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 הצהרת כוונות: החוג לגרונטולוגיהנוהל 

מועמדים לתוכנית הדוקטורט בחוג לגרונטולוגיה חייבים בהגשת הצהרת כוונות לנושא המחקר המוצע.  .1

 שלב זה הוא תנאי מקדים למעבר לשלב א' בתוכנית הדוקטורט. 

 שלב ראשוני: בחירת נושא ומנחה/ים פוטנציאליים .2

סמסטרים כולל תיקונים והגשה חוזרת. בנסיבות מיוחדות ניתן  2 -ל הליך הגשת הצהרת הכוונות מוגבל  .3

 סמסטרים 3-להאריך ל

ו/או נספחים  עמודים )לא כולל רשימת מקורות 5 לכל היותר )וניתן פחות( היקף הצהרת הכוונות הוא .4

 (. נוספים

ע קצר(, , מבוא )מטרת המחקר ורקשם המחקר/נושא :את ההתייחסות לנושאים הבאים ההצהרה כוללת  .5

סקירת ספרות  )גופי ידע ומסגרת תיאורטית(, רציונל וחשיבות המחקר ותרומתו, השערות/שאלות מחקר 

)התאמת השיטה לנושא המחקר,  -באופן כללי ביותר–רחבה ושאלות מפורטות הנגזרות ממנה(, שיטה 

  מדגם ואוכלוסיית המחקר, כלי המחקר, הליך המחקר, ניתוח נתונים(, רשימת מקורות.

 להראות:  מועמדבשלב זה על ה

א. שהמחקר, לא רק שמעוגן במסגרת גוף ידע מדעי קיים אלא שמסוגל לחדש ולתרום לפיתוח התיאוריה 

 והידע בתחום זה; 

ב. שהמתודולוגיה המתוכננת היא ראויה באיכותה למחקר ברמת דוקטורט )דהיינו, תעבור הליכי שיפוט 

  ;לקבלה לכתב עת מדעי ברמה גבוהה(

 (; APAג. שסגנון הכתיבה הולם לרמת כתיבה אקדמית אינטגרטיבית ומדעית )לרבות הקפדה על כללי 

 ד. שלמחקר חשיבות מדעית וחברתית. 

מוקד ההתייחסות בשלב זה הוא התפיסה הצהרת הכוונות עוברת לדיון בין חברי ועדת הדוקטורט כש .6

 התיאורטית, יכולת לאינטגרציה, ותרומה מחקרית ומתודולוגית פוטנציאלית.

חבר ועדה שהוא המנחה של הצהרת הכוונות אינו מעורב בהליך הדיון וכל הפרוצדורה הרלבנטית עוברת  .7

 לחבר ועדה אחר.

 



 
 Dr. Tova Band-Winterstein – Head of the PhD Committee "ר ועדת דוקטורטיו – וינטרשטיין-ד"ר טובה בנד

 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  
   מדעי הזיקנה – גרונטולוגיהלהחוג 

Faculty of Social Welfare & Health Sciences  
 Department of Gerontology 

 

 Mount Carmel, Haifa 31905 |  31905הר הכרמל, חיפה 

Phone: 972-4-824-9954 : 'טל E-mail: idoron@univ.haifa.ac.il :  פקס: Fax: 972-4-824-0573  "לדוא 

 
 

 
 

 

. אישור ודרישה לתיקונים ג. לא מאושר תוצאות הדיון בהצהרת הכוונות : א. אישור ללא הערות ב .8

 ודרישה לתיקונים וכתיבה מחדש ד. לא ראוי 

 אישור ההצהרה מלווה במכתב פורמאלי מהחוג ומרשות המחקר .9

 

                 

 בהצלחה,

 ד"ר טובה בנד וינטרשטיין

 יו"ר ועדת דוקטורט

 

 

          

 
 

 

 


