הנחיות לכתיבת הצהרת כוונות לתזה (כולל במסלול השלמות דוקטורט)
ולדוקטורט בחוג ללימודי המזרח התיכון והאסלאם
מבוא
הצהרת כוונות כשמה כן היא – הצהרה על תחום המחקר ועל נושא המחקר אותו מבקש
הסטודנט לחקור .להצהרת הכוונות יש חשיבות עצומה מבחינת הקבלה ללימודים .בלא
הצהרת כוונות מספקת ומבטיחה ,המניחה את דעתה של ועדת תלמידי המחקר של החוג,
הסטודנט לא יוכל להתחיל לעבוד על התזה שלו (ובמקרה של השלמות דוקטורט ודוקטורט
להתקבל בכלל ללימודים) .הצהרת הכוונות איננה הצעת מחקר (לתזה או לדוקטורט),
אולם היא מהווה במידה רבה טיוטה מקוצרת של הצעה שכזו .היא צריכה להכיל לפיכך
התייחסות מספקת לכל מרכיבי המפתח של הצעת המחקר :הגדרת נושא המחקר והשאלה
המחקרית ,תיקוף המחקר ,מתודולוגיה שתשמש במחקר ,נגישות למקורות ורשימה
ראשונית של מקורות רלוונטיים למחקר.
את הצהרת הכוונות ,יש לכתוב בתיאום ותוך התייעצות עם המנחה .אין להגיש הצהרת
כוונות שלא נלווה אליה אישור והסכמה להנחיה מטעם אחד ממרצי החוג .לאחר אישורה
של הצהרת הכוונות היא תשמש בסיס להצעת המחקר.
תוכן הצהרת הכוונות
הצהרת הכוונות תורכב מהסעיפים הבאים:
א .תיאור כללי של נושא העבודה והשאלה המחקרית עליה ינסה המחקר לענות (כולל
התייחסות לשאלות של תיקוף ושל הגישה המחקרית המוצעת) .אם התלמיד כבר
כתב עבודה באותו הנושא יש לציין זאת ולהגיש את העבודה ביחד עם ההצהרה.
ב .דו"ח קצר על שיחות מקדימות והתייעצות עם חברי סגל ו/או מומחים מחוץ לחוג,
שעזרו לגיבוש ההצעה.
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ג .מטרת המחקר ובמה הוא עתיד לחדש (כולל התייחסות לספרות הקיימת בנושא
כיום אך גם חסרים הקיימים בה).
ד .תיאור המקורות שישמשו למחקר ומידת הנגישות אליהם.
ה .המתודולוגיה המוצעת לשם עריכת המחקר והשליטה של הסטודנט במתודולוגיה
הזו (במידה ויש צורך להשלים ההכשרה הדיסציפלינארית הרלוונטית נא לציין
זאת).
ו .שליטת התלמיד בשפות המחקר הרלוונטיות וצעדים הדרושים להשלמת ההכשרה
במידה ויש צורך בכך.
ז .רשימת מקורות רלוונטיים (ראשוניים ומשניים).
ח .היקף העבודה כולל הביבליוגרפיה יהיה עד  10עמודים.
מועד הגשת הצהרת הכוונות
 תלמידים לתואר שלישי ותלמידים בשנת השלמות לפני הקבלה ללימודי תואר
שלישי נדרשים להגיש הצהרת כוונות כבר בעת הרישום ללימודים .כאמור,
הקבלה ללימודים מותנית בהגשת הצהרת כוונות שתניח את דעתה של וועדת
תלמידי המחקר של החוג בדבר פוטנציאל עריכת המחקר ויכולתו של התלמיד
לממש פוטנציאל זה.
 תלמידים במסלול המ.א .הרגיל של החוג נדרשים להגיש את הצהרת הכוונות
כתרגיל מסכם של הקורס לכתיבה מדעית הניתן בשנה הראשונה ללימודי המ.א,
זאת תוך התייעצות עם המרצה שמעביר את הקורס ועם המנחה המיועד.
 -כל האמור בלשון זכר במסמך זה מתייחס לשני המינים -
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