הרשות ללימודים מתקדמים
מדריך לנרשמים לימודי תואר שני ותואר שלישי
לימודי תואר שני
הלימודים לתואר מוסמך מגמתם להרחיב ולהעמיק את הידע ואת ההבנה של התלמיד בתחומי
הלימוד שאותם למד במסגרת התואר הראשון ולהכשירו לקראת התמחות ומחקר.

מסלולי לימוד לתואר שני
מסלול א'
מסלול זה מורכב משעורי חובה ושעורי בחירה בהיקף שלא יפחת מ 28 -שש"ס ,לא כולל לימודי
עזר ולימודי השלמה .במסלול זה נדרש התלמיד לכתוב עבודת גמר מחקרית (תיזה) .החוג יקבע
את היקפי שעורי הבחירה המרביים שתלמיד רשאי ללמוד מחוץ לחוג .קורסים אלה חייבים
להיות בדרג  3לפחות.
מסלול אישי
מטרתו של המסלול לאפשר לתלמיד ללמוד תחום אינטרדיסציפלינרי ,אותו הוא מעוניין לחקור
ולכתוב עבודת גמר מחקרית (תיזה) ,ולכן מחייב לימוד קורסים מחוגים שונים .תוכנית הלימודים
תבנה בהתאם לתחום המחקר ,ותכלול לכל הפחות ארבעה קורסים מתחום ההתמחות הספציפי
של התלמיד .התכנית תיבנה על-ידי התלמיד ומנחה עבודת הגמר המחקרית (תיזה) ,ותקבל את
אישור יו"ר הוועדה החוגית לתואר שני והדיקן ללימודים מתקדמים.
במסלול זה מחויב התלמיד במכסת שעות לימוד כמו במסלול א'.
דרישות לימודיות
א) התלמיד חייב במכסת שעות לימוד כמו במסלול א' בתוספת קורסי עזר והשלמות
על-פי הצורך.
ב) לפחות  70%מקורסי החובה והבחירה יהיו בדרג  4ומעלה .יתר הקורסים יכולים להיות בדרג
 3אך לא בדרג נמוך יותר.
ג) התלמיד חייב ללמוד לכל הפחות ארבעה קורסים ,בהיקף  4שש"ס כל אחד ,בתחום
ההתמחות.
ד) התלמיד חייב בכתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה).
תעודת מוסמך האוניברסיטה
בתעודת המוסמך יצוין שם החוג בו סיים התלמיד את לימודיו במסלול אישי וכן תחום
ההתמחות.

מסלול מואץ למ"א
(א) תנאים אקדמיים
 )1המסלול המואץ מיועד למועמדים המעוניינים בכתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה)
ולמועמדים המעוניינים במסלול ללא תיזה (מסלול ב')
 )2המסלול מיועד לתלמידי תואר ראשון אשר השיגו במהלך לימודי שנה א' ושנה ב' ממוצע של
 90לפחות.
 )3תלמיד שיזוהה כמצטיין ,יוכל ללמוד בשנה ג' ללימודיו שלושה קורסים מלימודי התואר השני
(ולא יותר מ 12 -שש"ס) .במידה ויתקבל התלמיד ללימודי התואר השני בשנה העוקבת ,יוכרו
קורסים אלה כחלק מתכנית הלימודים למ"א.
 )4התלמיד כתב לפחות עבודה סמינריונית אחת והשיג בה ציון של  90לפחות.
 )5במהלך שנה ג' ללימודי התואר הראשון חייב התלמיד לסיים את חובות השמיעה לתואר
הראשון.
 )6התלמיד יתקבל ללימודי התואר השני בשנה ד' ללימודיו במעמד של תלמיד "על תנאי",
במידה ונותרה לו חובת הגשת עבודות בב"א.
 )7על התלמיד להציג את אישור הזכאות לתואר הראשון עד תום הסמסטר הראשון של לימודי
התואר השני כתנאי להמשך לימודיו לתואר שני בסמסטר ב'.
 )8במהלך שנה ד' ללימודיו ישלים התלמיד את מכסת הקורסים הנדרשת על-ידי החוג.
מסלול עם כתיבת תיזה
 )1על התלמיד להגיש הצעת תזה ולקבל את אישור הוועדה החוגית לתואר שני להצעה עד תום
שנה ד' ,ולא יאוחר מתחילת שנה"ל העוקבת.
 )2השנה החמישית תוקדש לכתיבת עבודת התיזה.
 )3עבודת התזה תוגש לשיפוט בתום השנה החמישית ,כולל חופשת הקיץ.
 )4משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול המואץ במסלול עם כתיבת תיזה יעמוד על
חמש שנים.
מסלול עם בחינת גמר
 )1התלמיד יגיש עד תום שנת הלימודים הרביעית את כל עבודותיו.
 )2התלמיד יגש לבחינת הגמר בתום שנה רביעית ,כולל חופשת הקיץ.
 )3משך הלימודים הכללי לתואר ראשון ושני במסלול המואץ במסלול עם בחינת גמר יעמוד על
ארבע שנים.

