוב בפסיכולוגיה?
עבודה אחת בלבד .לא ניתן לחזור על עבודה סמינריונית במהלך התואר.
מתי כותבים עבודה סמינריונית?
בדרך כלל מומלץ לכתוב עבודה סמינריונית בשנה ג' .יוצאי דופן הם תלמידי שנה ב' המשתתפים בקורס "עבודה
מעשית מחקרית" (ראו להלן) וסטודנטים במסלול לפסיכוביולוגיה במרחיבים את הסמינריון במודרך שלהם בשנה
ב' (ראו להלן).
איך משתבצים למנחה?
לקראת פתיחת שנת הלימודים יישלח אליכם חוזר ובו טופס שיבוץ לעבודה סמינריונית ,אותו יהיה עליכם למלא לפי
ההוראות ולהחזיר ליועצת לעבודות סמינריוניות במייל .ההנחיה בעבודה הסמינריונית תינתן באחת מהמסגרות
הבאות:
.1

השתתפות בעבודה מעשית מחקרית.

 .2השתתפות בקורס בחירה ( 2נ"ז) שילווה את תהליך כתיבת עבודה סמינריונית.
 .3מנחים ספורים ינחו תלמידים במסגרת פגישות אישיות וללא קורס מלווה.
כלל הסטודנטים מחויבים לדרג העדפות לקורסי בחירה בטופס השיבוץ ,אך עבור המבקשים להשתתף בקורס
מעשית מחקרית ,יבחנו ראשית כל ההעדפות לקורסי מעשית מחקרית שדרגו ,ורק אם לא תמצא התאמה ,הם
ישובצו להנחיה במסגרת קורס מלווה.
אני עושה עבודה מעשית מחקרית .האם אני חייב לכתוב את העבודה הסמינריונית אצל אותו מרצה?
כן ,ובאותה שנה (אלא אם כן כבר כתבת את העבודה הסמינריונית בשנה הקודמת).
אני משתתפת בקורס "עבודה מעשית מחקרית" ,ובמסגרתו אני גם כותבת אצל המרצה את העבודה
הסמינריונית .כמה נ"ז אקבל בסה"כ?
מבחינה פורמאלית ,עבודה סמינריונית מופיעה כקורס בשנתון בהיקף של  4נ"ז ( .)51544פירושו של דבר
שתקבלי  4נ"ז על העבודה ,ובנוסף – את  4הנ"ז על קורס העבודה המעשית בו השתתפת .בסה"כ –  8נ"ז .ציון
העבודה הסמינריונית יתבסס על העבודה שתכתבי ,והאופן שבו תוערכי על העבודה המעשית נתון לשיקול דעתו
של המרצה.
אני עוזר מחקר של מרצה במחלקה .האם עלי לכתוב את העבודה הסמינריונית אצל אותו מרצה?
זה נתון לבחירתך ולהסכמת המרצה .באופן עקרוני ,לעוזרי מחקר שמורה האופציה לכתוב עבודה סמינריונית אצל
החוקר שהם עוזריו ,אולם בניגוד לתלמידים המשתתפים בקורס "עבודה מעשית מחקרית" ,עוזרי מחקר לא
מחויבים לכתוב את העבודה הסמינריונית אצל מי שהם עובדים אצלו.

