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למזכירות החוג - נוהל הגשת הצעת המחקר ועבודת התזה

 
הצעת מחקר 

  כולל ) סמסטרים בלבד מתחילת לימודי התלמיד 3הצעת המחקר תוגש למזכירות החוג לאחר

 .(חופשת הסמסטר

  במקרים מסויימים תדרש הגשת ההצעה על גבי עותק ) עותקים כרוכים 3הצעת המחקר תצורף ב

 .(אלקטרוני

 י קורא"ההצעה תועבר להערכה ע. 

 יש לקחת בחשבון משך זמן של כחודשיים  עד לקבלת תוצאות הערכה. 

 י המנחה"הודעה בדבר החזרת ההערכה תועבר לכם ישירות ע. 

 את תוצאות ההערכה ניתן יהיה לקבל במשרד. 

 

עבודת התזה 

 י  הכללים "לפני הגשת התזה למזכירות יש לעבור בהקפדה על העבודה ולבדוק שאכן נכתבה עפ

 .המצויים באתר הרשות ללמודים מתקדמים

  יש לתאם פגישה עם זיוה מהרשות ללמודים מתקדמים  על מנת שתבדוק את התזה טרם הגשתה

 .(יש להצטייד בטופס אישור הגשת התזה לשיפוט מהמזכירות ולהחתים את כל המנחים)

 יש לקחת בחשבון משך זמן של כחודשיים עד לקבלת תוצאות . י קורא"העבודה תועבר להערכה ע

 .ההערכה

  י מזכירות החוג ובו יפורטו "ית ע/יועבר מכתב אל הסטודנט, במידה וידרשו תיקונים בעבודה

ית יבצע את התיקונים ויגיש את העבודה המתוקנת למזכירות החוג /הסטודנט. התיקונים הנדרשים 

 העותקים עוברים לרשות 3 ).  כרוכים כולל דף תודות ודף חתימות מנחהבשלושה עותקים סופיים

בנוסף לכך יש להגיש את התזה הסופית על גבי . (ללמודים מתקדמים ומשם לספריית האוניברסיטה

 .דיסק וכן למלא טופס הפקדת עבודת גמר בספרייה

  יש להעביר לכל מנחה עותק סופי של , (שעוברים לספריית האוניברסיטה) העותקים הללו 3מעבר ל

 .עבודת התזה

 הדיווח אודות הציון שניתן , או למקרה שבוצעו התיקונים הנדרשים, במידה ולא יידרשו תיקונים

 .לעבודה יינתן בכתב ממדור בוגרים כחלק ממכלול הציונים של לימודי תואר שני

 

 
 
 
 
 


