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 בודת תיזה בבית הספר למנהל עסקיםכללים לע
 

בבית ) 'לימודים במסלול א(לתואר שני ביצוע עבודת תיזה גבי מסמך זה מיועד להבהיר כללים ונהלים ל
את  גימצו המסמך מבהיר את תפקיד המנחה  .אילן-מנהל עסקים באוניברסיטת ברמוסמכים בהספר ל
הוועדה  אתר ראה (ה האוניברסיט תקנוןבהתאם ל זמנים ולוחות כלליםוכן  ,סטודנט הוחובות זכויות

 ). לתואר שני
 

 :כללי.  1

על הסטודנט המעוניין לבצע עבודת   . המנחהובפיקוחעבודת המחקר היא עבודה עצמאית באחריות המונחה 
 . בביצוע המחקר המבוקששיכול להנחות אותו  תיזה למצוא מנחה

 

 :המנחה.  2

תפקיד המנחה הוא   .הוועדה לתואר שניעל ידי עבודות תיזה להנחות המוסמך חבר סגל המנחה חייב להיות 
כתיבתו , אופן ביצועו, המחקרשיטת , נושא המחקרהחל מהכוונת  ,המחקרלסייע למונחה לאורך תהליך 

 .ואישורו לשיפוט
קשר תוך קיום ,  העבודהקדמותומעקב מתמיד אחר הת, הדרכה, היהנחן לזמי להיות ,על כן, על המנחה

ומתן משוב בונה לקידום , ההצעה והעבודה השוניםפרקי קריאת ,  עם הסטודנט)במפגש או במייל(קבוע 
 . המחקר

 

 :נחהוהמ.  3

 .פיים עדכניים באנגלית ובעבריתאחומרים ביבליוגראתר עבודת המחקר מחייבת את הסטודנט ל •
, הרקע לשאלת המחקראת ל במטרה להבהיר "ערוך אינטגרציה של מקורות המידע הנעל הסטודנט ל •

 . בסיס הידע בתחוםותרומתה הצפויה ל, חשיבותה
אותם בהתאם למתודולוגיה נתח לואת הנתונים הנדרשים עבודת המחקר מחייבת את המונחה לאסוף  •

  .ושיטות סטטיסטיות מקובלות
באם לא הוסכם אחרת בין . בהתאם לדרישות המחקר -הוצאות בלעיתים ביצוע עבודת מחקר כרוך  •

ת יו העלוןלברר בתחילת תהליך העבודה מהיש .  עלויות המחקר חלות על המונחה,המנחה לסטודנט
 אפשרויות סיוע בררולוועדה לתואר שני המונחה יכול גם לפנות ל. ת ולהיערך בהתאםוהמשוער
 . ל" המחקר הנ הוצאותבמימון

או /לנתח ו, בצעלב ואופן לאך אינו מצופה בשום ש, את תוכנית המחקרהגדיר וליישם המנחה מסייע ל •
 .  בעצמום ממנהחלקיאו לכתוב את המחקר 

 .כל שינוי עקרוני בהליך המחקר חייב להיעשות בהסכמה בכתב של המנחה •

ותקשורת שוטפת  , לפי הצורך,מפגש פנים אל פניםורציפה על ידי תקשורת קבועה על המונחה ליזום  •
הגשת הגרסה עד לשים רדנבצע תיקונים לטות וש טיויהגל, ודיווח שוטף על התקדמותלתת ; מיילב

 .  והמבחן המסכםהסופית
 

 :ים בתהליך התיזהמרכזישלבים .  4

, לאחר שהשלים בהצלחה את כל שבעת קורסי החובה הבסיסיים' סטודנט יכול להתקבל למסלול א •
 .   ומעלה85בממוצע של 

, )מערכות מידע, ניהול, ווקשי, מימון(לאחר קבלה להתמחות הלימודים יעשה יחיפוש אחר מנחה  •
מסמך שרצוי להגישו לפני תחילת ".  הצעה מקדמית לנושא מחקר"באמצעות הגשה בכתב של 

 . שהסטודנט ילמדכדי לתכנן בהתאם את קורסי הבחירה, בשנה השנייה' סמסטר א
, היקפו, יעריך בהתאם את הנושא ,"חקרנושא מה המקדמית לצעה"הקרא לאחר שי, המנחה •

במידה והמנחה ימצא את .  כמו גם את יכולות המחקר העצמאיות של הסטודנט.  ותרומתומורכבותו 
את נכונותו להנחות את הסטודנט , טופס רשמיבאמצעות , יאשר למזכירותהוא , הדברים ראויים

בתוכנית מערכות (.  משמע אינו מסכים להנחות את הסטודנט, לא חתם המנחה על הטופס.  לתיזה
 ).פירוט בסוף המסמךראה   -ל  "שונה מהנהליך מעט מידע ה
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בהתאם לנושא המחקר הנדרשים קורסים לגבי השלמת תחומי לימוד והכוונה מהמנחה יקבל המונחה  •
 . סטודנטוצורכי ה

