
 

 

 
 

 הנחיות ודרישות במהלך הלימודים

במקרה . ס"י התקנון האוניברסיטאי ותקנון ביה"הנחיות אלה משלימות את הדרישות מתלמידי דוקטורט עפ

 .יגברו התקנונים, ל"של סתירה בין הנחיות אלה והתקנונים הנ

 :מחקר ת/ת לתלמיד/מועמדחובות 
 

בציון  MAה את התואר /ל שקיבל"מאוניברסיטה מוכרת בארץ או בחו" מוסמך אוניברסיטה"ת תואר /בעל

תוכל להתקבל /אך ללא עבודת גמר יוכל, לפחות 80בציון משוקלל  .MScאו את התואר , לפחות 85משוקלל 

תמלא את /רק לאחר שימלא' א להתקבל לשלב תוכל/. המועמד/ת יוכלת/ת לדוקטורט המועמד/כמועמד

ת /למועמד(ס "ש 12קורסי השלמה בהיקף של לפחות  -ה על ידי הוועדה היחידתית/המטלות שיוטלו עליו

בכפוף לאישור ועדת  -לפחות 85בציון ) ס"ת תארים מתחום אחר שאינו קשור לנושאי הלימוד בביה/בעל

ועבודת מחקר השקולה מבחינת ) במניין השעות לדוקטורטקורסי השלמה אלה לא יכללו (תלמידי מחקר 

י שופטים בדרגת מרצה בכיר ומעלה והציון "עבודה זו תישפט ע. היקפה ורמתה לעבודת גמר לתואר שני

תוכל לשהות /ת מחקר יוכל/ת לתלמיד/מועמד. 85-שיינתן על ידי כל אחד מקוראי העבודה לא יהיה נמוך מ

 . במעמד זה שנתיים

   :במסלול הרגיל' מיד מחקר שלב אחובות תל
 

 :שנתיים תוך מיוחדים ובמקרים אחת שנה תוך ת/חייב תהיה/יהיה' א ה שלב/תלמיד

 .ומעלה בכל קורס 80בציון היחידתית  הוועדה ידי על ה/ עליו שיוטלו כפי והשתלמויות בלימודים לעמוד

 ים/המנחה בחתימת מחקר תכנית ה/עליו שהוטלו וההשתלמויות הלימודים את סיימה/שסיים לאחר להגיש

ים ושני אנשי סגל /הבחינה תיערך בפני וועדת בוחנים שתורכב מהמנחה  -'ב לשלב קבלה בבחינת לעמוד

מהבוחנות /אחת מהבוחנים/לפחות אחד. אקדמי נוספים בדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול הרגיל

י "תוגש לאישור הוועדה היחידתית עהצעת הרכב וועדת הבוחנים . תהיה מחוץ לאוניברסיטה/יהיה

לאחר האישור . בצירוף הצעת המחקר ותקציר בעברית ובאנגלית לפחות חודש מראש, מנחים/המנחה

ה /תקבע כשירותו, ה/ועדת הבוחנים תבחן בעל פה את התלמיד. יישלחו מכתבי מינוי לחברי וועדת הבוחנים

תמליץ ועדת הבוחנים על קורסים שיש , כן כמו. לבצע עבודת מחקר עצמאית ותבדוק את הצעת המחקר



 

 

יש להשלים קורסים אלה תוך שנתיים מהמעבר . אם תראה בכך צורך, ה בשמיעתם/לחייב את התלמיד

 '.לשלב ב

 :על תנאי במסלול הישיר' ובות תלמיד מחקר שלב אח
 

 קורסים וסמינרים : ת לעמוד בלימודי השלמה לתואר שני/חייב תהיה/יהיה על תנאי' א ה שלב/תלמיד

בהיקף של , כפי שייקבע על ידי הוועדה היחידתית, ומעלה בכל קורס 80בציון , מתוך לימודי התואר השני

 3ס אלו ניתן יהיה לקחת עד "ש 28במסגרת . תוך שנתיים לכל היותר ,)ס"ש 36מתוך (ס לפחות "ש 28

 .המוכרים לתואר שני' קורסי בחירה לתואר ראשון שנה ג

או לאחר (ה לאחר שנת לימודים לתואר השני /על תנאי במסלול הישיר שהתקבל' מחקר שלב את /תלמיד

לשם בדיקת " בחינת כשירות"ת לעמוד ב/תהיה חייב/ה את לימודי ההשלמה יהיה/והשלים) תואר ראשון

ה למסלול /ה בעבודה מחקרית עצמאית בתוך שנה מיום קבלתו/ה וכושרו/ה בתחום התמחותו/ידיעותיו

 . רהישי

נשות סגל אקדמי /תי אנשי/ים ושני/הבחינה תיערך בפני וועדת בחינת הכשירות שתורכב מהמנחה

