
  4 מתוך 1ה                                                                   אוניברסיטת חיפ
 לימודי מידענות וספרנות

  
  

  מדריך לפרקטיקום 
  ו"ל תשס"לשנה

  
  

    :  תנאי קבלה.  1.1
  .'רשאים להירשם לפרקטיקום סטודנטים משנה ב •
) יחידה(= מטעם הספריה קבלה לפרקטיקום מותנית באישור ראש התוכנית  וגורם •

מועמדים יתראיינו על ידי ראש התוכנית וראש . הקולטת את הסטודנט לפרקטיקום
שיבחן התאמתו ויקבל ממנו , על המועמד לפרקטיקום להיפגש עם ראש היחידה. היחידה

  . את הסכמתו בכתב
תהליך הקבלה צריך להסתיים עד סוף מועד ההרשמה לקורסים בתחילת שנת  •

  .הלימודים
  

      :דרישות.  1.2
  :כוללות הפרקטיקום דרישות

, כולל בחופשת הסמסטר, ) שעות120 ( שנהבמשך קבועות שעות שבועיות 4 של עבודה •
  ). מעקב נוכחותוך היחידה יערראש( לתאום עם ראש היחידה בכפוף

 בהתאם האקדמי היועץ עםאו / ותוכנית ראש העם קבועה חודשית בפגישה השתתפות •
  .ת העבודה כתיבלהתקדמות

 את יכתוב הסטודנט. בספריה עבודתו על הסטודנט של) ודים עמ5עד  (כתוב ח"דו  •
 מזכירות לח"הדו של מודפסים עותקים 2 ויגיש לשעות העבודה ביחידה חוץ מח"הדו
  ).1' ראה נספח מס (החוג

  ).2' ראה נספח מס(כתיבת עבודת גמר  •
   :הערות

  .ישקל המשך השתתפותו בפרקטיקום, תלמיד שלא יעמוד בדרישות העבודה בפועל
  .לכל תלמיד יקבע יועץ אקדמי בהתאם לצרכיו

  
  :ציון.  1.3
ציון עבודת , )40%(ציון הפרקטיקום הוא תוצאת השיקלול של הערכת ראש היחידה  •

  ).10%(ח הכתוב " וציון על הדו)50% (הגמר
בודה ועל בסיום הפרקטיקום ימלא ראש היחידה בספריה גיליון הערכה על ביצוע הע •

י נוהל הגשת "עפ, הדוח הכתוב וימסור אותו למזכירות התוכנית למידענות וספרנות
  ).  3' ראה נספח מס(עבודות בתכנית 

  .או היועץ האקדמי של הפרקטיקום יקבעו את הציון של עבודת הגמר/ראש התוכנית ו •
  
  :תיאור הפרקטיקום. 2

והוא או , ים של היחידההאחראי על היחידה ידריך את התלמיד ביעדים ותפקיד •
  .הממונה על ידו ידריך את התלמיד בעבודה בפועל

  .האחראי על היחידה ינחה את התלמיד בכתיבת הדוח על העבודה ביחידה •
  .או היועץ האקדמי ינחה את התלמיד בכתיבת עבודת הגמר/ ראש החוג ו •

  



  4 מתוך 2                                                                 אוניברסיטת חיפה
  לימודי מידענות וספרנות

  

  

  :ח תלמיד על העבודה בספריה" דו- 1' נספח מס

  

  :ח"מבנה הדו

  .שם ראש היחידה / שם היחידה  .1

  .תיאור יעדי היחידה .2

  :פונקציות היחידה/תיאור פעילות .3

  .השתלבות היחידה במבנה הכללי של הספריה •

  .התרשמות מתפקוד היחידה •

  .ם וביקורת בונההצעות לשיפורי •

  .תחושות אישיות •



  4 מתוך 3אוניברסיטת חיפה                                                          
  לימודי מידענות וספרנות

  
  
  

  : פרקטיקום בספריה–  עבודת גמר - 2' נספח מס
  
  
  
מועד הגשת העבודה . ל"על התלמיד להגיש עבודת גמר בתום שנה .1

  .יברסיטהי תקנון האונ"עפ

  . לכל תלמיד ייקבע יועץ אקדמי בהתאם לצורך .2

במהלך הסמסטר השני תיערך סדנת הדרכה במסגרת מפגשי  .3

הפרקטיקום החודשיים לתמיכה אקדמית בכללי כתיבת עבודת 

  .הגמר

או היועץ /על הסטודנט להציע נושא בתיאום עם ראש החוג ו .4

  .לא יאוחר מחודש לאחר תחילת הסמסטר השני, האקדמי

  :שלבי הגשת העבודה .5

, )עמוד או שניים(יש להגיש תקציר , שבועיים לאחר אישור הנושא •

ורשימה ביבליוגרפית ראשונית , שכולל תיאור קצר של הנושא

  .לאישור

תכלול סקירת )  עמודים מודפסים20בהיקף של עד (העבודה  •

ספרות בנושא ספציפי בתחום ההתמחות של הספריה או היחידה 

  .ם הפרקטיקוםבספריה בה מתקיי



  4 מתוך 4                                                         אוניברסיטת חיפה
  לימודי מידענות וספרנות

  ___________: ל" שנה-  הערכת פרקטיקום – 3' נספח מס

  ._________________________________________________________________:שם התלמיד
  

  .__________________: היחידה.______________________________:על הפרקטיקוםשם האחראי 
  

  : המתמחה במשך הפרקטיקום בתחומים הבאיםהשתתפותנא להעריך את 
  

 הערכה תחום
  לא רלבנטינמוכה בינונית גבוהה 
                                                      עבודה ביחידה. 1
     :יות מחשבמיומנו. א

     חיפוש בקטלוג •
     חיפוש במאגרי מידע •
     חיפוש באינטרנט •
, WORD, EXCELכגון , שימוש בישומים שכיחים •

 OUTLOOK  
    

     WWWבניית מאגרי מידע או דפי  •
     :מיומנויות למידה.ב

     רצון ויכולת ללמוד באופן עצמאי •
     תלמותמיומנות הולכת ומשתפרת לאורך ההש •
     :מיומנויות ספרניות. ג

     )מקורות מידע, ניתוח שאלה, ראיון(שירותי קהל  •
     )מפתוח/מיון/קטלוג/רכש(שירותים טכניים  •
     :מיומנויות תקשורת. ד

     בעל פה •
     בכתב •
     :תכונות אישיות. ה

     חריצות/מוטיבציה •
     תודעה של מתן שירות •
     עבודת צוות •
     עומד בלוח זמנים, בא בזמן: אחריות •

     ח על העבודה ביחידה"הגיש דו. ו
  

  :הרכב הציון
  .10%: ח כתוב"דו.  40%: עבודה מעשית.  50%: עבודת הגמר

                              .                           .                                  .                  : הציון
   .                                              ): לשימוש המזכירות(ציון סופי 

  
   _______________________________ ____________________________________:הערות

_________________________________________________________________________     
_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________  

  ____את הערכתךלשם מתן ציון כולל על הפרקטיקום אנא ציין גם באחוזים 
  

  ._________________________________________________:שם האחראי על היחידה
  
  .__________________:תאריך._____________________________________:תימהח
  



  
  
  
 


	חתימה:_____________________________________.תאריך:__________

