תאריך עדכון :מאי 2018

שם הקורס :תכנון וארגון מחקר
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מרצה :ד"ר עודד ארז
סוג הקורס :סמינר
שנת לימודים:

סמסטר:

תשע"ט

א'

היקף שעות 2 :ש"ש

א .מטרות הקורס
הקורס מתנהל בשני ערוצים מקבילים :היכרות עם שיטת המחקר המרכזיות במוזיקולוגיה ,ופיתוח
פרויקט מחקרי משלב הרעיון ועד טיוטה מתקדמת.

ב .תוכן הקורס
מהלך השיעורים :שילוב של הוראה פרונטלית עם מטלות כתיבה וביקורת עמיתים.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:
מס'
השיעור

נושא השיעור

1-2

הקדמה :איך לשאול שאלת מחקר
טובה ,ואיך להתחיל לענות עליה

3-5

עבודה עם מקורות משניים

6-7

עבודה עם מקורות ראשוניים

8

סיור לארכיון הצליל הלאומי

9-10

גישות לניתוח מוזיקלי

קריאה
נדרשת

הערות

1

 כללים:כישורים אקדמיים "רכים
,לתקשורת כתובה בין לאומית
,)כתיבת תקציר לכנס (אבסטרקט
, הצעת מחקר,בקשת מימון
.מאמר/כתיבת פרק

11-13

 עבודה סמינריונית במתכונת הצעת מחקר, ביקורת עמיתים, קריאה שוטפת: חובות הקורס.ג
.או מסמך אחר בהיקף דומה

. כתיבה וביקורת עמיתים, שילוב של מטלות קריאה: מטלות/  דרישות/ חובות
:) ציון עובר/ מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי
. עבודה מסכמת, חובת הגשת מטלות.לדוקטורנטים ציון עובר
.50% –  עבודה סמינריונית,50% –  מטלות ביניים. צין מספרי:למסטרנטים

:) ביבליוגרפיה (ייתכנו שינויים.ד
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