מסלול ב'
מסלול זה מורכב משעורי חובה ושעורי בחירה בהיקף שלא יפחת מ 36 -שש"ס ,או  25%יותר
ממכסת שעות ההוראה של מסלול א' (תיזה) באותו תחום .מכסת הלימודים אינה כוללת לימודי
עזר ולימודי השלמה .מסלול זה כולל עמידה בבחינת גמר .מתכונת הבחינה תיקבע ע"י החוג.
החוג רשאי להחליט על כתיבת פרויקט שיהיה בנוסף או במקום בחינת הגמר.החוג יקבע את
היקפי שעורי הבחירה המרביים שתלמיד רשאי ללמוד מחוץ לחוג .קורסים אלה חייבים להיות
בדרג  3לפחות.
זכאות לתואר מוסמך במסלול ב' אינה מאפשרת המשך לימודים ישיר לקראת התואר השלישי.

משך למודים
משך הלימודים לתואר שני במסלולים הדורשים כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה)
הוא שלוש שנים.
משך הלימודים לתואר שני במסלול ב' (ללא כתיבת עבודת גמר מחקרית) הוא שנתיים.
משך הלימודים במסלול מואץ למ"א כולל כתיבת עבודת גמר מחקרית (תיזה) הוא חמש שנים
(ללימודי התואר הראשון והשני).
משך הלימודים במסלול מואץ למ"א ללא כתיבת תיזה הוא ארבע שנים (ללימודי התואר הראשון
והשני).

נהלי קבלה ,הרשמה וייעוץ
תנאי קבלה
לצורך ההרשמה קיימת הבחנה בין:
קבלה כתלמיד "מן המניין"
קבלה כתלמיד "על תנאי"
הוועדה החוגית לתואר שני תדון בדבר מעמד הקבלה של התלמיד.

א .תלמיד במעמד "מן המניין"
 Iמועמד המבקש להירשם ללימודי תואר שני כתלמיד מן המנין ,חייב למלא את התנאים הבאים:
( )1בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל בציון סופי של  76לפחות בכל
אחד מחוגי הלימוד לתואר ראשון.

( )2בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל ,אשר למד במסלול דו חוגי
ובאחד החוגים השיג ציון סופי הנמוך מ 76 -ולא פחות מ ,70 -יוכל להתקבל כתלמיד מן המניין
רק אם השיג ציון סופי של  80לפחות בחוג הוא מעונין להמשיך לימודיו לתואר שני.
( )3טופס בקשה וכל המסמכים הדרושים.
( )4מילוי דרישות נוספות שנקבעו על-ידי החוג.
 IIמועמד אשר ברשותו אישור זכאות לתואר ראשון בציון סופי התואם את תנאי הקבלה ,ואולם
נדרש לקורסי השלמה בחוג בהיקף של עד  2קורסים לכל היותר (ולא מעבר ל 8 -שש"ס) ,יוכל,
בהמלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שני ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים ,להתקבל
כתלמיד מן המניין .אישור הזכאות למ"א של תלמיד זה יותנה במילוי קורסי ההשלמה.

