
 לדוקטורט ישיר מסלול

  

  קבלה תנאי

 בסיעוד ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או  בחו"ל.. א.ב-ה בלימודי לפחות 92 ממוצע ציון .1

 .אקדמיים סגל מאנשי המלצות שתי. 2

 קורות חיים בעברית ובאנגלית.. 3

 ת עבודתא להדריך המוכן לסיעוד החוג מן בכיר סגל חבר עם התקשרות בדבר בכתב אישור. 3

 .הדוקטורט

 על מאושרת(, מילים 3000 – עמודים חמישה עד) המוצע המחקר לגבי המועמד של כוונות הצהרת. 4

 המנחה. ידי

 למי שעבודת הדוקטורט תהיה בשפה העברית –תקציר הצהרת כוונות בשפה אנגלית  .5

 .דוקטורט ללימודי החוגית הועדה אישור. 6

תוכל לאשר מעבר של תלמיד מתכנית המאסטר למסלול ישיר הוועדה החוגית ללימודי דוקטורט 

 ללימודי דוקטורט לא יאוחר מסוף שנת הלימודים הראשונה לתואר שני. 

 

 הלימודים מבנה ותכנית

 90 של משוקלל בציון, א"מ ברמת לפחות ס"שש 30 של בהיקף השלמת קורסים בציון מספרי     -

 ותעבודשתי הגשת  יכללו יםהלימוד .עיללת את דרישות הקדם המופיעות ללפחות, הכול

 .כל אחת לפחות 90 של ציוןב סמינריונית

 16של  מ"א בהיקף-מתוכנית הבציון מספרי השלמת קורסים  הוא' ב לשנה' א משנה מעבר תנאי -

 אחת סמינריונית עבודה לפחות תיכלל הקורסים בין. לפחות 90 של משוקלל בציון לפחות ס"שש

  .לפחות 90 לציון שזכתה

 הרביעי ללימודים. הסמסטר תחילת עד תוגש לדוקטורט המחקר הצעת -

, לעיל המפורטים בתנאים הלימודים חובות כל והשלמת, לדוקטורט המחקר הצעת אישור עם -

 את ויכתוב המחקר את יבצע במסגרתו', ב שלב דוקטורט תלמיד של למעמד התלמיד יעבור

 .הדוקטורט עבודת

 שנתיים. על היעל הלימודים בשלב זה לא משך -

 במסלול הישיר לדוקטורט עם האוניברסיטה מוסמך תעודת יקבל לדוקטורט הישיר במסלול תלמיד

 כמפורט לדוקטורט הישיר המסלול של הלימוד בחובות ועמידה, לדוקטורט המחקר הצעת אישור

 .הדוקטור הרגיל למסלול זהה באופן הלימודים יתנהלו ואילך זה משלב. לעיל

 

 בשלב השני של המסלול הוא שלוש שנים. משך הלימודים

 



אם אינו מעוניין להמשיך בו, ויהא עליו  ,תלמיד יוכל לפרוש מן המסלול הישיר לדוקטורט בכל שלב

להשלים את מכסת הלימודים ושאר החובות הנדרשים לקבלת התואר השני, בין אם במסלול א' ובין 

 ב'.אם במסלול 

 

 

 

 הדוקטורט עבודת מבנה

 :הבאות התבניות משתי באחת תיערך העבודה. לימוד שנות ארבע תוך לשיפוט שתוג העבודה

)לא כולל, תקציר, רשימה ביבליוגרפית  עמודים ממאתיים יותר על יעלה לא אשר, רגיל חיבור .1

 ונספחים(. 

-- 

 .  ת מאמריםאסופ במתכונת דוקטור עבודת הגשת .2

פרטים בתקנון לימודי תואר שלישי של הרשות ללימודים 

תקדמיםמ
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