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הנחיות להגשת נושא מחקר לתואר מגיסטר )מחקר או פרוייקט(
מטרת הצעת נושא המחקר היא להבטיח שהיקף המחקר ועומקו מתאימים לעבודת מגיסטר.
כלומר ,הנושא הינו בעל ערך אקדמי או הנדסי וניתן להשלימו בזמן הקצוב .כמו כן ,ההצעה
תשמש אמצעי לסטודנט למקד את המחקר ולאמוד את ההתמקדות.
אורך ההצעה צריך להיות לפחות שלושה עמודים מודפסים )ועד כעשרה עמודים( ,ואורך
ההצעה הממצוע הוא כארבעה וחצי עמודים.
ההצעה חייבת להכיל:
 .1שם נושא המחקר )בעברית ובאנגלית(.
 .2הקדמה המתארת את הרקע המדעי ,הספרות ועבודות דומות.
 .3מטרות העבודה ופירוט השאלות עליהן תנסה העבודה לענות )למשל ,השערות שייבדקו,
תוכניות שייכתבו וכו'( ,ציון העניין בעבודה וחשיבות ביצועה.
 .4פירוט תוצאות חלקיות במידה שכבר הושגו.
 .5האמצעים :מחשב ,תוכניות ,שפות וכו' )בפרוייקט( ,או טכניקות ואלגוריתמים )במחקר(.
 .6ביבליורפיה.
 .7יש לפרט כך שקורא שאינו בקיא בתחום המחקר יוכל להבין במה הוא עוסק ומה רצון
הכותב לחקור.
מידע נוסף ניתן למצוא בדף תואר שני ושלישי באתר הפקולטה.
בנוסף ,יש לשלוח עותק אלקטרוני בקובץ  pdfשל הצעת המחקר אל מזכירות תארים
מתקדמים בפקולטה.
שימו לב:
 אם המנחה האחראי אינו מהפקולטה או אינו חבר סגל ,יש לבקש מראש את אישור
סגן הדיקן לתארים מתקדמים בפקולטה.
 אם אחד המנחים אינו מהפקולטה או אינו חבר סגל ,יש לציין בקובץ המצורף את
הפקולטה והמוסד אליהם הוא משתייך וכמו כן לבקש אותו לשלוח למזכירות תארים
מתקמדים בפקולטה את קורות החיים שלו בקובץ .pdf
 אם המנחה המיועד יוצא לשבתון סמוך למועד הגשת ההצעה ,עליו לצרף מכתב
שיתייחס להנחייה בעת השבתון.
 יש לצרף בדף נפרד את נושא המחקר בעברית ובאנגלית.
 רוב המנחים דורשים שהצעת המחקר תיכתב ב LaTeX-באנגלית.
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>טופס אישור נושא מחקר לקראת התואר מגיסטר
>
>לטופס זה יש לצרף תקציר מודפס של הצעת המחקר >
>שם נושא המחקר יודפס בעברית ובאנגלית >
לעמוד בבחינה ב"אתיקה של המחקר" >
>יש להזין את מלות המפתח של המחקר יש >
מפתח למחקר:
באתר ביה"ס>מידע אישי>מילות >
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> .4יש לעמוד בבחינה בקורס המקוון "אתיקה של המחקר"
> .5נא לחתום במקומות המתאימים ,להדפיס את הטופס ולהגישו למזכירות תארים מתקדמים בפקולטה.
חלק זה ימולא על >ידי הסטודנט/ית
שם משפחה
שם פרטי
>

ת.ז.

>
חלק זה ימולא על ידי המנחה האחראי/ת
שם משפחה
שם פרטי
מנחה אחראי
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יחידה אקדמית

דרגה

ת.ז.

מנחה שותף*
יועץ*
* עבור מנחה שותף/יועץ שאינו חבר סגל בטכניון יש לצרף קורות חיים ומכתב המפרט את חלקו
בהנחיה ותרומתו למחקר
חלק זה ימולא על ידי המנחה >
סוג המחקר (נא לסמן ):

מחקר

פרויקט

שפת כתיבת החיבור (נא לסמן):

עברית

אנגלית

עבודת גמר

חלק זה ימולא על ידי המנחה  -נא לסמן  vבמשבצת המתאימה ולחתום

לפי הכרתי ,אין במחקר המבוצע במסגרת תואר גבוה בטכניון שימוש כלשהו בבני אדם ו/או בחיות (לפי
הגדרת התקנונים המתאימים).

לפי הכרתי במחקר המבוצע במסגרת תואר גבוה בטכניון יש או שהיה שימוש בבני אדם ו/או בחיות (לפי
הגדרת התקנונים המתאימים) .בקשה לשם עריכת הניסויים תוגש על ידי לוועדת האתיקה המתאימה.
הנני מצהיר/ה כי קראתי את התקנון  .חתימה_______________________________
לפי הכרתי ,אין במחקר המבוצע במסגרת תואר גבוה בטכניון מעורבות של שימוש במחוללי מחלות (לפי
הגדרת התקנונים המתאימים).
לפי הכרתי במחקר המבוצע במסגרת תואר גבוה בטכניון ישנה מעורבות של שימוש במחוללי מחלות (לפי
הגדרת התקנונים המתאימים) .בקשה לשם עריכת הניסויים תוגש על ידי לוועדת האתיקה המתאימה.
הנני מצהיר/ה כי קראתי את התקנון  .חתימה ___________________________
חתימת הסטודנט/ית

תאריך

חתימת המנחה

תאריך

חתימת המנחה השותף

תאריך

חתימת יו"ר /מרכז תארים מתקדמים

תאריך