ב .תלמיד במעמד "על תנאי"
 Iתלמיד אשר למד במסלול דו-חוגי או חד-חוגי ולא סיים את כל חובותיו ,רשאי להירשם ללימודי
תואר שני כתלמיד על-תנאי בתנאים הבאים:
( )1סיים את כל חובות השמיעה לתואר "בוגר".
( )2היקף הקורסים בהם אין עדיין ציון סופי ,מאפשר על-פי המלצת הוועדה החוגית ללימודי
תואר
שני ושיקול דעתו של הדיקן ללימודים מתקדמים להשלימם עד תום הסמסטר הראשון
ללימודי התואר השני.
נותרה לכל היותר הגשה של עבודה סמינריונית אחת בחוג אותו הוא ממשיך
()3
ללימודי תואר שני.
( )4המציא גיליון ציונים מעודכן ומפורט.
( )5הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים.
( )6לאחר סיום כל החובות לתואר "בוגר" ,ממוצע הציונים חייב למלא אחר הדרישות
האוניברסיטאיות ו/או החוגיות לקבלה ללימודי תואר שני.
( )7תלמיד על תנאי יעבור למצב של תלמיד מן המניין אם סיים את כל חובותיו לתואר
הראשון עד
תום הסמסטר הראשון של שנת לימודיו הראשונה לתואר שני .תלמיד שלא עמד בתנאי זה
יופסקו לימודיו.

 IIמועמד אשר ברשותו אישור זכאות לתואר ראשון בציון סופי התואם את תנאי הקבלה ,אך
נדרש לקורסי השלמה בחוג בהיקף של  4קורסים לכל היותר (ולא מעבר ל 16 -שש"ס) יוכל,
בהמלצת הוועדה החוגית ללימודי תואר שני ואישור הדיקן ללימודים מתקדמים ,להתקבל
כתלמיד "על תנאי" .תלמיד זה יהא חייב לסיים את קורסי ההשלמה עד סוף שנת הלימודים
הראשונה לתואר על מנת לעבור למעמד של תלמיד מן המניין .קורסי ההשלמה לא ייכללו
במסגרת השעות ללימודי תואר שני.

בדיקה בעברית
מועמדים בעלי תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה ששפת ההוראה בו אינה עברית,
חייבים לעמוד בבחינת ידע בעברית ברמה הנדרשת על-ידי האוניברסיטה .כל חוג יקבע אם
התלמידים יעמדו בבחינה זו כתנאי לקבלתם ללימודים ,או יקבע את מועד ביצועה תוך כדי
לימודיהם כתנאי לזכאותם לתואר ,וזאת באישור הדיקן ללימודים מתקדמים.
סעיף זה אינו חל על תכניות ששפת ההוראה בהן אינה עברית.
בוגרי אוניברסיטאות מחו"ל
א) מועמדים ללימודי תואר שני אשר הינם בוגרים של אוניברסיטאות מוכרות מחו"ל וכן של
אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל ,אשר פועלות באישור המועצה להשכלה גבוהה ,יבחרו
באחת מן האפשרויות הבאות כאחד מתנאי הקבלה ללימודים:
( )1לעמוד בהצלחה במבחן ה GRE -הכללי ) (General Testולהימצא באחוזון ה-

 70%בכל

אחד משלושת מרכיבי המבחן .המועמד יצרף את תוצאות מבחן ה GRE -לערכת ההרשמה וכן
אישור מהמועצה להשכלה גבוהה על פעילותה של שלוחת אוניברסיטה מחו"ל בישראל (במידה
והוא בוגר שלוחה) .לאחר קבלת כל המסמכים הנ"ל ,יועבר תיקו של המועמד לדיקן ללימודים
מתקדמים .עם קבלת אישור הדיקן על המשך הליך הקבלה ,יועבר התיק לדיון בוועדות החוגיות.
( )2להציג מועמדות למסלול לימודי השלמה לקראת מ"א (במסגרת התואר הראשון) ,ולהשלים
לפחות ארבעה קורסים בהיקף כולל של  16שש"ס בציון ממוצע של  80לפחות .אחד מתוך
הקורסים יהיה בדרג  3ויחייב כתיבת עבודה סמינריונית.
במידה ותמליץ הוועדה החוגית על קבלת המועמד למסלול זה ,יועבר תיקו ,בצירוף אישור
מהמועצה להשכלה גבוהה על פעילותה של שלוחת האוניברסיטה מחו"ל בארץ ,לאישור הדיקן
ללימודים מתקדמים .בנוסף ,יצורף לתיק נספח להודעת קבלה המפרט את היקף הקורסים
הנדרש ,שמות הקורסים והציון שיש להשיג בהם .עם סיום ההשלמות כנדרש ,יירשמו התלמידים
מחדש ויציגו מועמדותם ללימודי תואר שני למסלול ב'.
מועמדים ללימודי תואר שני במסלול א' (עם כתיבת עבודת תיזה) יחויבו בבחינת  .GREכל חריגה
מכללים אלו טעונה אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.
ב) מועמדים בעלי תואר מאחת ממדינות חבר העמים ,מסמכיהם יובאו בפני ועדה אקדמית,
הפועלת מטעמו של הדיקן ללימודים מתקדמים ,אשר תחליט בדבר המשך הליך הקבלה
לאוניברסיטה.