אני עובדת כעוזרת מחקר במעבדה מחוץ למחלקה לפסיכולוגיה .האם אוכל לכתוב עבודה אצל המרצה
אצלה אני עובדת?
מקרים כאלה נבדקים לגופם .יש חוקרים העוסקים בפסיכולוגיה או בתחומים המשיקים לה גם מחוץ למחלקה
(חינוך ,מנהל עסקים) .במידה וזהו מצבכם – פנו ליועצת לעבודות סמינריוניות לבירור האפשרות.
אני עוזר מחקר ,ואני מתלבט :מצד אחד אני רוצה לכתוב את העבודה הסמינריונית אצל מרצה מסוים (לא זה
שאני עובד אצלו) .מצד שני ,אני חושש שהסיכוי שלי לקבל את אותו מרצה כמנחה נמוך למדי .האם אוכל,
במידה ותוצאות ההגרלה לא יענו על ציפיותי ,לכתוב עבודה סמינריונית אצל החוקר שאני עובד אצלו?
לא .אנו שומרים את האפשרות לכתוב עבודה סמינריונית אצל החוקר המעסיק אותך רק עד להגרלה .הסיבה לכך
היא שלכל מרצה במחלקה יש מכסה מסוימת של תלמידים שהוא יכול להנחות .אם לא תבטיח את מקומך אצל
אותו חוקר ,במידה והמכסה שלו תתמלא – לא תהיה אפשרות לחזור ולכתוב אצלו עבודה ,כך שאת ההחלטה
צריך לקבל לפני ההגרלה ולא אחריה.
אני מתחילה השנה שנה ב' במסלול לפסיכוביולוגיה ומעוניינת להגיש את העבודה הסמינריונית השנה
כהרחבה של הפרזנטציה בקורס סמינריון מודרך בפסיכוביולוגיה .מה זה אומר? מה עלי לעשות?
סטודנטים במסלול לפסיכוביולוגיה יכולים להרחיב את הפרזנטציה שהם מציגים בסמסטר ב' בקורס סמינריון
מודרך בפסיכוביולוגיה ולהגיש אותה כעבודה סמינריונית .לצורך כך ,במהלך סמסטר ב' ,כאשר את עובדת על
הפרזנטציה שלך ,עליך לפנות למרצה המנחה אותך ,ולבקש ממנו להנחות אותך בעבודה הסמינריונית אותה
תגישי בסוף השנה (העבודה תהווה הרחבה של הפרזנטציה ותעסוק באותו נושא) .במידה ותקבלי את אישורו את
יכולה להתחיל בכתיבת העבודה .את העבודה יהיה עליך להגיש עד תחילת שנת הלימודים העוקבת למנחה שלך.
כדי לקבל ציון על העבודה תרשמי לקורס עבודה סמינריונית בשנה ג' ואז תקבלי אוטומטית את הציון שנתן לך
המנחה .שימי לב כי המנחה אינו מתחייב להנחות אותך בשנת הלימודים העוקבת ולכן חשוב להגיש את העבודה
בהתאם לתאריך הנ"ל.
אני מתעניינת מאוד בנושא מסוים בפסיכולוגיה ,אבל אינני מוצאת אף מנחה העוסק בתחום זה .מה עלי
לעשות?
במקרה כזה ,כדאי מאוד לשוחח עם היועצת לעבודות סמינריוניות .במידה וקיימת אפשרות בכל זאת למצוא
מנחה שתחומי עיסוקו נוגעים לנושא בו את מתעניינת (או שבשינויים קלים עשוי להתאים) ,היועצת תציין זאת
בפנייך .עם זאת ,לאור העובדה שלא ניתן לכתוב עבודה סמינריונית ללא הנחיה ,קיים סיכוי לא קטן שתצטרכי
למצוא נושא אחר לעבודה .לכן ,חשוב לחשוב גם על נושאים אחרים שתוכלי למצוא בהם עניין גם אם הם מלהיבים
מעט פחות ,ולמצוא דרכים אחרות ,שאינן דווקא העבודה הסמינריונית ,ללמוד או לעסוק בנושא שאת מתעניינת בו.

כמה פעמים עלי להיפגש עם המנחה שלי?
מומלץ להיפגש עם המנחה לפחות  3פעמים :סביב בחירת הנושא ,סביב גיבוש התכנית לעבודה ובמהלך הכתיבה
עצמה .שימו לב שהאחריות על קביעת הפגישות עם המנחה היא עליכם ,ושמרצים רבים אינם זמינים בחופשות,
כך שכדאי לנסות ולקבוע את הפגישות במהלך השנה האקדמית.
שימו לב שאת הפגישה הראשונה עם המנחה (לקביעת נושא העבודה) יש לערוך לפני סיום סמסטר א .מנחים
אינם מחויבים לקבל להנחיה סטודנטים שיפנו אליהם לאחר תאריך זה .מי שלא יפנה אל המנחה שלו לפני מועד
זה ,מסתכן בדחיה של העבודה לשנת הלימודים העוקבת.
מהי תכנית מחקר לעבודה סמינריונית?
תכנית מחקר לעבודה סמינריונית הוא מסמך קצר (בד"כ לא יותר מעמוד) המסכם את השלבים הראשונים של
העבודה :הוא כולל את נושא העבודה ,תיאור בסיסי של מבנה העבודה המשוער או אופן ביצוע המחקר המתוכנן
ורשימה ביבליוגרפית ראשונית .מומלץ להגיש אותה למנחה עד אחרי חופשת הפסח.
כמה רקע בסטטיסטיקה ובשיטות מחקר נדרש כדי לעשות עבודה סמינריונית ניסויית?
לא יותר מזה שקיבלתם בקורסים שלמדתם (סטטיסטיקה ,SPSS ,ניסויית).
איך בוחרים נושא לעבודה סמינריונית?
בחירת הנושא מתבצעת בשיתוף עם המנחה ,והיא צריכה להיות מאושרת על ידו/ה .מומלץ לבצע מעט "עבודת
שטח" לפני הפגישה עם המנחה :היכנסו לאתר האישי שלו/ה (אם יש כזה) ,קראו את תחומי המחקר שלו/ה באתר
המחלקה ,עברו על סילבוסים של קורסים שהיא/הוא מעביר/ה או חפשו באינטרנט על התחומים בהם היא/הוא
עוסק/ת .ככל שתבררו יותר לפני הפגישה עם המנחה ,כך תדעו יותר מה מעניין אתכם ותוכלו להפיק יותר
מהפגישה.
השתתפתי בקורס שמאוד עניין אותי והייתי רוצה לכתוב אצל המרצה עבודה סמינריונית .האם אפשר לפנות
אליו ולבקש שינחה אותי?
לא .הביקוש לכתיבת עבודה סמינריונית אצל חלק מהמרצים רב מאוד ,והמקומות מוגבלים .על מנת לשמור על
הזדמנות שווה לכל הסטודנטים ,חל איסור לפנות בבקשות אישיות להנחיה ממרצה כזה או אחר .במידה ואתם
מעוניינים לכתוב עבודה סמינריונית אצל מרצה כלשהו ,תוכלו לסמן אותו בעדיפות גבוהה בטופס הבקשה לשיבוץ
שתעבירו ליועצת לעבודות סמינריוניות ,אולם חשוב לקחת בחשבון את האפשרות שתצטרכו לכתוב עבודה
סמינריונית אצל מנחה אחר.
מתי צריך להגיש את העבודה הסמינריונית?

