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'אב,תשע"וג

2016אוגוסט,7


אל:
תלמידימחקרשלבא'


שלוםרב,


 "זורישום לשנה"ל תשע שלב א' מחקר לתלמידי הגשת הצעת מחקר הנדון:


מחקריבמעמדשלתלמידיםנמצאכםרשותללימודיםמתקדמיםעולהכיהנבהערכנמבדיקהש
שלבא'.


לא יעלה על  הלימודים בשלב מחקר א'קובע כי משך  11.4בסעיף תקנון הלימודים לתואר שלישי 

ע"י הדיקן במקרים מיוחדים,  ,ניתנת להארכה זו הוכי תקופ ,  שנה מיום תחילת הלימודים
ללימודי תואר שלישי, עד  הוועדה  החוגיתהמנחה/ים וללימודים מתקדמים בעקבות המלצת 

 . לפרק זמן של שנתיים
 


,להלןטבלההמפרטתאתהנתוניםהבאים:כםלנוחיות


)הטבלהמתייחסתמועדאחרוןלהגשתהצעתמחקרעפ"ימועדתחילתהלימודים .א
.לתלמידיםשהחלולימודיהםבשנתהלימודיםתשע"ו(

 א'.שלבמחקר-מועדאחרוןלהגשתבקשותלהארכתלימודים .ב

.זע"רישוםלשנה"לתש .ג




 הערות מועד אחרון נושא


הגשת הצעת מחקר .1א.

, וע"למתקבלי שנה"ל תש
סמסטר א'

הגשתהצעתהמחקרתחשבכדו"ח 30.10.2016
 התקדמותשנתי

 הערה:לאיהיהמעברלשלבמחקרב'
טרםאישורההצעה

הגשת הצעת מחקר .2א.
, וע"שנה"ל תש למתקבלי

סמסטר ב'

הגשתהצעתהמחקרתחשבכדו"ח 5.3.2017
התקדמותשנתי

 הארכת לימודים למתקבלי .1ב.
סמסטר א' וע"שנה"ל תש       

 

18.9.2016


 

אישורהארכתלימודיםע"יהדיקןללימודים
מתקדמיםיחשבכדו"חהתקדמות


 הארכת לימודים למתקבלי .2ב.

סמסטר ב' וע"שנה"ל תש        
    

27.2.2017


 

אישורהארכתלימודיםע"יהדיקןללימודים
מתקדמיםיחשבכדו"חהתקדמות

תאריכיהרישוםהמדויקיםיישלחובנפרד30.11.2016זע"רישום לשנה"ל תשג.
ע"יאגףמינהלהתלמידים
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 הערות:

 
להארכתלימודים,והצעתמחקרכמפורטבטבלהלעילאולאידאגואשרלאיגישיםתלמיד .א

במצבאקדמילאתקין.ולכך,יהיובמידהונזקק

בסוףשנתהלימודיםתשע"ו,והםמסיימיםלפניתלמידימחקרשלבא'שהחלולימודיהם .ב

סמסטריםכתלמידימחקרשלבא'והצעתםלאתאושרעדסוףשנהזוכולל4וע"שנה"לתש
לאתקין.יהיובמצבאקדמי(30.11.2016חופשתהקיץ)


 םזכאי םואינ זע"לבצע ייעוץ ורישום לשנה"ל תש םזכאי םבמצב אקדמי לא תקין אינ יםתלמיד

לכל סוג של מלגה/סיוע הניתן  ע"י הרשות ללימודים מתקדמים.

לתוארשלישיללאהתראהנוספת.הםבמצבאקדמילאתקין,יופסקולימודייםתלמיד .ג
 

מותנהבתשלוםהנלווים.והייעוץ/רישוםלשנה"לתשע"ביצוע:זרישוםלשנה"לתשע" .ד


מלגת   הםלא תוענק ל 30.11.2016עד ליום   זע"רישום לשנה"ל תש ואשר לא יבצע יםתלמיד

 לה.  םזכאי ו, גם אם היזע"לימוד לשנה"ל תש שכר 


פסיהגשתהצעתווטבשלבמחקרא'פסיהארכתהלימודיםו,ניתןלקבלאתטכםלנוחיות
:באתרהאינטרנטשלהרשותללימודיםמתקדמיםהמחקר

http://research.haifa.ac.il/~graduate 


 איעמידהבלוחותהזמניםהנקוביםבטבלאותשלעילתגרוםלפגיעהבכלהנוגעלהעברת
עולנולהימנעמפגיעהמיותרתזו.מלגותלסוגיהן.נשמחאםתסיי




בברכה,



פרופ'יצחקהרפז

דיקןללימודיםמתקדמים



העתק:
ראשהחוג

יו"רהוועדההחוגיתללימודיתוארשלישי
ראשמינהלהרשותללימודיםמתקדמים

ע"מלראשיחוגיםלתוארשלישי
רמ"דלימודיתוארשלישי,רל"מ

 רמ"דמלגותותמיכות,רל"מ
 קידוםמחקר,מלגותומענקים,רל"מתמרכז
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