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 03/2022/20 תאריך עדכון:                                           התוכנית ללימודי מגדר 

 

 היום שאחרי הדוקטורט )סדנה( 

After the Dissertation (workshop) 

  27-9262-01 מספר קורס:

 והם פרופ' חזקי ש שמות המרצים: 

 ד"ר גילי הרטל ו

 

 סדנה סוג הקורס: 

 ש"ש  1 : שעות  קף הי                  : שנתי סמסטר              תשפ"ג: שנת לימודים 

             אתר הקורס באינטרנט:
 

 :ותוצרי למידה מטרות הקורסא. 

לנסוע לחו"ל או שיש גם פוסטדוק בארץ? למה  יש הכרח אותו? האם   שיג להמה זה פוסטדוק ואיך 

איך   להגיש,  כנסים  לאלו  לדעת  איך  בכנסים,  הנסיעה    תקבללהלהציג  את  לממן  ואיך  אליהם 

וכיצד  האם  איך    לחו"ל?  לספר?  הדוקטורט  את  ואיך    נטוורקינגלעשות  להפוך    שיגלהאקדמי? 

 ם מאמרים? האם כדאי לכתוב בעברית או באנגלית? פרסלמימון למחקר? איך 

 

למגדר   סדנא  התוכנית  פתיחת  על  להודיע  שמחות  ותרבות  לפרשנות  משותפת  והתוכנית 

ודוק  כתיבתלדוקטורנטים  של  מתקדמות  בשנים  מצטיינות  שנתיים    –חקר  המ   טורנטיות  לפחות 

סדנא תבקש לתת בידי תלמידות/י המחקר כלים להמשך בקריירה לאחר אישור הצעת המחקר. ה

 אקדמית מלאה או חלקית אחרי השלמת הדוקטורט. 

 

 ב. תוכן הקורס: 

נושאים: דוקטורנטים    רציונל,  עבור  אקדמית  קריירה  פיתוח  של  בנושאים  תעסוק  זו  סדנה 

  כתיבת מאמרים.   בתהליךרט  עבודת הדוקטורט ובפמים של כתיבת  תקדודוקטורנטיות בשלבים מ

כלים  יבסדנה   מעמיק  ינתנו  לדיון  מרחב  וכן  באקדמיה  שונים  אתגרים  עם  להתמודדות  מעשיים 

 ודנטים. ובדים הסטודנטיות והסטשעליהם עובדות וע פרקים /מאמריםבטיוטות של 
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השי פרוהשי  עורים:מהלך  באופן  בקמפוס  יתקיימו  בשבועייםי  נטלעורים  שני   פעם  לאורך 

 ים. יסדנאות כלים אקדמבטיוטות ו דיון סגרתם הסמסטרים וישלבו במ 

 

 תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:  

 

 נושא השיעור  ר מס' השיעו

 סמסטר א' 

 הצגות הטקסטים  לשיבוץ ו  היכרות, תכנון השיעורים 1

 ?בכנסים בחו"ל איך להציג  2

 ודנטיות סטשל פרקים /י מאמריםבשנ וןיד 3

 של סטודנטיות  פרקים/דיון בשני מאמרים 4

  מה""תורה לש ה לאסטרטגיבין ? מאמרים איך לפרסם  5

 של סטודנטיות  פרקים/יון בשני מאמריםד 6

 מידע וביבליוגרפיה ניהול  7

 סמסטר ב' 

 ואיך לעשות זאת?  ?דוקטורט-פוסטללצאת מדוע  1

 טיות ודנ סטל ש  פרקים/דיון בשני מאמרים 2

 ? מכתבי עת)ובפרט מכתבי דחייה( מכתבי שיפוט איך להתמודד עם  3

 של סטודנטיות  פרקים/יון בשני מאמריםד 4

 ? ובאיזו שפה? פרהדוקטורט לס האם ואיך להפוך את   5

 של סטודנטיות  פרקים/יון בשני מאמריםד 6

 נג ומכתבי המלצה , נטוורקיקהילות אקדמיות 7
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  :ם דרישות קדג. 

