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 דוקטורט –לימודים לתואר שלישי 
 ד"ר דפנה רגב –יו"ר ועדת דוקטורט 

 
ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות בפקולטה למדעי הרווחה והבריאות כולל חמש מגמות 

 לימוד: אמנות חזותית, תנועה ומחול, דרמה תרפיה, פסיכודרמה, מוסיקה
 

 מטרות התכנית

 שאינה מוצעת בארץ והינה מהבודדות טיפול באמצעות אמנויותדוקטורט ב לתוכנית ממשי צורךלתת מענה ל ,
 . המוצעות כעת בעולם

  להגדיל את איכות וכמות המחקרים בתחום כדי להמשיך ולבסס את מעמדו של הטיפול באמצעות אמנויות כמקצוע  
 אקדמית מחקרית מובחנת.  נהבריאות יישומי המעוגן בדיסציפלי

  ח תיאוריה ומתודולוגיה ולקדם מחקר בסיסי ויישומי, לפתלקדםEvidence-Based-Practice  לצדPractice-Based-
Research. 

 

 קהל היעד

  .מוסמכים בטיפול באמצעות אמנויות עם תזה 

 בכפוף להשלמת לימודי מחקר מקדים במשך שנה אחת. השלמת  :מוסמכים בטיפול באמצעות אמנויות ללא תזה
 מטית לתכנית הדוקטורט.המחקר המקדים אינה מבטיחה קבלה אוטו

לגבי מועמד אשר התואר השני שלו )עם עבודת גמר מחקרית או בלעדיה( אינו בטיפול באמצעות אמנויות או בתחום 
נושק, תבחן וועדת הדוקטורט בתיאום עם המנחה, את הרקע האקדמי של המועמד, ובהתאם לנושא המחקר המוצע 

 .הנדרשת  לימודיםתקבע הוועדה בהתאם להמלצת המנחה את תכנית ה

קורסי שיטות מחקר מתקדמות ברמת , '(במהלך הלימודים לתוארחובה  –שש"ס  4וללים סמינר דוקטורט )כלימודי הדוקטורט 

תואר שני לפחות, בהתאם לסוג המחקר ובתאום עם המנחה. בנוסף, בהתאם לצרכי המחקר, מנחה עבודת הדוקטורט או 
שש"ס, בהתאם לתקנון תואר  16לדרוש הרחבת לימודי הדוקטורט בהיקף של עד  הוועדה המלווה )אם מונתה כזו( רשאים

  שלישי.

 

 תנאי קבלה

 י אוניברסיטת חיפה"עם תזה מאוניברסיטה המוכרת עבטיפול באמצעות אמנויות " מוסמך" תואר. 

  בעבודת התזה 90בלימודי התואר השני ולפחות  90לפחות ציון ממוצע של. 

 ובאנגלית בעברית חיים קורות. 

 יישלחו ישירות למזכירות ביה"ס( ממנחה התזה בתואר השני תהיה , אחת מהןמאנשי סגל אקדמי שתי המלצות(. 

  טיפול באמצעות ס ל"ביהרשימת המנחים של מבדרגת מרצה בכיר ומעלה במסלול א, מנחה מבכתב  התקשרותאישור
 .הנחות את המועמד בעבודת הדוקטורטמוכן לה אמנויות,

 הרקע למחקר וחדשנותו, ניסוח של רעיון בר ביצוע עם שאלות מחקר ו/או השערות ראשוניות, תיאור  –וונות הצהרת כ
ראשוני של המתודולוגיה הדרושה לשם ביצוע המחקר ותיאור תרומתו הצפויה של המחקר ברמה התיאורטית, 

 .ס( בטופס ייעודי של ביה"12עמודים ברווח כפול, גופן  5מחקרית ויישומית )עד 

  החזיר ללאשר, לדחות,  רשאית דהע"י הוועדה ללימודי דוקטורט של ביה"ס. הוועהערכה חיובית של הצהרת הכוונות
 .לראיון ת/המועמד את זמןהצהרת כוונות לתיקון ו/או ל
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 ים הבאים במייל  )את הטפסים ניתן להוריד מאתר ביה"ס/מידע למועמד מכלאחר ההרשמה יש לשלוח את המס
  mlevin@univ.haifa.ac.il –( תואר שלישי

 

 ריכוז למועמד

 קורות חיים בעברית ובאנגלית

 מכתבי המלצה

 גיליונות ציונים של התואר הראשון והשני

 תעודת בוגר, תעודת מוסמך

 הסכמת מנחה בכתב

 מכתב מהמנחה בדבר נושא המחקר, חשיבותו וחדשנותו

 הצהרת כוונות

 תקציר נושא המחקר באנגלית

 תקציר תזה

 

נוסף יש לשלוח גיליון ציונים מקורי של התואר הראשון ושל התואר השני בדואר לביה"ס לטיפול באמנויות , ב
 3498838חיפה  199אוניברסיטת חיפה שד' אבא חושי 

 

 תיק מועמד אשר לא יכיל את כל המסמכים כמפורט לעיל לא יידון במסגרת הוועדה לדוקטורט בביה"ס

 

 

 

 

 

 


