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 . הרשות ללימודים מתקדמים אחראית בפני סנאט האוניברסיטה והרקטור על לימודי התואר השני והשלישי
לפתיחת חוגי לימוד ומסלולים חדשים , הספר-קביעת דרישות הקבלה ללימודי תואר שני ושלישי בפקולטות ובבתיהרשות אמונה על 

 .לתארים מתקדמים ולקביעת סטנדרטים אקדמיים למתן תואר שני ושלישי
 הענקת מלגות ומענקי מחקר לתלמידים כמו גם על  מופקדתו הרשות מפקחת על ביצוע התקנונים והנהלים הנוגעים לתארים מתקדמים

 .מימון חלקי של הוצאות הקשורות לביצוע עבודת המחקרסיוע ב
 

 מדור לימודי תואר שני
מטרת הלימודים לתואר מוסמך הינה להרחיב ולהעמיק את הידע וההבנה של התלמיד התחום לימודים אותם למד במסגרת לימודיו 

 .ר בתחום התמחותולתואר בוגר ולהכשירו לקראת מחק

: המבנה הכללי של לימודי התואר השני מעוגן בתקנון לימודי התואר השני
pdfhttp://graduate2.haifa.ac.il/images/stories/tfasim/master/takanon_master_2012. 

נהלים . ובתנאי שהן אינן מקלות מהדרישות של תקנון לימודי תואר שני. פי צרכי החוג-כל חוג רשאי לקבוע דרישות לימודיות על
 .בנפרד על ידי החוגיםומפורסמים , אך לא גורעים ממנו, המוסיפים על התקנון, חוגיים

 מדור לימודי תואר שלישי
שיש בו משום חידוש ותרומה מהותית , על תלמיד המחקר לתכנן ולבצע מחקר מקורי ועצמאי" דוקטור לפילוסופיה"לשם קבלת התואר 

. לקידום הידע וההבנה בתחום המחקר שבו השתלם ולכתוב חיבור מדעי בהתאם לכללי המבנה והמינוח המקובלים בספרות המקצועית
שליטה בחומר הרקע ובספרות המקצועית בתחום ההתמחות ולעמוד בהצלחה בלימודים שהוטלו חייב תלמיד המחקר להוכיח , כמו כן

: י התקנון ללימודי תואר שלישי"ובכל יתר החובות שחלות עפ( ובכללם לימודי השלמה ולימודי שפות)עליו 
http://research.haifa.ac.il/~graduate/html/html_heb/doc_files/takanon_PHD.pdf 

 
 מדור מלגות ותמיכות

לתלמידי התארים  אשר מוענקותהמלגות ערך שוקדת האוניברסיטה להעמיק את מ קידום הלימודים המתקדמיםבמסגרת מדיניות 
 :(תואר שלישי/תואר שני)המתקדמים 
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 .בעוד מועדמבכל שנת לימודים ייתכנו שינויים בקריטריונים להענקת המלגות השונות אשר יפורסמו 
 . ה לתקופה שלא תעלה על משך זמן הלימודים הנורמטיביתוענקנהמלגות השונות 

התקציב שעומד לרשות הרשות ו מספר הזכאים למלגות בהתאם לקריטריונים השונים:  פי שני מדדים-גובה המלגה נקבע על, ככלל
 .בשנה נתונה ללימודים מתקדמים

 
 מטעם קרנות חיצוניות   בתקופת הלימודים מלגות ופרסים המוענקים 

.  ןכמועמדים ראויים לקבלת מלגה מטעמעל ידי הרשות ללימודים מתקדמים מומלצים  קרנות אלוסטודנטים העונים על דרישות 
רשאי הדיקן ללימודים , בתוקף תפקידו. הרשות ללימודים מתקדמיםבאמצעות או /מלגות אישיות מטעם הקרן ו ותלסטודנטים מוענק

 ".כפל מלגות"יהא זכאי לקבל מלגה ובאילו מקרים מדובר ב מתקדמים להחליט באיזה מקרה סטודנט לא
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 תווית חנייה
תלמידים המעוניינים . תלמידי התואר השני והשלישי זכאים לקבל תווית חנייה תמורת הנחה ניכרת מעלות התווית לסטודנט אחר 

 .רסיטהבתווית חנייה מתבקשים לפנות לאגף הביטחון והבטיחות מצוידים באישור על היותם רשומים כתלמידי תואר שלישי באוניב
http://security.haifa.ac.il/takanon_hanaya_2011.pdf 

 
 מעונות

מובטח דיור במעונות בסטנדרט גבוה בתנאי שיחל את לימודיו בסמסטר , לכל תלמיד שיתקבל ללימודי תואר שלישי ויהיה מעוניין בכך
 .תלמיד שיחל את לימודיו במהלך שנת הלימודים יזכה בדיור במעונות על בסיס מקום פנוי. של השנה האקדמיתהראשון 
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