תלמיד השלמות לקראת הצגת מועמדות ללימודי תואר שני
א) מועמדים אשר עומדים בקריטריונים האוניברסיטאיים לקבלה לתואר שני ,אולם הוועדה
החוגית לתואר שני הטילה עליהם קורסי השלמה בהיקף העולה על  16שש"ס ,יוכלו,
באישור ראש החוג והוועדה החוגית לתואר שני ,להתקבל ללימודי השלמות לקראת
הצגת מועמדות לתואר שני .עם סיום ההשלמות בציון הנדרש ע"י החוג ,יירשמו מחדש
ויציגו מועמדותם ללימודי תואר שני( .הערה :תלמידים אלה אינם מטופלים ע"י
הרשות ללמודים מתקדמים).
ב) מועמדים שאינם עומדים בקריטריונים האוניברסיטאיים לקבלה לתואר שני ,אולם
השיגו בלימודי התואר הראשון ציון סופי הנע בין  70ל 75 -בשני חוגי הלימוד ,יוכלו
להציג מועמדותם ללימודי השלמות לקראת לימודי תואר שני (במסגרת התואר
הראשון).
במידה והוועדה החוגית ללמודי תואר שני תמליץ על קבלתם ,יועבר תיק המועמדות
לאישור הדיקן ללימודים מתקדמים בצרוף היקף הקורסים הנדרש והציון שיש להשיג
בהם .המינימום הנדרש להשלמות במסגרת זו הוא שלושה קורסים בהיקף כולל של 12
שש"ס ,אותם יש להשלים בציון ממוצע של  80לפחות .לאחר אישור הדיקן ,ניתן יהיה
לבצע את הקבלה .עם סיום ההשלמות כנדרש ,יירשמו התלמידים מחדש ויציגו
מועמדותם ללימודי תואר שני .במידה ותחליט הוועדה החוגית ללמודי תואר שני על
דחייה ,יועבר התיק ישירות לאגף מינהל תלמידים.
מועמדים אשר השיגו בלימודי התואר הראשון ציון נמוך מ  70-לא יוכלו להתקבל
למסלול השלמות לקראת למודי תואר שני .כל חריגה מכלל זה טעונה אישור הדיקן
ללימודים מתקדמים.
החוגים רשאים להחמיר אך לא להקל מתנאי הקבלה ,וזאת בתנאי שדרישות הקבלה הנוספות
פורטו במארז ההרשמה ואושרו על-ידי הרשות ללימודים מתקדמים.

הרשמה וייעוץ
 .1מועמד ללימודי תואר שני ימלא טופס הרשמה ויציין את החוג בו הוא מבקש להמשיך את
לימודיו .אגף מינהל תלמידים יעביר את טופס ההרשמה בצירוף תיקו של המועמד למזכירות
החוג לדיון במועמד .לקראת דיון זה תרכז העוזר המינהלי לראש החוג את כל המידע
הרלבנטי על המועמד משני חוגי הלימודי לב"א .לאחר סיום הדיון ,תעביר מזכירות החוג את
תיק המועמד עם המלצת החוג אל הרשות ללימודים מתקדמים.
 .2תיק המועמד לקבלה לכל מסלולי הלימוד יכלול:
א.

טופס בקשת קבלה ללימודים.

ב.

ציוני גמר לתואר "בוגר" במקבצים ובחוגי הלימוד השונים.

ג.

גיליון ציונים מאושר לתואר "בוגר".

ד.

גיליון ציונים מלימודים אקדמיים נוספים.
ה.

המלצת קבלה של הוועדה החוגית ללימודי תואר שני וחתימת ראש החוג ויו"ר
הוועדה החוגית לתואר שני בדבר תנאי הקבלה (טופס החלטה).