מנה  הסד יותר  לא  אליה  ויתקבלו  סלקטיבית  המח   12-תהיה  משתי  דוקטורט  לקות,  תלמידות/י 

  לשלוח להציג פעם אחת במהלך השנה. כדי להתקבל לסדנה יש    ואחד  במטרה לאפשר לכל אחת

ש למאמר  תקציר  ובו  יש  טקסט  כך  על  כתיבתו.  את  תלווה  ושהסדנה  לכתוב,  רוצות  או  רוצים 

רת מה המניע להירשם לסדנה וכיצד הסדנה צפויה  מסמך( המתאאותו היף פיסקה קצרה )בלהוס

 .  לשרת  את הסטודנט/ית

מהקב משוב  לקבל  במטרה  מחקר  תלמיד/ת  מאת  טקסט  הצגת  תתקיים  מפגש  ומצוות  בכל  וצה 

בין בכנס  להרצאה  בדוקטורט,  לפרק  הטקסט  את  להפוך  בדרך  הסדנה  של  או  לאומי  -ההנחיה 

 ט.  למאמר שפי

 

 ישות / מטלות: דר/  חובותד. 

 .לאורך השנה השיעוריםבכל  (פיזית)חובת נוכחות 

של הסטודנטיות והסטודנטים    רקיםפ/)טיוטות המאמרים  כתיבת תגובה עבור כל חומרי הקריאהו

 האחרים(. 

 

 :מרכיבי הציון הסופיה. 

 בה.כללים הנהוגים ה תינתן בכל אחת משתי המחלקות לפי ההקרדיטציה על הסדנ

ללימ עובר  תרבות:  וי פרשנות  ודבתוכנית  נוכחות,  ולסטודנטים    ינתן לסטודנטיותיציון  על בסיס 

ו המאמריםקריאה  טיוטות  על  תגובה  הסדנה    כתיבת  לב:  סמסטריאלי  )שימו  כקורס  נחשבת 

הרגילות   השמיעה  חובות  כבמסגרת  תלמידי/ות  ולא  מחויבות/ים  שבה  דוקטורנטים"  "סדנת 

 (.  ת המחקררי אישור הצעשאח  עד השנההדוקטורט 

מגדר:  ללי  בתוכנית עובר  מודי  לסטודנטיות יציון  נוכחות,  ולסטודנטים    ינתן  בסיס  קריאה  על 

 כתיבת תגובה על טיוטות המאמרים. ו

 

 : . ביבליוגרפיהו

ת פה והדוקטורנטים. הספרו  ה של הדוקטורנטיותורך הסמסטר מתבססת על כתיבקריאה לא*ה

 העשרה בלבד: לבאת כקריאה מומלצת מו

 

 



 

 

4 

 . 2001. תל אביב: כליל, הלוך החשיבה האקדמיתתי, עמיקם, ונעמי פרידמן. מרבך

 . 2015ת, . תל אביב: אחוזת בי: איך לכתובלטפס על ההר, אוזין, ארנה. ק

Allison, Brian, and Philip. Race. The Student’s Guide to Preparing Dissertations 

and Theses. 2nd ed. London: Routledge Falmer, 2004 . 

Bolker, Joan. Writing Your Dissertation in Fifteen Minutes a Day: A Guide to 

Starting, Revising, and Finishing Your Doctoral Thesis. New York: H. Holt, 

1998. 

Kelsky, Karen. The Professor is In: The Essential Guide to Turning Your Ph.D Into 

a Job. New York: Three Rivers Press, 2015. 

Levin, Peter. Excellent Dissertations! 2nd ed. Maidenhead: Open University Press, 

2011 . 

Silvia, Paul, J. How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic 

Writing. Washington, DC : American Psychological Association, 2019. 

Willis, Jerry, Deborah Inman, and Ron Valenti. Completing a Professional Practice 

Dissertation: a Guide for Doctoral Students and Faculty. Charlotte, North 

Carolina: Information Age Publishing, Inc., 2010 . 

Zerubavel, Eviatar. The Clockwork Muse: A Practical Guide to Writing Theses, 

Dissertations, and Books. Cambridge: Harvard University Press, 1999. 


