
1 

 

 ז"תשע        אביב-אוניברסיטת תל
 סמסטר ב'       תכנית לימודי נשים ומגדר

 
 

 
 סדנת מחקר לתואר שני

 וד"ר מירי רוזמרין   דפנה הקר פרופ'
mirirozmarin@gmail.com       dafna@post.tau.ac.il                 

         
 

 שעת קבלה: בתיאום מראש
 

מטרת הסדנא היא להקנות לתלמידות תואר שני כישורי ניתוח וכתיבה מתקדמים של עבודות 
ביותר אקדמיות במדעי הרוח והחברה. זאת תוך חשיפתן לעבודה אקדמית המובילה והחדשנית 

 במגדיר בארץ ובעולם.
מועד  הכתה תתחלק לשתי קבוצות, לעבודה בנפרד עם כל אחת מהמרצות, ותתחלף באמצע הסמסטר.

 .4.5.17 ההחלפה:
 

 .449ותלמד כל הסמסטר בגילמן, חדר  –ד"ר רוזמרין  מתחילה עם קבוצה א
 

 .220ותלמד בגילמן, חדר  –פרופ' הקר  מתחילה עם קבוצה ב 
 

 נא:דרישות הסד
  :לכל  שניים –מבין הטקסטים שיידונו בכתה  ארבעהניירות עמדה, על  ארבעההגשת חובה

ויוגש למרצות בראשית השיעור שבו  ודיםעמ 2-אחת ממרצות הסדנא. כל נייר לא יחרוג מ
יידון הטקסט. נייר עמדה צריך לכלול סיכום תמציתי של הטקסט ודיון ביקורתי ומקורי 

 מהציון. 25%ר סוגיות שהוא מעורר. כל ניי בכמה
 הצהרת כוונות למחקר שתוצג נקודות בונוס למי שקבלה ציון עובר על  15נתנו יבונוס: י

: תכלול כוונות למחקרההצהרת פה בפני הכתה. -בכתב למרצות )עד שני עמודים(, ובעל
גיה, והצגה של מוטיבציה מחקרית )אפשר עם נקודת מוצא אישית(, שאלת מחקר, מתודולו

טציה. יש להירשם עם המרצות לקראת הפרזנ ניתן להתייעץשני מקורות שעוסקים בה. 
 .1.5-לפרזנטציה ולהגיש את הצהרת הכוונות בכתב עד ה
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 הצגות של תלמידות - 15.6, 22.6
 

 .449דיון מסכם, שתי הקבוצות במשותף, כתה  – 29.6
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