זכותו של החוג להטיל דרישות נוספות על המועמד כגון :בחינות כניסה ,שאלון ,ראיון
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אישי ,נסיון קודם ,מכתבי המלצה וכל דרישה אחרת שתסייע לחוג להחליט בדבר קבלת המועמד.
 .4המלצת החוג על קבלת המועמד תועבר אל הרשות ללימודים מתקדמים .לאחר בדיקת החומר
ואישורו ,יועבר תיק המועמד על-ידי הרשות לאגף מינהל תלמידים שישלח למועמדים הודעות
קבלה על-פי החלטת הדיקן ללימודים מתקדמים.
 .5ההחלטה על דחייה של מועמדים היא בידי החוג .במקרה של דחייה ,תועבר ההחלטה ישירות
לאגף מינהל תלמידים ,אשר ישלח את הודעת הדחייה.
 .6החלטה על קבלת תלמיד ללימודי השלמה לקראת הצגת מועמדות לתואר שני תועבר לאגף
מינהל תלמידים ,לאחר אישור הדיקן ללימודים מתקדמים.

מסלול ישיר לדוקטורט
תנאי קבלה למסלול ישיר לדוקטורט
מסלול לימודים זה מיועד לתלמידים מצטיינים שיש ברצונם להמשיך ברצף לקראת
לימודי דוקטורט ושהחוג רואה בהם מועמדים ללימודי תואר שלישי.
מועמד המבקש להירשם כתלמיד מן המניין למסלול ישיר לדוקטורט חייב למלא
את התנאים הבאים:
א) הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל ,והשיג בלימודי
בלימודי התואר הראשון ציון של  90לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד.
ב) מילא דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג.
ג) המציא בזמן את המסמכים הבאים:
 טופס בקשת קבלה ללימודים
 גיליון ציונים מאושר לתואר "בוגר" ,כולל ציון סופי משוקלל בכל אחד
 מחוגי הלימוד.
 הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע ,מאושרת על ידי המנחה
המיועד.
 אישור בכתב על הסכמת מנחה העומד בקריטריונים להנחיה.
 קורות חיים בעברית ובאנגלית
 שתי המלצות מאנשי אקדמיה
 תקציר נושא המחקר באנגלית
בקשה להירשם למסלול ישיר לדוקטורט תתקבל גם ממועמד המבקש ללמוד בחוג
לימודים לתואר שני השונה מהחוג או החוגים שבהם סיים את לימודיו לתואר ראשון .על
המועמד למלא את התנאים הבאים:
א) הינו בעל תואר ראשון ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל ,והשיג בלימודי
התואר הראשון ציון משוקלל של  90לפחות בכל אחד מחוגי הלימוד.
ב) מילא דרישות נוספות שנקבעו על ידי החוג.

ג) הגיש טופס בקשה והמציא בזמן את כל המסמכים הדרושים.
הדיון במועמדים למסלול הישיר לדוקטורט יתקיים במסגרת הוועדה החוגית לתואר שלישי .בחוגים
בהם לא קיימת תכנית לימודים לתואר שלישי ,יועבר תיק הקבלה למסלול הישיר לדוקטורט
לאישור הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר.
הערות:
א .אין קבלה במעמד על תנאי למסלול הישיר לדוקטורט.
ב .הקבלה למסלול זה תתאפשר בסמסטר א' או בסמסטר ב'
ג .תלמידים יוכלו להתקבל למסלול ישיר לדוקטורט לא יאוחר מסוף שנת הלימודים
הראשונה לתואר השני ,במידה ועומדים בקריטריונים שצוינו לעיל ועל סמך הישגיהם
בשנת הלימודים הראשונה בלימודי התואר השני.
ד .חוגים אשר לא מקיימים תכנית לימודים לתואר שני לא יוכלו לקבל תלמידים למסלול
הישיר לדוקטורט.
מבנה הלימודים
א .השלמת קורסים ,בציון מספרי בהיקף של  26שש"ס לפחות ברמת מ"א ,וסיומם בציון
משוקלל של  90לפחות.
ב .הגשת שתי עבודות סמינריוניות או חלופה שוות ערך ,שנקבעה יל ידי החוג. .על
התלמיד להשיג ציון של  90לפחות בכל אחת משתי העבודות הסמינריוניות.
ג .תנאי מעבר משנה א' לשנה ב' הם השלמת קורסים ,בציון מספרי ,בהיקף של  16שש"ס
לפחות ,סיומם בציון משוקלל של  90לפחות ,והגשת עבודה סמינריונית שזכתה
לציון  90לפחות.
ד .הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי לא יאוחר מתחילת הסמסטר הרביעי ללימודים.
משך הלימודים למטלות אלו הוא שנתיים
עם אישור הצעת המחקר לדוקטורט ,ועמידה בכל חובות הלימודים כמפורט לעיל ,יעבור התלמיד
למעמד של תלמיד דוקטורט שלב ב' ,במסגרתו יבצע את המחקר ויכתוב את עבודת הדוקטורט.
משך הלימודים לכתיבת עבודת הדוקטורט הוא שלוש שנים.
תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט יקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה מיד עם אישור הצעת
המחקר לדוקטורט ,ועמידה בחובות הלימוד של המסלול הישיר לדוקטורט.
תלמיד יוכל בכל שלב לפרוש מן הסלול הישיר לדוקטורט אם אינו מעוניין להמשיך בו ,ויהא עליו
להשלים את מכסת הלימודים ושאר החובות הנדרשים לקבלת התואר השני ,בין אם במסלול א'
ובין אם במסלול ב'.
תלמיד אשר יוגדר במצב אקדמי לא תקין ,כמפורט להלן ,יועבר למסלול לימודים רגיל לתואר
שני:
 .1לא השלים את חובות המסלול הישיר בתום שנתיים (השלמת  26שש"ס לפחות ,כולל
הגשת שתי עבודות סמינריוניות)
 .2לא עמד בתנאי המעבר משנה א' לשנה ב'
 .3לא אושרה לו הצעת המחקר לדוקטורט
לא תאושר הארכת לימודים לתלמידי המסלול הישיר לדוקטורט בשלב לימודי התואר השני.