 .ה ומעלה במסלול הרגיל/ן מחוץ לאוניברסיטה בדרגת מרצה בכיר/אחת מהם/ות לפחות אחד/נוספים

וף ים לפחות חודש מראש בציר/י המנחה"הצעת הרכב וועדת בחינת הכשירות תוגש לוועדה היחידתית ע

 .עמודים 3ח הכולל "דו -ה/הצגת המחקר של התלמיד

ועדת בחינת הכשירות . ות ועדת בחינת הכשירות/לאחר אישור הוועדה היחידתית ישלחו מכתבי מנוי לחברי

 .ה לביצוע עבודת מחקר עצמאית/ה ותקבע כשירותו/תבחן בעל פה את התלמיד

תוכל הוועדה היחידתית לאשר לאחד את שתי , תגיש את הצעת המחקר בתוך שנה/ה יגיש/היה והתלמיד

 . לבחינה אחת המורכבת משני חלקים' בחינת הכשירות והבחינה על קבלה לשלב ב -הבחינות 

מן ' ת מחקר שלב א/תתקבל כתלמיד/יתקבל" בחינת הכשירות"ה ב/על תנאי שעמד' ת מחקר שלב א/תלמיד

ה במסגרת המסלול הישיר /ייחשבו לימודיו, "בחינת הכשירות"ה על תנאי ב/ה התלמיד/לא עמד. המניין

  .ה לתואר שני/כחלק מלימודיו

תגיש לכל /ה יגיש/התלמיד' במידה ובחינת הכשירות תהיה נפרדת מהגשת הצעת המחקר למעבר לשלב ב

תעמוד /ים ויעמוד/על תנאי הצעת מחקר בחתימת המנחה' ה לשלב א/המאוחר תוך שנתיים מיום קבלתו

 ).כמו במסלול הרגיל' (ת מחקר שלב ב/דבוועדת קבלה לתלמי



 

 

 

 הענקת תואר שני במהלך המסלול הישיר 
 

 :לאחר עמידה בתנאים הבאים, ה יוענק תואר שני במסגרת המסלול הישיר לדוקטורט/לתלמיד

 

 36מתוך  ס"ש 28בהיקף של ) קורסים וסמינרים(סיום חובות השמיעה של המסלול הישיר  •

 .ת בהם להשלמת התואר/ה מחויב/שהתלמיד שעות

 '.ה שלב ב/אישור הצעת המחקר והתקבלות כתלמיד •

 .פרסום מאמר מדעי או הצגתו בכנס בינלאומי •

 .אישור של וועדת ההוראה לתואר מוסמך של בית הספר •

 

 :מהלך הלימודים וחובות התלמיד
 

 :השתתפות בשיעורים
 

ר הוועדה "באישור המנחה ויו, בקורסי תואר שני ה/להשתתף במהלך לימודיו ת/חייב מחקר ת/כל תלמיד

תוך שנתיים ממועד הקבלה , לפחות 80ס לפחות ולעבור כל קורס בציון של "ש 8בהיקף של , היחידתית

יכול להיות קורס ) ש״ס 2-3(אחד הקורסים '). ס לפני המעבר לשלב ב"ש 4, לפחות מחציתם ' (לשלב א

תוך שנתיים  תסיימנה/המסלול הישיר יסיימו ות/תלמידי. המוכר לתואר שני, ׳ בתואר הראשוןבחירה משנה ג

 ). ס"ש 28(במסגרת לימודי התואר השני  ן/גם את היקף הקורסים שנדרש מהם' ממועד הקבלה לשלב א

א של) קולוקויום(ברישום והשתתפות בארבעה סמינרים מחלקתיים  ת/מחקר במסלול הרגיל חייב ת/תלמיד

שעות ההשלמה  28אחד מהסמינרים יכול להיחשב כנקודת זכות במסגרת . יחשבו במניין השעות לתואר

 '. לשלב ב ה/חובה להשלים סמינרים מחלקתיים עד תום השנה השנייה לקבלתו. של המסלול הישיר

הראשונה ועזרה ראשונה בשנה , בהשתלמות בנושא בטיחות כל שנה ת/חייב תהיה/מחקר יהיה ת/תלמיד

 . כפי שיקבע בפקולטה ה/ללימודיו

 .שלא יחשב במניין השעות לתואר" כתיבה מדעית באנגלית"בקורס  ת/חייב תהיה/מחקר יהיה ת/תלמיד

וכן להרשם לקורס  ,ת לקחת בנוסף לפחות קורס אחד בחוג לסביבה/ת המחקר חייב/תלמיד, בחוג לסביבה

 .  ופורום דוקטורנטים) אר שני בסביבהחובה זו בתו השלימה/פטור מי שהשלים(סיורים 



 

 

תלמד לאחר אישור והמלצת /ה חייב לקבל אישור הוועדה היחידתית לרישום לקורסים אותם ילמד/התלמיד

