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מדעי )כמקובל  שוםיבר, חדש חומר בלימוד הסטודנטים את לאמן:  /תוצרי הלמידהמטרת הקורס

 35 - כ מצגת לצורך הרצאה בת  ולערוךכנן תל ולבסוף מסכמת ועבודה תקצירבמאמרים מדעיים( של 

חומר בלמידה, הבנה, ניתוח, רישום והצגה של סטודנט עצמאות התוצר הלמידה המצופה הוא .   דקות

 , בהיבט התיאורטי, הניסיוני והמכשירני שלו.   מדעי

 מתקדמת טכנולוגיה ואו ביפיסיקה/הפיסיקה משדהניבחר נושא של : לימוד, סיכום והרצאה תוכן הקורס

.  המנחה יעמוד לרשות בהסכמה עם המנחהו על ידי הסטודנטים עצמם יקבע.  הנושא הניבחר בתחום

כלה יעוץ החל משלב בחירת הנושא, עריכתו לעבודת סיכום, רישום תקציר וו הכוונההסטודטים לצורך 

   ת המצגת להרצאה.הכנב

 

 .קורסי החובה של שנה ראשונה ושניה  דרישות קדם:

 :  חובות/דרישות/מטלות

 מוצעת רשימה מתוך, שלושה עד אחד) הנבחר הנושא למנחה צגיו הראשונה מהפגישה ימים שבוע תוך .1

 תינתן המנחה תגובת'.  ניבחר נושא: 'ההגדרה את המצדיק בהסבר מלווה( חופשית בחירה פי על או

 .  הההגש מועדמ יומיים תוך

בתקופת הקורס  נלמד, בעבר שנלמד חומר להיות יוכלו לא( עליו ההרצאה תכולתו) הנבחר הנושא .2

 .המרצה התלמיד שביצע מחקר עבודת או רשום קורס במסגרת ילמדש אוהנוכחי, 

 הרצאה.  תכולת את להעביר כדי המרצה הסטודנט יד על יילמד או שנרכש בידע להשתמש רצוי/ניתן .3

 .  בכתב מהעבודה כחלק יוגש (abstract) במאמרים המקובל לפי ירשם אשר, הרצאה תקציר .4

 לפני באוניברסיטה עבודה ימי 14 לפחות WORD כמסמךלמנחה  תועבר הרצאה על בכתב עבודהה .5

   :הבאים הפרקים את ותכלול ,ניסיוני או תיאורטי, מאמרכ תרשם היא(.  עמודים כעשרה עד) ההרצאה

 העבודה שם , 

 תקציר , 

 רקע/מבוא ,  

 (, המודל פיתוח, המודל הנחות, המוצע המודל, הפיתוח/הניסוי מטרת) תיאוריה 

 (, ל"כנ)  ים/הניסוי 

 ודיון ניתוחן, תוצאות , 

 מסקנות 

 בנספחים , לפחות את חלקם,להראותם יש אך המתמטיים המעברים כל את לכלול צורך אין העבודה בגוף

.   העבודה מגוף אליהם יופנה והבודק בסופה לעבודה יצורפו( העמודים מעשרת חלק שאינם) הנספחים.  לעבודה

  www.jsc.ph.biu.ac.il  באתר להציגם ניתן, וכדומה ניסוי או הדגמה, סרט כמו משלימים בחומרים ומדובר במקרה

http://www.jsc.ph.biu.ac.il/


 .  לאתר הבודק את ולהפנות 0522346633 גלמידי שבע-בתו/או  0545239772דר' אורית רביד  בתאום עם 

 .למחברה ולשולחה (track changes) העבודה בגוף בהערות להגיבמצידו  ישתדל /המנחההבודק

  .ההרצאה מועד לפני כשבועה למנח תועבר ההרצאה מצגת  .6

, תוכן:  ההרצאה גוף(,  5)' המצגת פרקי רשימת, נושא הנבחרה חשיבות, שם:  הבא הסדר לפי תוצג ההרצאה  .7

 (.30)' לעתיד הצעות, מסקנות, סיכום, גוף

 .60%הרצאה , 30% רצאההה על בכתב העבודה, 10%תקציר:   :מרכיבי הציון הסופי

 .ולפי עצת המנחהלפי בחירת הסטודנט   :ביבליוגרפיה
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