לימודי תואר שלישי
הלימודים לתואר שלישי מיועדים להכשיר את המשתלם למחקר בתחום התמחותו .תוצאות
המחקר באות לידי ביטוי בעבודת הדוקטורט ,שחייבת לכלול חידושים בתחום המחקר ולתרום
תרומה לדיסציפלינה המדעית בה השתלם התלמיד.
לימודי תואר שלישי מתקיימים בחוגים הבאים:
ארכיאולוגיה ,היסטוריה כללית ,היסטוריה של המזה"ת ,לימודי ארץ ישראל ,לשון עברית,
מקרא ,ספרות עברית והשוואתית ,פילוסופיה ,שפה וספרות אנגלית ,שפה וספרות ערבית ,שפה
וספרות צרפתית ,תולדות ישראל ,גיאוגרפיה ולימודי סביבה ,כלכלה ,מדעי המדינה , ,סוציולוגיה
ואנתרופולוגיה ,סטטיסטיקה ,פסיכולוגיה ,תקשורת ,מדעי המחשב ,ביה"ס לניהול ,ניהול משאבי
טבע וסביבה ,משפטים ,ביולוגיה אבולוציונית וסביבתית ,מתמטיקה ,נוירוביולוגיה ואתולוגיה,
ציויליזציות ימיות ,חינוך מיוחד ,ייעוץ והתפתחות האדם ,למידה ,הוראה והדרכה ,לקויות
למידה ,מנהיגות ומדיניות בחינוך ,ביה"ס לבריאות הציבור ,ביה"ס לעבודה סוציאלית ,מדעי
הזיקנה-גרונטולוגיה וריפוי בעיסוק.
לימודי דוקטורט במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר
במקרים מיוחדים ניתן להגיש בקשה להתקבל ללימודי תואר שלישי בתחומים שבהם אין
מקיימים לימודים חוגיים לתואר שלישי או בנושאים בין-תחומיים .הבקשה תוגש ישירות לרשות
ללימודים מתקדמים .הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר מוסמכת לאשר את הקבלה
של המועמדים למסלול זה ,את המנחה/ים של עבודת הדוקטורט ,את מהלך הלימודים והמחקר,
את השופטים ואת הזכאות לתואר.

תנאי קבלה ללימודי תואר שלישי
 .1מועמד המבקש להירשם כתלמיד לתואר שלישי חייב למלא את התנאים הבאים:
א.

הינו בעל תואר שני ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל והשיג בלימודי
התואר השני ציון משוקלל של  80לפחות.

ב.

כתב עבודת גמר מחקרית והשיג ציון של  86לפחות ("טוב מאד") בעבודה זו.

