
ומחקרניהול עבודות גמר 



עקרונות

מחקר במסגרת הלימודים בתארים  /סטודנטים נדרשים להגשת עבודות גמר
.מתקדמים

  על הסטודנט חלה חובה למלא אחר שלבי התהליך המורכבים מאבני דרך בהתאם
.לסוגה ומהותה של העבודה

המלווה את הסטודנט  -הסטודנט מבצע את העבודה בהנחיה וסיוע של מנחה
.מראשית התהליך ועד שלב הגשת העבודה

 ראש התכנית-חלק מהשלבים נדרשים לאישור גורמים שונים, במסגרת העבודה  ,
.ראש היחידה לעבודות גמר ומחקר ועוד

מעריכים וקוראים נוספים, תגמול מנחים.



?..התרשים הבא מוכר לכם



פישוט ויישום התהליך

פרויקט ובחירת מנחה ביוזמת הסטודנט/יצירת העבודה-
.מעבר לעבודה מקוונת

  התקשרות בין הסטודנט למנחה לאורך כל התהליך תוך
.תיעוד מלא בכרטיס סטודנט

אישור אבני דרך נבחרות מול מספר גורמים  -מנגנון השלבים
(.ראש היחידה לעבודות גמר, ראש תכנית, מנחה)שונים 

פרויקט בעקבות מעבר שלב/שינוי סטטוס העבודה.

מעריכים וקוראים בעקבות התקדמות  , תגמול מנחים
.התהליך



שלבים מרכזיים בתהליך

 מנחההתקשרות מול –בקשת הנחיה

 הערכות  , תיקונים, טיוטות–הגשת הצעה
סופיתלהגשה 

 בחירת  , הגשה למנחה–הגשת עבודה
קוראים נוספים



בקשת הנחיה

 תוך מתן אפשרות  –יצירת פרויקט ביוזמת הסטודנט
עבודהלבחירת סוג 

בחירת מנחה והגשת בקשת הנחייה למנחה



הסטודנט בחר מנחה

וממתין לאישור הנחיה  



שלבי הגשת הצעה והגשת  

עבודה

ביצוע אבני הדרך.

 מנגנון שלבי  –אישור אבני דרך מול הגורמים הרלוונטיים
.האישור

 לסטודנטמשימות אישיות בין המנחה.

הערכות לקראת הגשה סופית.

הסטודנט והיחידה  , מיילים ותכתובות בין המנחה, מסמכים
.לעבודות גמר



סבב אישורים באבני הדרך

הרלוונטייםי הגורמים "אישור השלבים המרכזיים בתהליך ע

שהוא  התהליך כפי 

..במציאות



מנגנון אישור רב שלבי  

בפורטל

:  יעבור אוטומטית לאישור הגורם הרלוונטי על פי סדר קבוע, שלבי הליבה בתהליך3כל שלב מ

ראש תכניתמנחה
ראש היחידה לעבודות  

גמר



שינוי סטטוס בעקבות  

ביצוע פעילות

סטטוס העבודה משתנה בהתאם להתקדמות הסטודנט  
בעבודה

:לדוגמא

 הנחיה  :  "סטטוס העבודה יהיה–לאחר אישור הנחיה
"אושרה

הוגשה הצעה"סטטוס העבודה יהיה -לאחר הגשת הצעה"

!!  חשוב
נושא  -לשינוי הסטטוס משמעות כספית מבחינת תגמולי מנחים

.שיפורט בהמשך



שילוב מעריכים וקוראים

ספציפיתקורא נוסף ברמת פעילות /שילוב מעריך

 שוניםאפשרות לשילוב מעריכים וקוראים

 יצירת  -תגמול בהמשך לביצוע הפעילות בה שובצו
אוטומטיתתגמול 



 התקדמות תגמול מנחה נוצר באופן אוטומטי במסך פעילות חודשית מכוח
בהם הוא מנחהפרויקטים/העבודות

מנחה מלווה, מנחה ראשי-תעריף התגמול ייווצר בהתאם לסוג התפקיד ,
'מנחים שותפים וכו

חלוקת תשלום באופן יחסי לפי אחוזים קבועים מראש

תגמול מנחים



  תגמול מעריכים וקוראים נוצר באופן אוטומטי במסך פעילות

,  קריאת עבודה-בה שובצו הפעילות חודשית מכוח השלמת 

'העברת ציון וכו

 שלישי /קורא שני-התפקידתעריף התגמול ייווצר בהתאם לסוג

.מעריך נוסף

תגמול מעריכים וקוראים



:לצד כל רשומת תגמול שנוצרת אוטומטית במסך פעילות חודשית נוכל לראות פרטים כמו

תשלום מלא או חלוקה בין מרצה למרצה מלווה–אחוז תשלום 
סוג התפקיד עבורו נוצר התגמול

התגמולפרטי העבודה כולל הסטודנט והשלב עבורו נוצר 

מבט למסך פעילות חודשית



לסיכום

מחשוב ומעבר לתהליך מקוון.

 סטודנטים-ייעול התהליך מול הגורמים הרלוונטיים  ,
.משתמשים, אנשי סגל

  תהליך אחיד על פי תכנית תוך מתן אפשרות
.לפעילויות ייחודיות מול הסטודנט

 אוטומטית-תיעוד מלא בכרטיס סטודנט.

 מעריכים וקוראים, מנחים–אוטומציה בתגמולים.



..שאלות ותשובות


