טופס ציון לעבודת גמר – למדריך* ד"ר /פרופ' __________
שם הסטודנט___________ :

תעודת זהות____________ :

טופס זה יש להעביר ישירות למזכירות הסטודנטים תוך  30יום מקבלתו.
אבקשך להעניק לסטודנט ציון סופי על עבודת הגמר .יש להתייחס בשיקוליך
לקריטריונים הבאים:


אירגון העבודה הכתובה (עפ"י התקנון) :העבודה צריכה לכלול דף
שער בעברית ודף שער באנגלית הכוללים בין היתר את לוגו ביה"ס,
תקצירים בעברית ובאנגלית (מכסימום עמוד אחד) ,תוכן העניינים.
העבודה צריכה להיכתב ברווח כפול ,העמודים ממוספרים וניתן
להדפיס משני צידי הדף כך שהכתוב והאיורים ברורים .היקף
העבודה לא יעלה על  40עמודים (לא כולל דפי שער ,תקצירים,
רשימת מקורות ונספחים) .הנספחים חייבים לכלול אישורי ועדת
אתיקה או ועדת הלסינקי עפ"י הצורך .משקל חלק זה .20%



רקע לעבודה והצגת הבעיה ,בהירות הצגת השיטות ,הצגה ברורה
של התוצאות ,דיון מעמיק בתוצאות ,מסקנות .משקל חלק זה
.50%



חלקו המעשי של הסטודנט (עבודה מעבדתית מרובה ,יצירתיות
בפיתרון הבעיה ,יכולות כתיבה עצמאיות וכד') משקל חלק זה
.30%

האם לדעתך עבודה זו ראויה להצטיינות? אנא נמק:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
המלצות לשמות 4
סוקרים__________________________________________________:
שם המדריך _______________:חתימה ________________ :תאריך______ :

סה"כ ציון סופי של העבודה________ :

* חלקם של המדריכים בציון העבודה הסופית הינו  40%ויחושב ע"י מזכירות
הסטודנטים בחלוקה שווה בין הסוקרים.

טופס ציון לעבודת גמר – לסוקר*
שם הסטודנט__________ :

ד"ר /פרופ' ________

תעודת זהות__________ :

טופס זה יש להעביר ישירות למזכירות הסטודנטים תוך  30יום מקבלתו.
שים לב :את הציון יש לתת על העבודה והפוסטר הכתובים המוגשים כטיוטה.
יחד עם זאת ,ניתן לבקש תיקונים שיכללו בעבודה המודפסת הסופית הנשארת
אף בספריית האוניברסיטה ואף תיקונים לפוסטר.
אבקשך להעניק לסטודנט/ית ציון סופי על עבודת הגמר .יש להתייחס
בשיקוליך לקריטריונים הבאים:


אירגון העבודה הכתובה (עפ"י התקנון) :העבודה צריכה לכלול דף
שער בעברית ודף שער באנגלית הכוללים בין היתר את לוגו ביה"ס,
תקצירים בעברית ובאנגלית (מכסימום עמוד אחד) ,תוכן העניינים.
העבודה צריכה להיכתב ברווח כפול ,העמודים ממוספרים וניתן
להדפיס משני צידי הדף כך שהכתוב והאיורים ברורים .היקף
העבודה לא יעלה על  40עמודים (לא כולל דפי שער ,תקצירים,
רשימת מקורות ונספחים) .הנספחים חייבים לכלול אישורי ועדת
אתיקה או ועדת הלסינקי עפ"י הצורך .משקל חלק זה .30%



רקע לעבודה והצגת הבעיה ,בהירות הצגת השיטות ,הצגה ברורה
של התוצאות ,דיון מעמיק בתוצאות ,מסקנות .משקל חלק זה
.70%

אבקשך להעניק לסטודנט/ית ציון סופי על הפוסטר .יש להתייחס בשיקוליך
לקריטריונים הבאים:


העברת המידע בצורה מתומצתת וברורה המייצגת את העבודה
הכתובה ,צורתו הכללית של הפוסטר ,מידות הפוסטר ( 100ס"מ
רוחב 100 ,ס"מ גובה) .הפוסטר יכול להיות מוגש כקולאז' של דפים
המוצמדים יחדיו.

האם לדעתך עבודה זו ראויה להצטיינות? אנא נמק:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
סה"כ ציון סופי של העבודה________ :
סה"כ ציון סופי של הפוסטר________ :
שם הסוקר ________________:חתימה ________________ :תאריך*______ :
חלקם של הסוקרים בציון העבודה הסופית הינו  60%ויחושב ע"י מזכירות
הסטודנטים בחלוקה שווה בין הסוקרים.

טופס העלאת עבודות גמר לקראת תואר למאגר
העבודות הדיגיטלי

שם המחבר/ת:

____________

מס' זהות______________:

טלפון המחבר/ת ____________ :מייל_______________________ :
שם המנחה/ים:
שם העבודה:

__________________________________________
_________________________________________

הספרייה ל _________________________ של אוניברסיטת תל-אביב
(להלן" :הספרייה") משמשת כספריית הפקדה

()Depository Library

לעבודות הגמר לתואר  D.M.Dנעשו בפקולטה ל __________________.
ידוע לנו כי ככלל ,עבודת גמר לתואר תועלה למאגר הדיגיטלי מיד
עם העברתה לספרייה ותהייה פתוחה לכל משתמשי האינטרנט
בארץ ובעולם.
חרף האמור לעיל ברצוני להגביל את הגישה ו/או לעכב את העלאת עבודתי

למאגר הדיגיטלי ,בהתאם למסומן בטבלה :
נא לסמן  Xבמקום המתאים בלבד ולהקיף בעיגול את משך הזמן
הזכאים לעיון
כל המעוניין בארץ ובעולם לאחר שנה/שנתיים /שלוש שנים
כל המעוניין באוניברסיטאות בארץ בלבד באופן מידי /לאחר
שנה/שנתיים /שלוש שנים
כל המעוניין באוניברסיטת תל -אביב בלבד באופן מידי /לאחר שנה/
שנתיים /שלוש שנים
עבודת הגמר תישמר בספרייה ותהיה אליה גישה דיגיטלית מתוך בניין
הספרייה בלבד
המבוקש:
הערה:
מי שאינו מסמן  Xבמקום המתאים ,יחשב כמי שמאשר פרסום מיידי של עבודת הגמר
במאגר הדיגיטלי לכל משתמשי האינטרנט.

הנני מפקיד/ה עותק שלם בפורמט דיגיטלי של העבודה בספרייה וכי עותק
זה זהה לגירסה המודפסת.
תאריך__________ :

שם התלמיד_______________ :

חתימה________ :

אישור המנחה להפקדת העבודה במאגר הדיגיטלי ,בהתאם לבקשת סטודנט:
תאריך____ _המנחה _________:חתימה_____________ :