 .2בוגרי אוניברסיטאות מחול:
מועמדים ללימודי תואר שני או שלישי אשר הינם בוגרים/מוסמכים של אוניברסיטאות
מוכרות מחו"ל וכן של אוניברסיטאות בעלות שלוחות בישראל ,אשר פועלות באישור המועצה
להשכלה גבוהה ,יחויבו להיבחן במבחן ה –  GREהכללי ( )General Testולהשיג ציון
מינימלי של  70%בכל אחד משלושת מרכיבי המבחן.
עמידה במבחן זה מהווה אחד מתנאי הקבלה ללימודים.
המועמד יצרף את תוצאות מבחן ה –  GREלערכת ההרשמה וכן אישור מהמועצה
להשכלה גבוהה על פעילותה של שלוחת אוניברסיטה מחו"ל בישראל  .לאחר
קבלת האישורים הנ"ל יועבר תיקו של המועמד לדיקן ללימודים מתקדמים .רק
עם קבלת אישורו של הדיקן ,להמשך הליך הקבלה יועבר התיק לדיון הוועדות
החוגיות.

מידע נוסף על בחינות ה  GRE -ניתן למצוא באתר האינטרנטwww.gre.org :
כתובתGRE Search Serving, P.O.B 6010 NJ 08541-6010 :
טלפון1-609-4065149 :
מועמדים בעלי תואר מאחת ממדינות חבר העמים ,מסמכיהם יובאו בפני ועדה
אקדמית ,הפועלת מטעמו של הדיקן ללימודים מתקדמים ,אשר תחליט בדבר
המשך הליך הקבלה לאוניברסיטה.
 .3במקרים מיוחדים יוכל הדיקן ללימודים מתקדמים ,לפי המלצת הוועדה החוגית
ללימודי תואר שלישי/ועדה כלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר ,לאשר חריגה
מן הציונים המינימליים לנוכח הישגים לימודיים ומחקריים מיוחדים של
המועמד.
 .4בקשות הקבלה שתופנינה לוועדות לתואר שלישי תכלולנה:
א .טופס בקשה לקבלה ללימודים
ב .מהלך חיים בעברית ובאנגלית הכולל פירוט תחומי התעניינות ותחומי מחקר שבהם רוצה
המועמד להתמחות
ג .צילומי תעודות גמר לב"א ומ"א
ד .גליונות ציונים מאושרים לב"א ומ"א
ה .העתק מעבודת הגמר ומאמרים שהמועמד פרסם בספרות המקצועית
ו .לפחות שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה שישלחו ישירות ע"י הממליצים לוועדות
לתואר שלישי .אחד הממליצים יהיה מנחה עבודת התיזה למ"א.
ז .אישור בכתב על הסכמת מנחה/ים לעבודת הדוקטורט
ח .הצהרת כוונות של המועמד לגבי נושא המחקר המוצע מאושרת ע"י המנחה המיועד
ותקציר נושא המחקר באנגלית.
ט .בקשות הקבלה ללימודי דוקטורט במסגרת הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר
תוגשנה לרשות ללימודים מתקדמים.
 .5כל ועדה חוגית לתואר שלישי תקבע ותפרסם הנחיות להגשת בקשות להתקבל
ללימודי תואר שלישי ,לבירת מנחה/ים ,להכנת ההצעה לעבודת הדוקטורט
ולהגשתה.
 .6הוועדה החוגית לתואר שלישי תדון בבקשות קבלה ללימודים לקראת התואר
"דוקטור לפילוסופיה" ותמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים לאשר את
הקבלה .תלמידים שיתקבלו לשלב א' יוכלו להתחיל את לימודיהם פעמיים
בשנה ,בתחילת סמסטר חורף ובתחילת סמסטר האביב.
 .7מועמד המבקש להירשם ולהתקבל כתלמיד מן המניין ללימודי תואר שלישי
והינו בעל תואר "מוסמך" ללא עבודת גמר מחקרית חייב למלא את התנאים
הבאים:

