הפקולטה למדעי החברה
החוג למדעי המחשב

עבודת גמר מחקרית (תזה) – מסלול 1
טופס הסכמה להנחיה
מנחה/ים יקר/ים !
עם חתימתך על טופס הסכמה להנחיה ,ברצוני להדגיש מס' סוגיות הקשורות למדיניות החוג בלימודי
תואר שני:
 )1הנך מחויב להיות בקשר עם המסטרנט ולוודא עמידה בלוחות הזמנים כגון :סיום תוכנית
הלימודים ,הצעת תזה והגשת התזה.
 )2ציון עבודת התזה חייב לעמוד בקריטריונים של החוג (כפי שמפורטים בעמ' הבא).
בברכה,
יו"ר ועדת תואר שני
החוג למדעי המחשב
שם הסטודנט:

ת.ז:

פלאפון:

:E-mail

חתימת הסטודנט:

תאריך:

נושא המחקר :

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
תאריך תחילת ההנחיה________________________:
שם המנחה:

.0

חתימה:

תאריך:

שם המנחה:

.4

חתימה:

תאריך:

שם המנחה:

.5

חתימה:

תאריך:

יו"ר ועדת
תואר שני

פרופ' אור דונקלמן

חתימה:

תאריך:
הנחיות לדו"ח שיפוט
לעבודת מסטר

החוג למדעי המחשב ,אוניברסיטת חיפה ,הר הכרמל ,חיפה  ,50913טל' , 10-9401439 :פקס10-9409550 :
http://cs.haifa.ac.il
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הנחיות לדו"ח שיפוט לעבודת מסטר
בחוג למדעי המחשב
חוות הדעת תכלול:
 .0סיכום קצר של תוכן החיבור תוך הדגשת החידושים שבו.
 .4הערכת החיבור מבחינת רמתו ,תוכנו ,שיטתו וצורתו .על הבוחן להתייחס גם לסגנון
ולכושר הביטוי של כותב העבודה.
 .5פירוט השינויים ,התיקונים או ההשלמות הנדרשים.
 .0הצהרה מפורשת על קבלה או אי קבלה של החיבור כמילוי חלקי של הדרישות לתואר
מוסמך.
 .3ציון המעבר המינימלי לעבודת גמר מחקרית (תזה) הוא ( 67ממוצע ציוני השופטים).
 .6הערות נוספות כפי שהבוחן ימצא לנכון .בוחן יכול לבקש לקרוא ולאשר את הגרסה
המתוקנת של העבודה (אחרי הבחינה).
טווח ציונים מומלץ:

עבודת מחקר

ציון

לדעת הבוחן ,העבודה אינה ראויה

ציון פחות מ67-

עבודה ראויה

58-67

עבודה מקורית עם עומק מדעי סביר (למשל פרסום בכנס)

09-57

עבודה מקורית עם עומק מדעי משמעותי (למשל פרסום בעיתון)

08-01

עבודה מקורית המכילה פריצת דרך מדעית

199-07

לתשומת לב הבוחנים:
הציון הסופי לתואר נקבע ע"י:


ציון הדו"ח – 01%



ציון הבחינה – 01%



שאר תוכנית הלימודים – 31%
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