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'אב,תשע"וג
2016אוגוסט,7


אל:

תלמידימחקרשלבב'


שלוםרב,


 שלב ב' -דו"ח התקדמות לתלמידי מחקר/ הארכת לימודים  הנדון:
 זורישום לשנה"ל תשע"


מחקריבמעמדשלתלמידיםנמצאכםעולהכיהנמבדיקהשנערכהברשותללימודיםמתקדמים

שלבב'.


נדרשיםלהגישאתעבודתהדוקטורלשיפוטבתוםהתקופההנורמטיבית תלמידימחקרשלבב'
ללימודיהםבשלבמחקרב'כמפורטבתקנוןלימודיתוארשלישי.


יגישיםתלמיד לא יוכלואשר לא הנורמטיבית, התקופה בתום לשיפוט הדוקטור עבודת ואת

לימודי את יקבלהםלהמשיך אם אלא שלישי, הדיקןולתואר ע"י מאושרת לימודים הארכת
ללימודיםמתקדמים.


להגיש אל שלב ב' מחייב כל תלמיד מחקר  14.1בסעיף תקנון לימודי תואר שלישי כמו כן, 

/ים ויו"ר הוועדה המנחהדו"ח התקדמות שנתי מאושר ע"י הרשות ללימודים מתקדמים  
  החוגית ללימודי תואר שלישי בראשית כל שנת לימודים.


נדרשתבמקריםהבאים:אינההגשתהדו"ח

 30.11.2016-עבודתהדוקטורתוגשלשיפוטעדה

 1.6.2016-הצעתהמחקראושרהלאחרה

 1.6.2016-בקשהלהארכתלימודיםלאחרההוגשה)ואושרה(
 

,להלןטבלההמפרטתאתהנתוניםהבאים:כםלנוחיות
 .מועדאחרוןלהגשתעבודתהדוקטורלשיפוטעפ"ימועדתחילתהלימודים
 .מועדאחרוןלהגשתדו"חהתקדמות 

 .'מועדאחרוןלהגשתבקשותלהארכתלימודיםשלבב 

 "זרישוםלשנה"לתשע. 
 

 הערות מועד אחרון נושא
הגשת עבודת דוקטור למתקבלי .1א.

,  סמסטר א'גתשע"שנה"ל 
הדוקטור30.11.2016 עבודת את יגישו אשר תלמידים

 זה תאריך רישוםאינםעד לבצע נדרשים
אולהגישדו"חהתקדמותזלשנה"לתשע"

הגשת עבודת דוקטור למתקבלי .2א.
, סמסטר ב'ב' גתשע"שנה"ל 

הדוקטור5.3.2017 עבודת את יגישו אשר תלמידים
 זה תאריך רישוםמתבקשיםעד לבצע

ולהגישדו"חהתקדמותזלשנה"לתשע"
הגשת דו"ח התקדמותב.


דו"ח 18.9.2016 להעביר מתבקשים התלמידים
התקדמותאלראשמדורלימודיתואר

שלישיברשותללימודיםמתקדמים.
 

הארכת לימודים בקשה ל.1ג.
 ,גתשע"למתקבלי   שנה"ל 

 סמסטר א'


אישורהארכתלימודיםע"יהדיקן18.9.2016
ללימודיםמתקדמיםמהווהחלופהלדו"ח

לאחראישורהארכתהלימודיםהתקדמות.
ישלהסדיראתהרישוםלשנתהלימודים

.זתשע"

http://graduate.haifa.ac.il/
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 הארכת לימודים למתקבלי  .2ג.
, סמסטר ב'גתשע"שנה"ל     

27.2.2017


התלמידיםמתבקשיםלהגישדו"ח
18.9.2016-ההתקדמותעד

בנפרד30.11.2016זרישום לשנה"ל תשע"ד. יישלחו המדויקים הרישום תאריכי
ע"יאגףמינהלהתלמידים

 
 

לכתובת: בלבד** את דו"חות ההתקדמות החתומים יש להעביר בדוא"ל 
twintman@univ.haifa.ac.il   ;mzach@univ.haifa.ac.il  

 
 

 הערות:
צריכיםותשע"וקיבלוהארכתלימודיםלשנה"לבתשע"שנה"ללפניתלמידיםאשרהחלולימודיהם .א

יתרהכלליםהמפורטים כל להגישאתעבודתהדוקטורלשיפוטבהתאםלמכתבההארכהשקיבלו.
 בטבלההנ"לחליםגםעליהם.

יגישודו"חהתקדמותאולאידאגולהארכתלימודיםכנדרש,במידהונזקקולכך,אשרלאיםתלמיד .ב
במצבאקדמילאתקין.ויהי


לכל  םזכאי םואינז ע"לבצע ייעוץ ורישום לשנה"ל תש םזכאי םבמצב אקדמי לא תקין  אינ יםתלמיד

 על ידי הרשות ללימודים מתקדמים.   ןהנית   מלגה/סיועסוג של 
.הנלוויםבתשלוםמותנהו"תשע"ללשנה/רישוםהייעוץביצוע:זרישוםלשנה"לתשע"  .ג


מלגת שכר לימוד   הםלא תוענק ל 30.11.2016עד ליום  זרישום לשנה"ל תשע" ואשר לא יבצע יםתלמיד

 לה. םזכאי ו,  גם  אם היזלשנה"ל  תשע"


טכםלנוחיות ו, לימודים הארכת ללימודיםפסי הרשות של האינטרנט באתר נמצאים התקדמות ודו"ח
 http://research.haifa.ac.il/~graduateמתקדמים)




* אי עמידה בלוחות הזמנים הנקובים בטבלאות שלעיל תגרום לפגיעה בכל הנוגע להעברת מלגות 
 לסוגיהן. נשמח אם תסייעו לנו להימנע מפגיעה מיותרת זו. 






בברכה,





הרפזיצחקפרופ'
דיקןללימודיםמתקדמים






העתק:
ראשהחוג

יו"רהוועדההחוגיתללימודיתוארשלישי
ראשמינהלהרשותללימודיםמתקדמים

ע"מלראשיחוגיםלתוארשלישי
רמ"דלימודיתוארשלישי,רל"מ

רמ"דמלגותותמיכות,רל"מ
 מרכזתקידוםמחקר,מלגותומענקים
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