 '). לסמ/בהתאם לחוג(הבידינג או רישום ידני  באמצעות יעשה לקורסים ישוםר . מנחים/המנחה

 ל"פטור משכ של במקרה גם ( הרישום לפני הלימוד שכר נושא את הסדירל ה/התלמיד על :לבכם לתשומת

  .בדואר אלקטרוני לתלמידים תועבר הרישום מועדי על הודעה). הנלווים התשלומים את לשלם יש

 ים יש לפנות ישירות למזכירת התלמידים בכל חוג כדי/לאחר אישור הוועדה היחידתית לרישום לקורס

 

  geophy@tauex.tau.ac.il אופיזיקהלג החוג :רשםילה

    kerenbnz@tauex.tau.ac.il  האדם וסביבת אוגרפיההחוג לג             

 eliay@tauex.tau.ac.il סביבההחוג ללימודי ה             

 

  ולל(כ שהקורסים יש לוודא .ה/לימודיו מופיע ברשומת והוא נקלט לקורס ה/שרישומו תוודא/יוודא ה/התלמיד

 .הלימודים ברשומת מופיעים והציונים )תובטיחו ראשונה עזרה, המחלקתיים הסמינרים

 

ח התקדמות שנתי בחתימת המנחה "כל שנה  להגיש דו ת/חייב תהיה/יהיה' מחקר בשלב ב ת/תלמיד
בכנס דוקטורנטים שנתי פעם אחת  ה/להציג את עבודתו ת/היחידתית וכן יהיה חייבלאישור הוועדה 
 .ה/במהלך לימודיו

 

 ח"הדו את ו/יאשר ים/המנחה. מפורט שנתי התקדמות ח"ים דו/למנחה תגיש/יגיש 'ה שלב ב/תלמיד

 . ר הוועדה היחידתית"ח לאישור יו"תעביר את הדו/ה יעביר/והתלמיד ם/בחתימתו

 חות"דו בהגשת ה/התרשל או נאותה בצורה ה/במחקרו או ה/בלימודיו ה/התלמיד התקדמה/התקדם לא

 ה/לימודיו הפסקת על להחליט ים/המנחה עם בהתייעצות רשאית הוועדה ,ההתקדמות

 המחקר תכנית הגשת שחלפה מאז לתקופה ויתייחס )בעברית או באנגלית(ס מודפ יוגש ההתקדמות ח"דו

 שם ,העבודה נושא, ית/הסטודנט שם :הבאים הפרטים את תכיל הכותרת .הקודם ח"הדו הגשת או

 .ח"הגשת הדו ותאריך 'לשלב ב קבלה תאריך ',א לשלב קבלה תאריך ,מנחים/המנחה

 :הבאים הפרקים את יכלול ח"הדו גוף

 

 .שהושגו עיקריות תוצאות .1

 מלאים: פרטים לציין (יש הכנה.  בשלבי נמצאים לפרסום, או שהתקבלו, נשלחו חדשים מאמרים .2

 .למאמרים לינק ולצרף )עמודים ושנה מספרי כנס,/מאמר, עיתון שמות מחברים, שם
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 .בכנסים עבודות הצגת .3

 .ופרסים מלגות .4

 המחקר להמשך תכניות .5

 ההרצאה) ונושא מחקר (תאריך בסמינרי השתתפות  .6

 

 :לפת מנחההח

עדה תיוועץ והו. ת/והמנחה המיועדעדה ולקבל את הסכמת הו ת/להחליף מנחה חייב ת/יןיהמעונ ה/תלמיד

בהגשת תכנית מחקר  ה/ועדה רשאית לחייב את התלמידוה, במקרה של החלפת מנחה. ת/במנחה הנוכחי

 .מעודכנת

 :משך הלימודים

מחקר שלב  ת/כתלמיד ה/מהמועד שבו התקבל תוך חמש שניםלהגיש את עבודת הדוקטור  ה/על התלמיד

 .עדהואישור הוכל חריגה מפרק זמן זה טעונה '. א

 :פרסום תוך כדי ביצוע עבודת המחקר

תוך כדי ביצוע עבודת  ה/לפרסם חלק ממחקרו, באישור בכתב של המנחה, ת/רשאי תהיה/יהיה ה/התלמיד

 .לציין שהפרסום הוא חלק מעבודת מחקר הנכתבת באוניברסיטה ת/חייב תהיה/יהיה ה/התלמיד. המחקר

 :הערה

מטעמה בהתקדמות נאותה בלימודים ועמידה בלוחות הזמנים שנקבעו על האוניברסיטה מתנה קבלת מלגות 

רצוי להגיש את תכנית , אי לכך. האוניברסיטה מייחסת חשיבות רבה למועד אישור תכנית המחקר. ידה

  .ן של שנתיים מאז הקבלה ללימודיםובכל מקרה לא לחרוג מפרק הזמ, המחקר לאחר כשנה
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