הרשות ללימודים מתקדמים
GRADUATE STUDIES AUTHORITY

הגשת עבודת דוקטור המבוססת על מאמרים

1.91

תלמיד המעוניין להגיש עבודת דוקטורט המבוססת על מאמרים ,יוכל בכל שלב
במהלך לימודיו להגיש בקשה לכך9

1.91

בקשת התלמיד להגיש עבודת דוקטור המבוססת על מאמרים תוגש אל הוועדה החוגית
ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר9

1.91

בקשתו של התלמיד תכלול את הפרטים הבאים:
 נימוקי הבקשה (מהן הסיבות המצדיקות הגשת עבודת דוקטור המבוססת על
מאמרים)9
 עותק של כל אחד מן המאמרים שפורסמו או התקבלו לפרסום ,כמו גם מקום
הפרסום ,ופירוט לגבי פרקים נוספים של תוצאות המתוכננים להיכלל בעבודה9
 דברי הסבר של התלמיד על תרומתו הייחודית לכל אחד מן המאמרים המצורפים9
 אישור המנחה בדבר תרומתו הייחודית של התלמיד לכל אחד מן המאמרים
המצורפים9
 אישור המחברים האחרים של המאמרים (במידה וקיימים) לגבי תרומתו הייחודית
של התלמיד למאמרים והסכמתם להכללת המאמרים בעבודת הדוקטור9
 תקציר העבודה9
 הצהרת התלמיד כי הוא מתחייב שכל פרסום של עבודת הדוקטור ייעשה תוך הקפדה
על זכויות יוצרים של המחברים הנוספים של המאמרים וכן של הבימות בהן יופיע
הפרסום9

1.91

הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי/הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי מחקר ,תדון
בבקשתו של התלמיד ותחליט אם להמליץ בפני הדיקן ללימודים מתקדמים אם לאשרה ,לאור
הקריטריונים הבאים:
 נושאי העבודה קשורים לנושא מרכזי קוהרנטי אחד9
 התלמיד כלל בבקשתו לפחות שלושה מאמרים אשר כולם התקבלו לפרסום או
פורסמו בעיתונות מקצועית ברמה גבוהה (לא יכללו דו"חות כינוס)9
 התלמיד כלל בבקשתו מאמרים אשר פורסמו/התקבלו לפרסום לאחר שהתלמיד
התקבל כתלמיד מחקר שלב א'9
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 במקרה של מאמרים עם מספר מחברים – חלקו של התלמיד ניתן להבחנה ברורה
והוא חלק מרכזי ,והתלמיד הוא כותב ראשון במאמרים (להוציא מקרים בהם סדר
הופעת המחברים הוא אלפביתי)9

1.91

הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי  /הוועדה הכלל אוניברסיטאית לתלמידי
מחקר תעביר את המלצתה לעיונו ואישורו של הדיקן ללימודים מתקדמים 9
והיה והדיקן ללימודים מתקדמים אישר את בקשת התלמיד להגיש עבודת
דוקטור המבוססת על מאמרים  ,ישולבו המאמרים ב עבודה באופן הבא :
 התלמיד יידרש לכתוב פרק מבוא אשר יספק את התשתית המדעית
למאמרים  9המבוא יכלול רקע מדעי ותיאור שיטות המחקר 9
 פרק הממצאים יהיה מורכב מן המאמרים ,אשר יסודרו על פי רצף הצגת המחקר או
בהתאם למבנה המחקר 9המאמרים ישוכפלו לגודל ופורמט אחידים ,זהה לאלו של
המבוא והסיכום האינטגרטיביים
 התלמיד יידרש לכתוב סיכום אינטגרטיבי למאמרים ובו דיון נרחב בתוצאות
ובמשמעותן ,הבלטת החידושים ותרומתם למחקר9
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