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  מטרת הסמינריון

ההשלכות את ים את הכלים התיאורטיים והאמפיריים הנדרשים כדי להבין סטודנטמטרת הקורס להעניק ל
הגישות  הדבר ייעשה דרך לימוד .שראלכלכליות והפוליטיות של המדיניות הכלכלית של י-הסוציו

  . בארץפוליטיתהכלכלה ועיון בסוגיות העיקריות של ה  הפוליטיתכלכלהלתיאורטיות ה
  

  הסמינריוןדרישות 
, ללא נימוקים מוצדקים,  פגישות שבועיות בסמסטר2 -ת מ/ית  הנעדר/סטודנט. נוכחות בסמינריון חובהה .1

 .עלול להירחק מהסמינריון
בהמשך מעבר לכללים המוזכרים , הדרכה אישית לעבודה.  אישיתלכתוב עבודה סמינריוניתעל כל סטודנט  .2
  .תתקבל בשעות הקבלה, בסמינריון עצמוו
רשימת נושאים  (תוגש בכתב תוכנית מחקר הכוללת את נושא העבודה הסמינריונית, 'עד סוף סמסטר א .3

  .יקבע מועד ההצגה של כל סטודנטוי, ראשי הפרקים ורשימת ביבליוגרפית, שאלת המחקר, ) מצורפת
בזמן ההרצאה . 'במשך הסמסטר ב") הפרזנטצי(" דקות 20בהרצאה של , העבודה תוצג קודם כל בעל פה .4

  .צילומי טבלאות וגרפים, הרשימה הביבליוגרפית ובמידת הצורך, יוחלקו לסטודנטים ראשי הפרקים
לא תתקבלנה עבודות במועד מאוחר . םסוף שנת הלימודיהעבודה בכתב תוגש סופית בשני עותקים עד  .5

  . הסטודנטים נדרשים להקפיד על שמירת כללי הציטוט. יותר
 ים הכלכליפיםאת המוסידי קריעל  וזה,  בתחום הסמינריוןארץעל כל סטודנט לעקוב אחרי המתרחש ב .6

 .צית הארנותשל עיתו
הוא . י החומר הביבליוגראפכולל, המבחן יתבסס על החומר הנלמד בקורס. 'מבחן ייערך בסוף סמסטר ב .7

   .  החומר יהיה פתוח. שאלות של הבנה ושאלות של דיון, יכלול שאלות של ידע
, )20% (הפרזנטציות, )15%( השתתפות בסמינריון ,)10% (נוכחות: ורמים גחמישההציון הסופי יורכב מ .8
 .)20%(והמבחן , )35%(ית מינריונסהעבודה ה
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  .פרק דיון, טיפרק טיאור, פרק רקע : פרקים חובה •
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