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 עזי ברק' פרופ:  ר הועדה החוגית"יו

 :מטרת הלימודים

בחוג  השלישי התואר לימודי. (PhD" )פילוסופיהל דוקטור" תואר קבלת מאפשרת הלימוד תוכנית

בתחום ספציפי במסגרת נושאי  הגבוהה ההשכלה במסגרות מרצה או חוקר של להכשרתו מיועדים

 והשתתפות (הנחיה תחת) עצמאית מחקר עבודת על מבוססים וץ והתפתחות האדם והםהייע

 .מתקדמים קורסים ארבעה-בשלושה

 :תנאי קבלה

 ציוני ממוצע אשר רלוונטיים קרובים ובתחומים החינוך במדעי א"מ תואר בעלי להירשם רשאים

 לימודי רקע ללא םתלמידי. לפחות 09 שלהם( תזה) א"המ עבודת וציון לפחות 09 שלהם א"המ

 ועדת באחריות) השלמה ללימודי יידרשו בחוג שלישי תואר בלימודי המעוניינים החינוך במדעי

 בשלוחות או, ל"בחו באוניברסיטאות שני תואר לימודי שסיימו תלמידים על(. החוג של א"המ

 ניתן לא. הקבלה מתנאי כחלק GRE-ה בבחינת לעמוד ,זרות אוניברסיטאות של ישראליות

 .תזה עם לימודים במסלול א"מ תואר ללא בחוג דוקטורט ללימודי להירשם

 תוכנית על פרטים, והקבלה הרישום תהליך, ההרשמה תנאי לגבי והמעודכנים המלאים הפרטים

 לייעוץ החוג באתר השלישי התואר לימודי בדף נמצאים שונים וטפסים הנחיות וכן, הלימודים

 .ed-ifa.ac.il/counshttp://edu.ha  :האדם והתפתחות

 הנחיות להגשת מועמדות

 עבודות להדריך המורשה ,בחוג סגל חבר עם קשר ליצור בחוג דוקטורט בלימודי המעוניין על

 התמחותם ותחומי המנחים רשימת את לקבל ניתן) אותו להנחות הסכמתו את ולקבל ,דוקטורט

 התקשרות שיש מבלי טורטדוק ללימודי הרשמה תיתכן לא(. החוג באתר או החוג במזכירות

 בשלב. בחוג הדוקטורט לימודי ממרכזת להרשמה אישור לקבל יש, שני בשלב. מנחה עם מראש

 חנויות ברשת או בקמפוס הספרים בחנות חיפה לאוניברסיטת הרשמה ערכת לרכוש יש ,שלישי

 של אישיים ופרטים שמות כולל, ההרשמה טופס את ומדויקת מלאה בצורה למלא יש. סטימצקי

 להוסיף ניתן) א"המ עבודת מנחה הינו מהם שאחד, (השני התואר בלימודי מרצים) ממליצים שני

 בשלב. המלצה מכתב לכתוב הממליצים של הסכמתם את מראש לקבל יש(. נוספים ממליצים

 ההצעה-קדם. המיועד המנחה בהנחיית שתיכתב, הדוקטורט למחקר הצעה-קדם לכתוב יש, רביעי

 שיטת ותיאור, הכלליות ההשערות, התיאורטי הרקע, המחקר שאלות את ייםכלל בקווים תתאר

 באתר המפורטות ההנחיות לפי, (ביבליוגרפיה למעט) עמודים 3 של באורך זאת כל – המחקר

 ידי-על מאושר) ההצעה-קדם, המלא ההרשמה טופס את הכולל – ההרשמה חומר את. החוג

גיליונות ציונים מאושרים והעתקי תעודות , עמדהמו להנחיית המנחה של הסכמה טופס, (המנחה

 ועותקתקציר נושא המחקר באנגלית , קורות חיים בעברית ובאנגלית, של תואר ראשון ושני

 .בחוג השלישי התואר לימודי למרכזת להגיש יש – א"המ מלימודי התיזה מעבודת



 

 מועדי קבלה

 דיונים תקיים הדוקטורט וועדת .בשנה פעמיים מתבצעת בחוג הדוקטורט ללימודי הקבלה

 .שנה בכל יוניו ינואר בחודשים בישיבותיה המועמדים לגבי והחלטות

 להגיש המועמדים על, בזמן המלצה מכתבי וקבלת המועמדים בחומר מתאים עיון לאפשר מנת-על

 לקבלה בינואר 1 ליום ועד' א לסמסטר קבלה לשם ביוני 1 ליום עד שלהם המועמדות ערכות את

 .'ב טרלסמס

 

 :מבנה הלימודים

 .שנים 4משך הלימודים הנורמטיבי ללימודי תואר שלישי הוא 

לא יעלה על )מוקדש לכתיבת הצעת המחקר  –' שלב מחקר א: הלימודים מחולקים לשני שלבים

מוקדש לכתיבת עבודת  –' שלב מחקר ב; (שנה מסמסטר הלימודים בו התקבל התלמיד

 (.םלא יעלה על שלוש שני)הדוקטורט 

 וועדת ואישור המנחה קביעת פי-על, קורסים 3-4 ללמוד נידרש בחוג שלישי תואר תלמיד

 הנו, הדוקטורנטים של המחקר בהצעות ודיון לימוד מתקיים שבו, הקורסים אחד. הדוקטורט

 הקורסים בכל ההשתתפות חובת את לסיים מאד מומלץ. 'א בשלב בו להשתתף שיש חובה קורס

 .'ב בשלב למחקר והמאמץ הזמן מרב את לפנות כדי', א בשלב

נדרשת השתתפות בסמינר לתלמידי תואר שלישי בשלבים מתקדמים החל מהשנה השנייה , בנוסף

 .ואילך ועד סיום הלימודים

 

 :הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט

לאחר . ים לוועדת הדוקטורט החוגית/תוגש העבודה בחתימת המנחה, עם סיום עבודת המחקר

תועבר העבודה אל הרשות , קה כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על פי התקנוןשתיערך בדי

ניתן לעיין בתקנון באתר )ללימודים מתקדמים לשיפוט בהתאם לתקנון לימודי התואר השלישי 

 (.הרשות ללימודים מתקדמים

 

 833811-34-13מסלול לימודי מחקר מקדים 

(   השלמות לדוקטורט)מחקר מקדים  המסלול מיועד למועמדים המבקשים להירשם ללימודי

 (.תזה)ומבקשים להשלים את עבודת הגמר 

 :תנאי קבלה

חייב , ללא עבודת גמר" מוסמך"מועמד המבקש להירשם ללימודי מחקר מקדים והינו בעל תואר 

 :למלא את התנאים הבאים



לפחות ובכפוף  09ללא עבודת גמר ממוסד מוכר בציון סופי של  " מוסמך"בעל תואר  .א

 .תקנון הרשות ללימודים מתקדמיםל

 .הסכמה בכתב  ממנחה אשר מסכים להנחותו בעבודת הגמר המחקרית .ב

 

 :דרישות המסלול

 .השלמת כתיבת עבודת הגמר המחקרית .א

עמידה בתכנית הלימודים אשר תוגדר על ידי הוועדה החוגית ללימודי , במידת הצורך .ב

 .התואר השני

 .קבלה אוטומטית ללימודי תואר שלישיסיום הלימודים במסלול זה אינו מהווה 

 