בהתאם להנחיות הוועדה , שלמה" הצעת מחקר"על המונחה להגיש , בשנה השנייה' בסוף סמסטר א •
 . ותוך פרוט של לוח הזמנים המתוכנן להשלמת שלבי העבודה השונים, לתואר שני

ם של לעיונהצעת המחקר תועבר , לאחר מכן.  תיבדק ותאושר במלואה על ידי המנחהמחקרהצעת ה •
יגיש הסטודנט , השופט וראש בית הספר, לאחר קבלת אישור המנחה .ראש בית הספרשל חוקר נוסף ו

יחד עם הצעת , לוועדה לתואר שניהבקשה תועבר .  למסלול עם תיזההלימודים בקשה לשינוי מסלול 
 .המחקר

 .לדרוש תיקונים או לדחותה, את ההצעה רשאית לאשר וועדה לתואר שניה •
 רשאי ,אינה ניתנת לתיקוןובלתי ראויה צעה נמצאה ההבאם . בצע תיקונים להצעה כנדרשיהסטודנט  •

 . המנחה  להפסיק את ההתקשרות
 . למחקרנתוניםפנות לגופים חיצוניים לצורך איסוף ליכול הסטודנט ,  ההצעהאישורקבלת עם  •
כתוב דיון לעל הסטודנט לנתח את הנתונים בהתאם להנחיות המנחה ו, בסיום שלב איסוף הנתונים •

כתיבה ותוך הקפדה על נהלי ה, ל"  לאור הנ. הנתוניםניתוח המסכם את הממצאים העולים מ,מעמיק
 .טיוטת העבודה המלאההמונחה יכתוב את , יל הוועדה לתואר שנש

 .בהתאם להערות המנחה, או תוספות בטיוטת העבודה/המונחה יבצע תיקונים ו •
 . המנחה יעביר את העבודה לשיפוטו של חוקר נוסף, לאחר תיקון הערות המנחה •
חות על התיזה בנוכ" הגנה"יקבע מועד לעריכת , להערותיו של החוקר הנוסף, עם השלמת התיקונים •

 .ס"החוקר הנוסף וראש ביה, המנחה
 . במספר עותקים התיזהעבודת  של גרסא סופיתתוגש , "הגנה"עמידה במבחן ה לאחר •

 

 : בתהליךםקשיי.  5

, התיזה דרישות או הזמנים ללוח בהתאם מתנהל אינו המחקר שביצוע למסקנה יגיע והמנחה במידה •
 . )ללא תיזה(' במעבר הסטודנט למסלול  לשות  אפשרותישקלה לתואר שני בוועד יובא העניין לדיון

 בקשה ולבקשה ועדה ר"למנחה וליו בכתב לפנות הסטודנט על, מההתחייבויות חריגה של מקרה בכל •
בקשה לאישור שנת (ת הגשת התיזה בשנה  להארכה בקש.  לכך הסיבות ופירוט נימוק עם, לחריגה

במידה . בהתאם להנחיותיה, וניברסיטאיתתוגש בכתב לוועדת התואר השני הא, )לימודים שלישית
 . בהתאם חדשים הגשה מועדי יקבעוי, והועדה תאשר את ההארכה

 רשאי להודיע על ,בזמנים המצופיםולעמוד לבצע את עבודת המחקר יכול סטודנט החש כי אינו  •
עליו להעביר את כל החומרים שנאספו עד כה למנחה ולהשלים . בחירתו להפסיק את עבודת המחקר

 ). מעבר למסלול ללא תיזה( לסיום התואר ים האחריםאת החובות האקדמי
ה ועדההוא רשאי לפנות ליושב ראש , במידה והמונחה חש כי הפסקת ההתקשרות נעשתה שלא בצדק •

 .  עימוהפסקת ההתקשרות ולבקש דיון בעניין ע"ס למנ"ביהראש לאו לתואר שני 
 

 עבודת תיזה בתוכנית מערכות מידעשלבי .  6

 : בנקודות הבאות,מהמתואר לעיל,  שלבי התהליך נבדליםבתוכנית מערכות מידע

הסמינר המחקרי ניתן .  כוללת סמינר מחקרי במערכות מידע' תוכנית הלימודים במסלול א •
עורך סקר , במסגרת הסמינר כל סטודנט מציע נושא מחקר  .'ומסלול ב' במשותף לתלמידי מסלול א

 .בהיקף מצומצם, עורך בהתאם מחקר ראשוניואף , קרמגדיר את שיטת המח, ספרות

 ).ואף יותר מכך(הוא הצעה לתיזה לכל דבר ועניין , לפיכך, תוצר של עבודת סמינר איכותית •

יכול , המעוניין בהרחבת הסמינר לכלל תיזה,  מסלול לימודמכלסטודנט , רק עם השלמת הסמינר •
הנחייתו לצורך השלמת קשה לקבל את בב, או לכל מנחה אפשרי אחר, לפנות למנחה הסמינר

 .המחקר לכלל תיזה
 . לעיל1-5זהה וכפוף לכל האמור בסעיפים , מסלול הלימודים לתיזה במערכות מידע, בכל שאר ההיבטים

 


