
 

 
 ח ביניים ראשון"הנחיות להגשת דו

 :הגשה
 .חודשים מיום אישור ההצעה 5 –לא יאוחר מ 

ורכז הפרויקטים כי הסטודנט למד את הנושא ( מנחים)מטרתו לשכנע את המנחה  ,ניים הראשוןח הבי"מבנה דו
 .ויש לו סיכוי טוב לסיים אותה בהצלחה, כי ברורים לו השלבים הבאים בעבודתו, בו אמור הפרויקט לעסוק

 
 :ח"תוכן הדו

 (.עמודים 1-2)מבוא קצר על הפרויקט  .1
 (.ודיםעמ 20-25)רקע תיאורטי על כל הנושאים הרלוונטיים  .2
כולל , ספרים ששימשו את הסטודנט עד כה/מאמרים(. עמודים 2-3)דיווח על סקר ספרות שבוצע  .3

 .הנושאים הייחודיים מכל מקור
 .מקורות השימושיים ביותר בפרויקט 2-3יש לצרף  .4
 .ז במידת הצורך"ז מקורי ועדכון לו"השוואה עם לו, ח"דיווח על פעולות שבוצעו עד הגשת הדו .5

 
 :לצרף על הסטודנט

 .עותק מההצעה המאושרת .1
 .חתימות המנחה והסטודנט .2

 ח ביניים שני"הנחיות להגשת דו
 :הגשה
 .חודשים מיום אישור ההצעה 9בתום 

פרטים , אולי, למעט)היא להראות כי הסטודנט גמר בהצלחה את מרבית העבודה השני ח הביניים "מטרת דו
ספר )"ח המסכם "כתיבת הדו, לעבור לשלב סיום העבודהוכשיר ( קטנים שאין ספק ביכולתו לסיים אותם בזמן

 .והכנת המצגת לסמינר הפרויקטים וההגנה"( הפרויקט
 

 .ח ראשון"מבוא מורחב ביחס לדו .1
 (.חריגה בכל כיוון תפגע בציון –עמודים  20-30), מושלם –רקע תיאורטי  .2
 .ואילך 3טיוטות ראשוניות לפרקים  .3
 .ז מעודכן"המקור ולוהשוואה עם , ח"דיווח פעולות עד הדו .4

 
 :על הסטודנט לצרף

 הצעה מאושרת .1
 ח הראשון"הערות על הדו .2
 חתימות המנחה והסטודנט .3

 מעמד הסמינר והמצגת
 

הסטודנט להגיש הרצאת סמינר על , ולפני הבחינה הסופית על הפרויקט, ח הביניים השני"לאחר אישור דו
, על מנת לבצע את הסמינר וקביעת מועד. את עיקרי עבודת הגמר שלו( במצגת)המתארת באופן תמציתי 

, טפסים/תואר שני/הפקולטה להנדסה/מאתר המכון, יצטרך הסטודנט להוריד טופס בקשה לביצוע סמינר מצגת
בעת (. דקות לשאלות 5עד עם תוספת של )דקות  25משך הסמינר יהיה . ולשולחו במייל לרכזת מוסמכים

מומלץ )ובנוסף יוכלו להיות נוכחים אנשי סגל וסטודנטים נוספים , רכז הפרויקטים, חים המנחההסמינר יהיו נוכ
לראות דוגמאות , על מנת להיתרשםיבקר הסטודנט בסמינרים של סטודנטים אחרים , הכנת הסמינר בטרם, כי

סמינרי  4 -ת ב השתתפו ,לצבור הסטודנט עלי,במהלך התואר, כמו כן (.ולשמוע את ההערות על סמינרים אלו
  .כחלק מהדרישות האקדמיות, מצגת

 
 (כולל עמודי פתיחה וסיכום)שקפים בלבד  12המצגת תכלול עד  .1
 .24 -לא פחות מ : גופנים במצגת .2
 .לא יהיו שאלות בזמן זה –דקות להצגה  15לכל סטודנט יוקדשו  .3
 .דקות יוקדשו לשאלות 5-10 .4
ומד לרשותו כדי להתמקד בעבודתו והישגיו על הסטודנט לתכנן היטב את המצגת ואת הזמן שע .5

 .במהלך הפרויקט
 –לידי מירי אסיאס  –ל"בדוא, עמוד לכל שפה 1/2 –על הסטודנט להגיש המצגת והתקציר בעברית ובאנגלית 

 (.miria@hit.ac.il)רכזת דקאן ולימודי מוסמכים 


