
 לדוקטורט לול משולבמס
טובים מאד, אשר היחידה האקדמית זיהתה   םאקדמייסטודנטים בעלי נתונים המיועד ל מצוינותמסלול 

יתקבלו לתואר מגיסטר וייועדו מראש למעבר  הסטודנטים. בתחום המחקר למצוינות בהם פוטנציאל
גש לדיקן ביה"ס באמצעות אר דוקטור תולתואר דוקטור בשלב מוקדם של לימודיהם. בקשה למעבר לתו

 מדור לומדים. 

 למסלול  קבלה תנאי
  קדמית. היחידה הא88כלל לפחות  בדרךה, לה גבוה וסד מוכר להשכ שון ממ מוצע גבוה בתואר ראמ •

 בלה. רשאית לדרוש ממוצע גבוה יותר כתנאי ק

 חבר סגל.תיאום הנחיה עם   •

 מכתבי המלצה אקדמיים  •

 סומנו מראש כמיועדים למעבר לתואר דוקטור.  ים שיתקבלו למסלול זה, יטודנטס

 לדוקטורט התנאים להגשת בקשה למעבר 
 אישור נושא מחקר  •
 ממוצע ציונים גבוה בקורסים, במידה וקיים  •

 

 על הבקשה לכלול 
עמודים( של עבודת המגיסטר עד אותו מועד ותוכנית המחקר לתואר   5 -סיכום תמציתי )לא יותר מ •

 דוקטור. הסיכום יכלול: 
o  מבוא 
o  מטרות המחקר 
o  היפותזת המחקר 
o  תכנית עבודה 
o .)תוצאות ראשוניות )אם יש 

 השותף והיועץ )אם יש(. חוות דעת של המנחה, המנחה  •
 על רמת המחקר ועל התאמתו להרחבה לדוקטורט.  –חוות דעת נוספת של חבר סגל  •
 מכתב המלצה של הוועדה על התאמת המועמד, נושא המחקר והיקפו, לקבלת התואר דוקטור.  •

 

 על ידי דיקן בית הספר   עברלאחר אישור המ
 יוסב מעמדו של הסטודנט למעמד של סטודנט לתואר דוקטור.  •
לדוקטורט יקבל תואר "מגיסטר" )לא "מגיסטר למדעים"(, לאחר שעמד  במסלול המשולבסטודנט  •

בבחינת המועמדות והשלים את נקודות הדרישה לתואר מגיסטר. מי שיפסיק את השתלמותו לאחר  
 "מגיסטר במדעים".קבלת התואר "מגיסטר" לא יוכל לקבל תואר 

 אם נכשל הסטודנט בבחינת המועמדות, יוחזר למעמדו הקודם לתואר מגיסטר.  •
לאחר אישור הבקשה על ידי דיקן ביה"ס, על המועמד להגיש לבית הספר את התיאור התמציתי תוך   •

 ההעברה  על ההודעה ממועד  חודשים 6 תוך ור, א מגיסט לתואר השתלמותו מתחילת חודשים 19
 של מנומקת להמלצה םבהתא זו תקופה להאריך ביה"ס  דיקן רשאי מיוחדים במקרים ר. הישי  למסלול

 ולהבחן בבחינת המועמדות חודש לאחר ההגשה.   היחידתית ההוועד 

 