באופן עקרוני ,תאריך ההגשה של עבודה סמינריונית הוא חודש מסיום שנת הלימודים ,כלומר סוף יולי .במידה
ואתם זקוקים לזמן נוסף ,ניתן לבקש מהמנחה הארכה עד לסוף ספטמבר .תלמידים שמסיבות מיוחדות זקוקים
להארכה מעבר לתאריך זה ,צריכים להגיש בקשה מנומקת לועדת ההוראה של הפקולטה .בכל מקרה ,לא
תאושרנה דחיות מעבר לסוף דצמבר.
במידה ואתם זקוקים לציון העבודה הסמינריונית קודם לכן (לצרכי סגירת תואר ,התחלת תואר שני ,הגשת בקשה
למלגות וכיו"ב)  ,קחו בחשבון שהמנחים מחויבים לתת לכם ציון בתוך חודשיים ,כך שיהיה עליכם להגיש את
העבודה לכל המאוחר חודשיים לפני המועד בו תזדקקו לציון.
אני מעוניין להירשם לתואר שני קליני .האם פירושו של דבר שעלי לכתוב עבודה סמינריונית בתחום קליני?
לא .ההמלצה שניתן לקבל ממנחה עבודה סמינריונית היא המלצה אקדמית ,כך שהיא עוסקת ממילא ביכולות
המחקריות שלכם .בהיבט זה ,המלצה של חוקר מהתחום הקליני אינה בעלת ערך רב יותר מזו של חוקר מתחום
אחר בפסיכולוגיה.
מה צריך להיות היקף עבודה סמינריונית?
נהוג לומר שהיקף עבודה סמינריונית ניסויית בפסיכולוגיה הוא כ 15-עמודים ברווח כפול ,לא כולל תוכן ,נספחים
וביבליוגרפיה (עבודה עיוניות יכולה להיות מעט יותר ארוכה) .אם נראה לכם שאתם חורגים בהרבה מהיקף זה
(לכאן או לכאן) ,התייעצו עם המנחה שלכם כדי להימנע מהפתעות לא רצויות.
מהו קורס "כתיבה אקדמית בפסיכולוגיה"?
קורס  ,51111הניתן על ידי היועצת לעבודות סמינריוניות ,הוא סדנה שאנו מציעים כשירות לתלמידינו .מדובר
בסדרה של מפגשים בהם יידונו סוגיות הנוגעות לבחירת נושא ,חיפוש בספריה ובמאגרי מידע ,כתיבה ,בניית
טיעון ,שימוש נכון בכללי הציטוט ,כמו גם סוגיות הנוגעות לארגון העבודה והתמודדות עם דחיינות .הקורס איננו
חובה ,אולם נדרשת נוכחות וביצוע של מטלות במהלכו .תלמידים שיעמדו בדרישות הסדנה יקבלו נ"ז אחת ,וציון
"עובר" .לקורס ניתן להירשם רק במידה ואתם מתכננים להגיש את העבודה הסמינריונית שלכם באותה השנה.