א .ישלים כתיבת עבודת גמר מחקרית
ב .ימציא אישור בכתב ממנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית
ג .במידת הצורך ,יעמוד בתכנית הלימודים אשר תוטל עליו על ידי הוועדה החוגית ללימודי
תואר שלישי.
 .8אין קבלה "על תנאי" ללימודי תואר שלישי
הערה :יש לפנות למזכירות החוג בטרם ביצוע הרשמה פורמאלי
מלגות פרסים ותמיכות
מידע ופרטים בדבר מלגות ,פרסים ותמיכות לתלמידי תואר שני ושלישי ניתן למצוא בתקנוני
המלגות לתלמידי מ"א וד"ר ,באתר האינטרנט של הרשות ללימודים מתקדמים.
כתובת האתרhttp://research.haifa.ac.il~graduate :
שירותי ספרייה
הספרייה מציעה מבחר מגוון ששל משאבים לתלמידי תואר שני ושלישי .כדי להפיק תועלת
מירבית משירותי הספרייה ,מומלץ מאד להשתתף בהדרכות הניתנות מטעם הספרייה.
 .1כל תלמיד חדש מוזמן להדרכה בסיסית בספרייה בשבוע שלפני תחילת הלימודים.
 .2בהדרכות המתקדמות לומדים :חיפוש מאמרים בעברית ובאנגלית ,חיפוש ספרים
ועבודות תואר שני ושלישי לפי נושא בקטלוג הספרייה ,כיצד לגשת למאגרי מידע של
הספרייה מהבית וכיצד להשתמש באינטרנט
הדרכות בסיסיות והדרכות מתקדמות מתקיימות במהלך כל שנת הלימודים .מידע על
מועדי הדרכה ניתן לקבל בטלפון( 8240588 :פנימי )2588
השאלת ספרים:
ספרים יושאלו מהאוסף הכללי לפרק זמן של  14ימים לכלל אוכלוסיית הקוראים – סגל,
סטודנטים כולל דוקטורנטים ,חוקרים עם מינוי במכוני מחקר ,עוזרי הוראה שהם
סטודנטים וכיוב'.

הארכת ספרים תעשה כדלקמן:
לחברי הסגל האקדמי והמינהלי ולדוקטורנטים תוארך תקופת ההשאלה באופן אוטומטי,
למעט לספרים שהוזמנו על ידי קורא אחר .אם ספר מושאל יידרש על ידי קורא אחר,
יקבל חבר הסגל והדוקטורנט הודעה על כך באמצעות הדוא"ל או במכתב על פי בחירתו,
והוא יידרש להחזיר את הספר עד למועד שייקבע.
אי החזרת הספר בזמן ,תגרור עיכוב אוטומטי בזכויות ההשאלה ,והפסקת ההארכה
האוטומטית של ספרים אחרים ברשות הקורא עד להחזרת הספר הנדרש.
כיוון שדוקטורנטים חייבים בקנס על ספרים מאחרים ,הם מתבקשים לשים לב במיוחד
לפניות הספרייה ולהחזיר ספרים נדרשים ,כתבי עת ופרטי ספרייה אחרים בזמן ,כדי

למנוע הפסקת ההארכה האוטומטית ,שכעבור שבועיים תגרור צבירת קנסות על כל
הפרטים המושאלים לתלמיד.
קורס לכתיבה מדעית באנגלית:
בקורס זה תינתן הדרכה בכתיבת תקצירים ,מאמרים ,הצעות מחקר ומחקר בשפה
האנגלית.
הקורס יאפשר לכל תלמיד לקבל הדרכה אישית בנושא שבו הוא עוסק בד בבד עם הדרכה
כללית בעקרונות הכתיבה המדעית .הקורס הוא סמסטריאלי וניתן בחלקו בשיעור
פרונטלי וגם בצורת למידה מרחוק .פרטים ניתן לקבל במחלקה לשפות זרות.
מעונות:
לכל תלמיד שיתקבל ללימודי תואר שלישי ויהא מעוניין בכך מובטח דיור במעונות
בסטנדרט גבוה בתנאי שיחל לימודיו בסמסטר הראשון של השנה האקדמית.
תלמיד שיחל לימודיו במהלך השנה ,יזכה בדיור במעונות על בסיס מקום פנוי.
תלמידי תואר שני שיהיו מעוניינים יוכלו להגיש בקשה לדיור על פי קריטריונים.
תוית חניה:
תלמידי התואר השלישי זכאים לקבל תוית חניה המאפשרת חניה במגרשי הבנין הראשי
ומגדל אשכול (לא במנהרה) ,תמורת הנחה ניכרת מעלות התווית לסטודנט אחר.
התלמידים המעוניינים בתוית חניה מתבקשים לפנות למחלקת ביטחון ובטיחות מצוידים
באישור על היותם רשומים כתלמידי תואר שלישי באוניברסיטה.

