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דואר אלקטרוניsteing@mail.biu.ac.il :
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סמינריונית.
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 (3הגשת עבודה סמינריונית או טיוטה של הצעת מחקר לפי הדרישות של הוועדה לתואר שני(40%) .
הכנת הצעת המחקר או עבודה סמינריונית:
• כל הצעת מחקר חייב להוות תרומה אקדמית לתחום של מדיניות ציבורית ולכלול להתמודדות עם בעיה
בסביבה הישראלית .סקירות כלליות וסיכומי ספרות ,ללא ניתוח ושאלת מחקר ,ובלי ערך מוסף ,לא יאשרו.
• לצורך המחקר ,ניתן לבחור בבעיה או סוגיה מתחום המנהל הציבורי )מינויים פוליטיים ,שסעים
חברתיים ,אי-שוויון בחינוך ,מערכת הבריאות ,מדיניות חוץ ובטחון( כלכלה והמשק )אבטלה ,עוני ,הפרטה,
פיקוח על מונופולים כמו אגד וחברת החשמל( ,פשיעה ,תאונות בדרכים ,ואיכות הסביבה .במשך השנה ,חשוב
גם למצוא את מנחה המתאים מתוך הפקולטה.
• לפניי החלטה סופית לגבי נושא לעבודה ,יש לקרוא חומר אל אותו נושא ,כולל מאמרים בכתבי-עת )כמו
 ,(PUBLIC ADMINISTRATION REVIEWעבודות מחקר ,ותזות לתואר שני ותואר שלישי בארץ
ומחו"ל.
• אחרי הכרות בחומר ,על המשתתפים בסמינריון להגדיר שאלת מחקר ושערות.
• בכל נושא ,לקראת סוף העבודה ,על התלמיד לשלוט בנושא ,בצורה רחבה ,ומכל הזוויות .האחריות
לעתירת חומר המחקר נופלת על כל תלמיד בסמינריון.
• בכל עבודה ,חשוב להוסיף הבט השוואתי )איך מתמודדים עם הבעיה במדינות אחרות(.
• יש להגדיר כל נושא היטב ,לבחור במחקר בר ביצוע )שיש אליו חומר למחקר( .כל הקודם זוכה.
• בניתוח ,יש להשתמש במספר מודלים ,גישות ,ותיאוריות מהקורס והחומר הביבליוגרפי ,וגם ניתן להוסיף
על התשתית הזאת .בניתוח ,על כל אחד להפגין הבנה בחומר.
• בסמסטר ב' ,המפגשים יקדשו להצגת העבודות לפני המשתתפים בסמינריון )רפראט( ולדיונים על בעיות
ביצוע המחקר ,כולל סוגיות מתודולוגיות.
• הזמן הפנוי בשעות הקבלה מוגבל ,ולכן ,רצוי )מעוד( להגיש סיכום כתוב שבוע לפני כל מפגש.
• מועד אחרון להגשת העבודה או הצעת מחקר הסופית ,אחרי כל התיקונים – 1.9.2006
כמובן ,לא יאשרו כפילויות או עבודות משותפות!
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