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   :מטרות הקורס

 

לפי  PowerPointבעזרת מצגת או ההנדסה 4בתחום המדע וית להרצות על מאמר 4על כל סטודנט
נושא  כלמחקרי וניסויי על חייב להיות המאמר .  ההנחיות המפורטות שאני אציג לפניכם בשיעור

 .למאמר לקבל את אישורי חובה  .הנדסיאו  מדעיעת -שפורסם בכתב
 

אמור ה) ניים העומדים לרשותכם בקישור הבאמאמר מתוך מאגרי מידע אלקטרואת הלבחור  ניתן
 :(גם מחוץ לשנקר לפעול

http://online.shenkar.ac.il/moodle/mod/resource/view.php?id=22337 
 .האישית שלכם ז שלכם ועם הסיסמה"ת' כנסו עם מס

 
באנגלית לפי י הסטודנט וחיפוש מאמר מתאים "שלב הראשון של הקורס הוא עבודה עצמאית עה

 :הקריטריונים הבאים
 .(review article)" מאמר סקירה"ולא  (research article)" מאמר מחקרי"המאמר חייב להיות  .6

 .'וכדו "Methods"או  "Experimental"הנקרא ברור למאמר חייב להיות סעיף ניסויי  ./

 .קודמותאמר הניתן בקורס אחר או שהוצג בשנים מהמאמר  לא יכול להיות חלק מ .3

 .שנים האחרונות 60-עמודים ומ 5ולפחות  המאמר חייב להכיל לפחות שלושה איורים גרפיים ./

את  אנא שלחו אלי, אז.  ל שאכן המאמר שבחרתם הוא מתאים"לקבל את אישורי דרך דוא חובה .5

 .הראשונים של הקורסשבועיים ה עד attachment-כ להציג חושביםהמאמר שאתם 
 

 :ביבליוגרפיה
 

 .מידע אלקטרוניים-במאגרי יםמאמרה
 
 

 :הרכב הציון
 

 הסטודנט לפי ההסברים שלי בשיעור עמידת הקריטריונים על הצגתקשור להציון הסופי בקורס יהיה 
 .(ראו באתר הקורס)ובמצגת של הקורס 

 
 

 :הורדת חומר לימוד
 

 :ניתן להוריד את מצגת הסבר מתוך כתובת הקורס באתר שלי
www.edelsteincenter.wordpress.com. 

 
 

 :שירות במילואים
 

אנא לא לדאוג .  הם ברכה ותודה על הגנת המדינהבמילואים תבוא עלי יםשמשרת אלהכל , ראשית
בבקשה .  אנו נבוא לקראתכם ונעזור לכם לחזור ללימודים; לעניין הבחנים הניתנים בתקופת השירות

עותק של המכתב המציין את  ל"אלי בדואלפני יציאתכם למילואים ונא להעביר  ת4מתרגלללהודיע לי ו
 .ושוב תודה לכם וברוך שובכם.  תאריכי השירות

http://online.shenkar.ac.il/moodle/mod/resource/view.php?id=22337
http://www.edelsteincenter.wordpress.com/
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 :כללי התנהגות בשיעורים
 

 נוכחות 
כפי שמחקרים רבים , על מנת שתוכלו להצליח ולהפיק את המקסימום במסגרת הלימודים בשנקר

, פרונטליות ובשיעורי תירגול היא הכרחית כדי לרכוש את הידע המועברנוכחות בהרצאות , הראו
של הקורס כאשר " הטעם"נוכחות בהרצאות מעניקה את , במיוחד.  והיא מאפשרת הצלחה בקורס

, בצורה פורמלית" חובה"למרות שנוכחות היא לא , לפיכך.  קריאת החומר בלבד לא מספקת
 .בלבד" קריאת החומר"ולא להסתמך על , ובתירגוליםלטובתכם עליכם להיות נוכחים בהרצאות 

 

 זמן התחלת השיעור: 
, בזמן בדיוקה תתחיל כל הרצאהחל מהשיעור השני , על מנת שלא יהיו הפרעות לכולנו מאיחורים

אנא תבואו לפני הזמן .  לא יתאפשר לסטודנטים המאחרים להיכנס לכיתה, ולטובת הנוכחים
אז אנא תדאגו לכוון את שעונכם לזמן .  כדי שתהיו מוכנים מההתחלה, לפתוח מחברות, לשיעור

 .המדוייק
 

 שאלות בכיתה 
.  הצביע בשקטאת השאלות אלא ל" לצעוק"אשמח לקבל ולענות על שאלות בכיתה ובבקשה לא 

אבל אשמח מאד לעשות כן מיד , לפעמים לא יהיה די זמן לענות על כל השאלות באמצע ההרצאה
 .אחרי תום ההרצאה ואחרי כן במשרדי

 

 שיחות פרטיות בעת השיעור 
בעת שהמרצה מנסה להעביר את החומר מפריע לכולם  –" קצר"אפילו לזמן  –שיחות בין סטודנטים 

 .רצויה הזאת-אנא הימנעו מהפעילות הלא, לכן.  וגם לסטודנטים המשוחחים, למרצה, לסטודנטים –
 

 שימוש בטלפונים ניידים 
אני לא רוצה , בקיצור  .אפילו לשליחת או קבלת מיסרונים, כל שימוש בטלפון הוא כמובן אסור

 .אלא להכניס אותו עמוק בתוך תיקיכם לפני השיעור, לראות אתכם נוגעים בטלפון בעת השיעור
 

 יציאה מהכיתה בעת השיעור 
אם למישהו יש .  היציאה מפריעה לשיעור ולכן אני מבקש מכם לא לצאת אלא אם באמת יש צורך

 .בעיה אז אנא תיידעו אותי בהקדם
 

 סיום ההרצאה 
נא לא לקפל את החפצים שלכם לפני תום ההרצאה מכיוון שהפעולה הזאת מרעישה ומפריעה לסיום 

אז לא   .קצת יותר ולפעמיםלפעמים קצת פחות , א"ז, כל הרצאה תיערך כשעה וחצי.  ההרצאה
 ".להיבהל"

 
 . אני מאחל הצלחה רבה לכולכם

 
 ,בברכת שנה טובה

 

 צבי          
 

 צבי קורן' פרופ
 
 


